KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2011
Kdy

Co

Kde_________

29. 4. – 1. 5. 2011
30. Speleofórum
Informace na www.speleo.cz.

Sloup, Moravský kras

7. 5. 2011
Chlumochod
Tradiční závody v technickém lezení na laně.

lom na Chlumu, Česky kras

20. – 22. 5. 2011
LIS 2011
Vápenná – Lesní čtvrť
LIS - licenční kurz speleologie a speleoalpinismu, předmět na ČVÚT FBMI. Zde, na Slonkově
chatě a jejím okolí, proběhne vyvrcholení tohoto předmětu a složení závěrečných zkoušek.
Lanové hříčky, jeskyně, lezecký trenažér SRT, společenská zábava...
Cena: 150,- Kč/noc. Ubytování: stany u Slonkovy chaty. Vybavení: vlastní do jeskyně,
karimatka, spacák.
červen 2011

ferraty

Rakousko, oblast RAX

18. 6. 2011
Lezecký den na Chlumu
lom na Chlumu, Česky kras
Speleologická záchranná služba – stanice Čechy si Vás dovoluje pozvat na Lezecký den,
který proběhne dne 18. 6. 2011 od 10.00 hod. do 14.30 hod. v lomu Chlum u Srbska v
Českém krasu. Účastníci si zde budou moci procvičit pohyb pomocí jednolanové techniky na
vystrojeném trenažéru včetně přejezdu malého lanového traverzu.
16. 7. 2011
Lezecké dny pro členy ČSS i veřejnost
Rudice, v Kolíbkách
Speleologická záchranná služba – stanice Morava pořádá dne 16. 7. 2011 lezecké dny pro
členy ČSS i širokou veřejnost. Od 10 hod v Rudici v Kolíbkách bude připraven lanový
trenažér, kde si budou moci všichni procvičit jednolanovou techniku. Členové SZS provedou
instruktáž JT, zájemcům ukáže např. záchranu z lana a další speciality. Vhodné i pro úplné
začátečníky!
3. 8. – 7. 8. 2011

Jaskyniarský týždeň

Slovensko, Tisovec

5. 8. – 14. 8. 2011
Duhová lesní škola III – Vzhůru na dno Vápenná – Lesní čtvrť
Licenční kurz speleologie a jednolanové techniky pro mládež starší šestnácti let, přednášky
a exkurze do jeskyní, ubytování ve stanech a lesní chatě Slonkovka. Více informací na
www.duha.cz/duls.
září či říjen 2011
podzim 2011

Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Pseudokras Beskydy

Srbsko, Český kras
MS Beskydy

Akce pořádané Speleosekcí KČT jsou označeny symbolem
a Speleosekce KČT
je také v seznamu uvedena jako pořadatel akce.
Stav ke dni 15. 3. 2011.

