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Zpráva o činnosti občanského sdružení LK Javaanes za rok 2013
Vyhodnocení akcí za rok 2013
V roce 2013 jsme již nemohli počítat s očekávaným finančním příspěvkem našeho doposud
největšího sponzora – firmy CAMPA NET a.s. se sídlem v Jeseníku. Ta nám sdělila dopisem
ze dne 31.1.2012 vyjádření k poskytovaným příspěvkům na veřejně-prospěšnou činnost :
z důvodu legislativních změn již nebude možné přispívat na naši činnost a podporovat
sportovní aktivity.
V roce 2013 jsme veškeré realizované akce museli hradit především z vlastních finančních
prostředků členů sdružení. Chceme poděkovat paní Dagmar Abtové za její finanční dar ve
výši 7 000,- Kč, který přispěl k uskutečnění naší největší horolezecké akce roku 2013 – letní
výpravy do oblasti Chamonix ve Francii.
Z přehledu realizovaných akcí je vidět, že aktivně vyvíjíme sportovní činnost, které se
zúčastňují nejen členové našeho sdružení, ale také organizujeme akce pro širokou sportovně
založenou veřejnost.
Níže předkládáme seznam akcí i s vyhodnocením:
V únoru jsme zorganizovali lezeckou výpravu do Francie, do oblasti La Turbie, Castillon,
Peillon. Účastníci akce: Lukáš Abt, Patrik Pompe. Podařilo se vylézt asi 40 cest v obtížnosti
do 7b.
V květnu jsme navštívili oblast Berdorfu v Lucembursku a Gorges du Tarn ve Francii.
Účastníci: Lukáš Abt, Dalibor Janák, Petr Vícha. Návšteva pískovcové oblasti Berdorf
s cestami do 7a+ na OS. Pobyt ve vápencové soustěsce řeky Tarn s cestami do 7c+.
V červnu jsme strávili poměrně hodně času na písku v Adršpachu a v Moravském Krasu.
Na pískovcích především lezli : Petr Vícha, Dalibor Janák a Jakub Koníček. Cesty např. Tiché
volání, prvovýstup Šovinistická, Herkulova. V Moravském krase pak především Lukáš Abt,
Petr Vícha, Vojtěch Heger, Patrik Pompe. Cesty: Epita, Nejdelší den, Knoflíková válka.
V červenci jsme strávili ve dnech 22.7. – 4.8. v oblasti Chamonix ve Francii, různé přelezy
v oblasti a také pokus v Grandes Jorrasses (Gabarrou). Slaněno ze 2/3 stěny pro nepříznivé
podmínky a kamenné laviny. (Lukáš Abt, Jan Straka).
V srpnu byla zorganizovaná výprava do Vysokých Tater ve složení Lukáš Abt, Daniela
Skřítková, Václav Macháček. Vylezené cesty: Malá Dračia hlava - Relaxačný kút, Z hrana
Ganku, Gulliver na Ostrvu.
Další pískovcové lezení v Adršpachu a lezecký festival za účasti členů: Lukáš Abt, Dalibor
Janák, Jakub Koníček, Petr Vícha, Patrik Pompe.
V říjnu pískovcové lezení v Labských pískovcích. Účastníci: Patrik Pompe, Vojtěch Heger.
Cesty: Dočasné zrychlení, Pekelný rej, Kořist, Veřejný nepřítel, Tvrdolín.
V prosinci v Macoše sólo vylezena během třídenní akce několikadélková cesta Americké
hrátky, která patří k nejnáročnějším technickým cestám v republice. (Lukáš Abt) a v Tatrách
Popradská strecha na galerii Satana, kde se podařil první volný průstup za M9 (Lukáš Abt,
Jan Straka – Brno).
Na místních skalách se pokračovalo v přejišťování – především na Kravích skalách, Branné,
Pasáku a Dívčí skály v Horní Lipové. V těchto oblastech se také uskutečnilo několik
prvovýstupů. Za účasti všech členů započalo objevování boulderových oblastí a přípravné
práce na elektronickém průvodci pro lokality na Žulovém vrchu a Sokolím vrchu.
V Jeseníku dne 17.1.2014
za LK Javaanes o.s.
Lukáš Abt

