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„Lezení pro všechny“ – Třetí generace: akce ve Slovinsku a Adršpachu 

pozvánka 
 

Jedním z témat projektu „Climbing for everybody“ financovaného z programu Erasmus+, na kterém 

participují horolezecké svazy Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska a Itálie, jsou 

možnosti aktivit pro cílovou skupinu nazvanou kulantně „3rd Generation“.  Výstupy z jednání 

pracovní skupiny zabývající se tímto tématem jsou hotovy a budou zveřejněny po skončení celého 

projektu na podzim letošního roku. 

 

Zástupci Českého horolezeckého svazu a Slovinského horolezeckého svazu (PZS) se dohodli 

na uskutečnění společných akcí již v letošním roce, s tím, že se bude jednat o „zkušební model“ 

spolupráce mezi horolezeckými svazy zaměřené na zapojování zájemců o společné aktivity 

z generace horolezců 60+.    

 

První společnou akcí je pobyt skupiny 10 horolezců ze slovinského klubu „Alpinisti veterani“ 
v Adršpachu a v Českém ráji. Klub vznikl jako samostatná organizace před téměř 40 lety a nyní 

funguje pod PZS. Dá se říci, že je to svým způsobem výběrová organizace, protože podmínkou 

členství je věk 65+ a doporučení od jiného člena. Jejich pobyt u nás se uskuteční ve dnech 4. až 8. 

září. 

 

Na oplátku se 10 „veteránů“ od nás bude moci zúčastnit od 2. do 6. října akce pořádané 

Slovinci v Julských Alpách. Program je lákavý jak pro bývalé expediční horolezce, tak stále 

aktivní lezce a vysokohorské turisty (program je níže v této pozvánce).   

 

Pokud máte zájem se akce ve Slovinsku zúčastnit, přihlaste se nejpozději do 15. září 

prostřednictvím e-mailu – info@horosvaz.cz. Do předmětu zprávy napište Slovinsko 60+, ve 

zprávě uveďte své jméno, ročník narození a popř. členství v oddíle ČHS. Postačující podmínkou 

účasti je věk 60+ a dobrá tělesná kondice , výběr bude proveden na základě došlých přihlášek 

nejpozději do 15.9.2018.  

 

Vítáni jsou i „veteráni“, kteří by chtěli dorazit i do Adršpachu a popřípadě některý den dělat 

společnost hostům ze Slovinska. 
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Akce ve Slovinsku – program 
 

2. 10. úterý odjezd z Prahy, ubytování na chatě Koča na Gozdu, Vršič 

  večerní program – Getting together 

 

3. 10. středa Jezersko, Češka Koča 

 

4. 10. čtvrtek Martuljek, Pod srcem 

Večerní program – Muzeum Mojstrana: oslavy 50. výročí slovinské expedice do 

Hindukúše a 30. výročí expedice na Cho Oyu 

 

5. 10. pátek Vršič, Sleme, Tamar 

  Večerní program – setkání horolezeckých veteránů (každoroční akce spolku) 

 

6. 10. sobota odjezd do Prahy 

 

Ubytování na chatě Koča na Gozdu, Vršič, odkud budou organizovány výlety.  

Program jednotlivých dnů lze změnit podle podmínek a zájmu účastníků, alternativně např. 

Bohinjské jezero, Bled, Osp apod.  

Program je koncipován tak, aby se čeští hosté mohli zúčastnit dvou „veteránských“ akcí 

Slovinského horolezeckého svazu – 50. a 30. výročí slovinských expedic do Hindukúše a na Cho 

Oyu a setkání Klubu slovinských veteránů, na které jsou čeští „veteráni“ srdečně zváni.  
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