
 

 

 

Ostravice, 1. dubna 2022 

 

Expedice Mt. Beer 2022, 

pod záštitou UPSGB 

sekce expedic HO Staré Město, 

Ostravice č. e. 945 

739 14 OSTRAVICE 

 

Ne každý z nás měl to štěstí, že se narodil do doby, kdy řeky byly čisté a divoké, lesy hluboké 

a hory plné nezdolaných vrcholů. Ne každý si pamatuje časy, kdy se po panensky čistých horách 

potulovali drsní horalové ve flanelových košilích a pumpkách s nažehlenými puky a ženy něžné 

s pasy tak útlými, až zrak přecházel. Paměť málokoho z nás sahá až do doby, kdy tito stateční 

mužové a ženy založili svůj spolek ke všemu odhodlaných skálo a horolezců a nazvali ho  

„Horolezecký oddíl Staré Město“. 

Neměli to lehké – ušili si sedáky i šustle, ukovali skoby, vyrobili cepíny a bez průvodců a GPS 

vyrazili dobývat neznámé vrcholy. 

Ale nezoufejte! 

Všechno lze napravit a aspoň na víkend se vrátit o nějakých 70 let zpět, obléct si flanelku 

a pumpky již léta nečinně polehávající v regálech skříní, oprášit červenou šustli, vydat se s věrnými 

kamarády vstříc neznámému dobrodružství, a tak si připomenout  

70. výročí založení HO Staré Město! 

Pokud Ti ještě počítačová myš nepřirostla k ruce a pravý ukazováček snese více než sklouznutí po 

ochranném skle mobilu, jsi zván k účasti na recesním prvovýstupu na Mt. Beer. 

 

 

pttp. Luděk   



 

 

Detaily Expedice Mt. Beer 2022 
Těm, kteří zatím teprve čekají na své zocelení či mají pochybnosti o vlastních 

schopnostech, předáváme uklidňující informaci. Jde o středně dlouhý, cca 15 

km pěší přesun vrcholových týmů po neznámé trase plné neznámých nástrah 

a úkolů na neznámé místo v Beskydech. Pozor! Nejde o čas a fyzickou kondici, 

ale o fištróna, smysl pro humor a chuť na pivo...! 

Příjem přihlášek k expedici 3 až 5členných týmů je do 30. 4. 2022, 24:00. 

Neotálejte, neboť maximální počet týmů byl ministerstvem turismu a vrcholovou komisí stanoven 

na 12 ks. 

Summit day: sobota 28. května 2022  

s možností protáhnout rozbor a vyhodnocení expedice bivakem do neděle. 

Sraz a prezentace  

vrcholových týmů bude v 8:00 až 8:30 hod v předsunutém base campu (BC) na suťovisku před 

vstupem na hřiště Dolní Ostravice (49.5471922N, 18.3869933E) 

 

Pád první laviny v úbočí Mt.Beer a následný START záchranné akce se očekává v 9 – 9:30 hod 

Ubytování pro zájemce je zajištěno v cílovém BC (spací měch a tepelnou izolaci pro bivak 

na podlaze s sebou). Bivakovací potřeby, společenský oděv a další osobní věci můžete odevzdat 

na startu v předsunutém BC místním nosičům, kteří ho snad dopraví do cílového BC. :-) 

Expediční poplatek je 380,- Kč na každého jednotlivého expedičníka. A co za to? 

Kopce srandy, bufet horských vlků v postupovém táboře, ceny pro vítěze, trofeje z putování, 

nesmrtelné historky k táborovým ohňům, zvěřácký guláš s příslušenstvím v cíli, a taky střechu nad 

hlavou pro vyhodnocení a rozbor expedice a případné přespání pod stolem tamtéž. Zaplacené 

a nevyužité startovné propadá ve prospěch expediční sekce na podporu beskydských výškových 

nosičů. 

Povinné vybavení: především nekonečná kázeň dodržovat pitný režim v horském 

i podhorském prostředí qůli aklimatizaci, oděv z dob založení oddílu před 70 lety, který už nikdy 

nebudete potřebovat, nevypsané (nevyteklé) péro, papír (i toaletní), spací měch a izolační 

podložku pro případný bivak po večírku v cílovém BC a nekonečnou chuť do života. Pravidla 

a intimnerář expedice obdržíte před startem v předsunutém BC. 

 

Start na vlastní nebezpečí: organizátoři nenesou žádnou odpovědnost. Za nic! Tím méně za 

to, že se někde ožerete a budete dělat binec nebo si rozbijete ústa či jinou část těla. 

Vaše případné, bezpochyby podnětné a konstruktivní připomínky telefonujte na sekretariát naší 

unie, a to těmto osobám: 

Luděk Huvar, tel. 603 149 746, ludek.huvar@volny.cz 

Radim Pyško, tel. 604 525 208, R.Pysko@seznam.cz 

Expediční přihlášku najdete na další straně! 

mailto:ludek.huvar@volny.cz
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Přihláška do Expedice Mt. Beer 2022 
(pod laskavou záštitou UPSGB) 

 

Název vrcholového týmu: …………………………………………………………………………………………………... 

Jméno vedoucího týmu včetně e-mailové adresy: ……………………………………………………………… 

Počet expedičníků (3–5) včetně e-mailových adres: 

 

2. člen: …………………………………………………….......……………………....... 

3. člen: …………………………………………………….......……………………....... 

4. člen: …………………………………………………….......……………………....... 

5. člen: …………………………………………………….......……………………....... 

 

Průměrná váha týmu:  ……………………………… 

Průměrná spotřeba týmu: ……………………………… 

Průměrné IQ týmu: ……………………………... 

Průměrné EQ týmu: ……………………………... 

Index kreativity týmu: ……………………………... 

(Údaje o týmu budou na startu kontrolovány!!!) 

Ó ano, moc se těším na tuto akci, tuto stranu pošlu mailem nebo dodám včas do odpovědných rukou na 

e-mail ludek.huvar@volny.cz, nebo R.Pysko@seznam.cz.  

Penízky za celý tým odešlu na č. ú.: 117 028 8056/3030 a do zprávy pro příjemce nezapomenu napsat 

JMÉNO VRCHOLOVÉHO TÝMU. 

 

………………………………………………………… 

vedoucí vrcholového týmu  
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