
Zpráva o ěinnosti Caraver k]'růu šrupork při Z0 Svazarmu Ep. IŤaaact šw,rperk

aa rok 1988r

Poěgt ětorů k ]'.lo.l9e9 jat /f
scbůzky se organizqjí pr.avídclně loždou ilrutrcru středu v násíoi* aimg ]"ební

něaíeerkety je sczona caravaníngh. Úěast ělgns- na sohůzíoh je cca 40 % až 5ať

ě].gngké zák)'adny. V eouěasné době 9c našo ěinnost- po obitobí výetavby obytnýob

přívěoů, orientqje na organizoťání volnóho ěasug orgptriBoYdní zéjcadfr a účasti

na klrrbor1ýcb srazrctr a to jak v čssn tgr í v zabraničí, v největší nířo v Fo}aku'

kde mine uzavřenou dohodu o opoJ'r.prríeÍ s Carab'an kltĎen Kotwica a Belaxo

ZkuĚenost1 z tóto spo}r4lráee ;sou pozitívní a pro da}ší léta ji brrdeno rolěiřovat

na celou ě}onskouzákladnu v rozsabu našich nnožností zqjistit protlttodlnotu

po}ských přátol cararraní.ngu v čssR.
Na ělengkýeh sc}rťtzícb, eg nadá}e erientqjoae Ba inf. ěIenská zéktailny a toc}rniekýcb

novinkáob* výoresové dokrrrnrentaeo pro indo stavbu přívěCIuoposk3rtoťarrí inf. z vyšších

egánů Svazarmu a něgiění setlšáBí pí€tol caravanirrgu utuřuje ko}ektiv.

0rgo prátc Lyla soustře€lĚBa Ea přípravu k}ubovóbo 9Ť8ZU1 ktorý se konal va dnocb

26,ař.28.8.1988 v kerryu l[onava v l'otrg}nieioPrograpbyl ve]'mí zajinavýl b1dy aařazeny

diacipliny svazarnovskó odbornosti a Ly1 }rodnocen :rjakg velnri zdařilý'

Pozvání a úěast př{jaly i 4 posádky z Polska a tato výeěna de}c6ací se buÍlc iláIo

nozvíjeto Je jon na škodu, ža ač jsnc ve Svagárnovskón zařízení, nemá^mo jako

ěLariové Sva,zarmu žádnou výhodu a vclni obtíáně itokoncg zaJišiuJene rczervací ploc}ry

a stužgb pro tento graa8 }cdy tyto plocby nojsou vůbáe nodernizovény pro rozšíření

použití ol'přípojok;voěerního pregranu & td'

PoznatJcy zígkaaé z k}ubových srazů anobo ind"úěastníků k]'ttb" srazů jsou vždy vít'ané

pro rozšířoní roah].edu a zájnu pro ceJ.ou ělonskou zríkladnu.

Votní atroktívrrí jo tcohrriekf pcmoo k}uŮu př{. indíviduá]'ní ste!,bě obytného přívěsu

anobo obytného autm&ilu5 kde z{jon přelraěqjg nožnootí k].ubuo Po$irJ.arita kj'rjbu

je zřejná re skutcěnosti, že nd^nc ě].en-.kou aáJeladnu z oblastí: Jegeník, Bruntál;

B6be1aioo'Lenšlaorm"
Hodnooením ptéau préoo na rok 1988 nrrgíne přiznat i Běkt6rá negatirnrí javy' které

se nepodaříto úsp5šně v7ř.oěit* jsou to zejnánar

* ngdost&tgčná disoipLina ělen_i v příspěvkovó monáIcel

* nezájcrs o úěast pří organízovr{ní akci vyšěího význanut úěast na Oslavác$' }.náje'
Don Srazarmuo brigádaicld ěinnost" c

* ngzájon o práci Y rť$o frmkcíc}r klubu, Etálo sa potýkd.me s mIýn aktivon ě}enů
Bady klubu,

-i přas abodný aázq nopodaři}o s6 progaťlit účast přeťIsedy kfitrbu do obesní Bady Al'{K

v š*rrperk.



l přcs výše uvcdenó neilgstatJ<y lao konstatovat, že ělenskrí zá}ladna je statiIizována'
z$movó. čínnost je zvyšord,na* sbďnoeována ryĚšín ctrryněn přístr4ru ka kole]ctivu.
ťa gáYadu jsou bospodáňskó*fiaa[ění staúosti* kdo získání dotaoe na aitco glaaarnovského

obarakteru z vyšĚíbo orgánu jc ve}rní zdloubavá a někdy i bca zárulcy i když sc jadrrá

o ce].oroění ěástku 1cCIoo-'Kós.

Závéraa lze ěinnost Carg,van k}.rĎu při zo svararmu šuryerk za rok 1988 Lodnotit
jsko úspěšnou a z výšo uvedenó analýzy brdou přijaty do prÚau prdoc na rok 19s
rikoly v důvěřo' že spo}oěaě so Z0 a ryĚšíe cgánen se podaří posurout woveň naší
sYazarts€veké práce opět o ktra dopřcduo

obaab zprávy Lyl projeilna.rr gobůz{ ilne 9o11.1988o

Ing. ! Schůrek

předq da


