S tebou mě baví svět
a proto tě nenechám umřít
sobota 2. až pátek 8. února 2013
Chata Bumbálka (Přední Labská u Špindlerova Mlýna) v Krkonoších
což je dějiště oblíbených Biošrotů a Parašrotů FBMI

Témata a program:
záchrana ve sněhu a ledu
přežití v chladu
pátrací akce
záchrana z laviny
experimentální dýchání do „lavinového“ sněhu při současném monitorování dýchacích
plynů a životních funkcí
použití technologií: mechanické sondy, lavinové vyhledávače, termokamera a monitory
životních funkcí s anesteziologickým modulem
studium výsledků výzkumných prací (videa a články) o přežití pod lavinou
Výše uvedená témata jsou programem na pozdní odpoledne a večer. Nedomluvíme-li se jinak,
je přes den plánován volný program na sněhu (lyžování všeho druhu, snowboard) podle
individuálních přání a schopností. Kdo chce, může se i učit na zkoušky :-)
U chalupy je vlastní vlek s uměle zasněžovanou sjezdovkou a rolbou (na stránkách
www.bumbalka.cz v sekci lyžování jsou detailní informace a je zde i webkamera z horní části
sjezdovky). Běžkařské trasy procházejí přes Rovinky, které jsou nedaleko od chalupy.
Jedná se o akci speleoklubu FBMI Duhy Studánka, nicméně akce je otevřena pro všechny bez
rozdílu členství v klubu a preferencí zimních a letních sportů. Účastníci akce, kteří jsou členy
speleoklubu FBMI Duhy Studánka, získají automaticky slevu 100 Kč/den. Cena akce
zahrnuje jen náklady na pobyt a stravu přesně podle informací na www.bumbalka.cz (320
Kč/den ubytování (nebo 220 pro členy Duhy) a strava 120 či 170 Kč/den jako polopenze či
plná penze). Žádné další poplatky se nepředpokládají. Doprava je individuální, lze využít i
Bus do zastávky Špindlerův Mlýn, Bártlova Lávka. Detaily o místu konání a cestě jsou též na
www.bumbalka.cz.
Organizátoři akce:
Odborníkem na záchranářskou tématiku bude záchranářka Petra Zvolánková.
Na vyhledávače Dalibor
Dýchací experimenty ve sněhu bude zajišťovat Karel Roubík
Věříme, že všichni účastníci se budou podílet na kvalitní zábavě a hrách!
Přihlášky vyřizuje Jenda Hýbl: Jenda.Hybl@seznam.cz
Dotazy o programu zodpoví Karel: 603 479 901

Těšíme se na prima oddechový týden se zimními sporty a zajímavým programem!
Organizátoři

