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Členství v ALPENVEREIN.CZ v roce 2022
Mimořádná nabídka členství
v rakouském Alpenvereinu
a v ALPENVEREIN.CZ

Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou
přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ALPENVEREIN.CZ (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2022
včetně poštovného a bankovních poplatků:

Platí od 1. 9. do 23. 12. 2021
Všichni noví členoví získají členství v ALPENVEREIN.CZ na rok
2022 se všemi výhodami díky nabídce Sportbonus rakouského
ministerstva BMKÖS pouze za čtvrtinu základní výše členských
příspěvků. Nabídka platí pouze pro nové členy i pro ty, kteří
neměli od 1. 1. 2021 uhrazené členství v ÖAV. Platnost nabídky pro
české a slovenské zájemce, kteří se stanou členy ALPENVEREIN.CZ:
od 1. září 2021 do 23. prosince 2021. On-line registrace
v non-stop provozu na https://alpenverein.cz/prihlaska.

ALPENVEREIN.CZ 2022
členské příspěvky

kategorie

Výše zvýhodněného členství
Kat. A
Kat. B
Děti a mládež
Rodina

445 Kč
350 Kč
200 Kč
795 Kč

Součástí zvýhodněného členství je i slevová karta
ALPY-SPHERE

Staňte se členy
ALPENVEREIN.CZ

A
B
Bjun
Bsen
Binv
M

Rodinné
členství

dospělí, roč. 1957 – 1994
partneři kat. A
členové horské služby – od roč. 2006
junioři, roč. 1994 – 2003
senioři, roč. 1956 a starší
zdravotně postižení
děti a mládež - do roč. 2004 a mladší
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 – 18 let
nebo studenti 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1700 Kč + matka 1320 Kč + děti zdarma
otec 1320 Kč + matka 1320 Kč + děti zdarma
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis
nebo otec invalidní + matka + děti zdarma
nebo otec invalidní + matka invalidní + děti zdarma

1 700 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč
1 320 Kč
720 Kč
720 Kč

3 020 Kč
2 640 Kč
1 700 Kč
2 040 Kč
1 440 Kč

AL

Příspěvky ve
výši jen 25 %

ZDARMA ČLENSTVÍ AV2022 PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2021 DO 31. 12. 2021
Současně s nabídkou Sportbonus a s mimořádným zvýhodněním členských
příspěvků zůstává pro všechny nové členy zachováno i zdarma členství
AV2022 pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.
Všichni zájemci o členství, kteří dosud nebyli členy nebo ti, kteří si členství
v ALPENVEREIN.CZ obnoví po roční pauze (tj. neměli v roce 2021 placené
členství) a zaplatí v období září – prosinec 2021 členský poplatek pro nové
členy na rok 2022, získávají po zbývající část roku 2021 členství se všemi
výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství i pro všechny ty
členy Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných rakouských sekcí. Noví členové obdrží průkaz na rok 2022 po úhradě členství.

2022

Mitgliedskarte

ZDARMA BONUSOVÁ KARTA ALPY-SPHERE S PLATNOSTÍ DO 31. 3. 2023
Noví členové ALPENVEREIN.CZ, kteří uhradí členství AV2022, získávají navíc zdarma plastovou kartu
ALPY-SPHERE. Tato karta je platná v rozsáhlé síti prodejen, nákupcích center nebo na e-shopech označených značkou SPHERE až do 31. 3. 2023. Rodina ušetří s využitím karty ALPY-SPHERE za rok až 15 000 Kč.
Bonusová karta ALPY-SPHERE zdarma je připravena pro 5000 nových členů ALPENVEREIN.CZ.
Více na https://alpenverein.cz/clanky/karta-alpy-sphere.
ČLENSTVÍ A HROMADNÉ OBJEDNÁVKY ČLENSTVÍ AV, AV+ČHS NEBO AV+KČT
Nejprve kontaktujte centrálu Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze, bez předchozí domluvy a registrace peníze
za skupinové členství AV+ČHS nebo AV+KČT neposílejte.

Další podmínky pro nabídku Sportbonus:
- Zvýhodněné členství platí i pro ty stávající členy, kteří neuhradili členství na rok 2021
- Nabídka Sportbonus platí pouze pro ty zájemce, kteří vysloví souhlas s poskytnutím
osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, datum úhrady) rakouskému ministerstvu BMKÖS pro případ kontroly čerpání této zvýhodněné nabídky. V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů pro BMKÖS není možné uvedené zvýhodnění čerpat.
2 informace na https://www.alpenveerein.cz/sportbonus
Úplné

ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN.CZ 2021

kompletní soubor všech druhů členských příspěvků
a ON_LINE registrační systém na www.alpenverein.cz

www.alpenverein.cz
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Registrace – kde získáte členství ALPENVEREIN.CZ

Získejte nového člena do řad
Alpenvereinu a další výhody členství

ON-LINE REGISTRACE, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ A PROVIZORNÍ PRŮKAZ

DLOUHOLETÁ SOUTĚŽ S VÝZNAMNÝMI NOVINKAMI A ZAJÍMAVÝMI PRÉMIEMI

On-line systém ALPENVEREIN.CZ, který je v non-stop provozu a navazující Provizorní členský průkaz umožňují
snadné a rychlé získání členství. Pomocí tohoto systému lze provádět registraci kdykoliv (tj. o svátcích i o víkendech)
a kdekoliv, kde je přístup na internet. Po registraci a po provedení úhrady členství (kartou, bankingem, …) obdržíte
Provizorní členský průkaz, originální členský průkaz obdržíte poštou. Provizorní členský průkaz garantuje všechny
výhody členství vč. unikátního pojištění 21 dnů od vystavení. Všechna data jsou přitom ošetřena proti zneužití.
On-line registrační systém je přístupný na https://www.alpenverein.cz/prihlaska.

Zajímavé odměny čekají na každého stávajícího člena Alpenvereinu, který přesvědčí své kamarády nebo známé o výhodách členství a získá je do řad členů ALPENVEREIN.CZ. Formulář, na kterém přihlásíte své kamarády a na základě
kterého získáte prémie, i úplné informace o této soutěži najdete na www.alpenverein.cz.

MOŽNOSTI REGISTRACE ČI OBNOVENÍ ČLENSTVÍ:
1. osobně v centrále Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze - adresa ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.
Registrace a vydání průkazu jsou provedeny na místě, na místě provedete úhradu hotově nebo kartou
(peníze neposílejte převodem).
2. on-line registrace a platba kartou přes internet nebo převodem na účet - při platbě kartou přes internet
obdržíte Provizorní průkaz okamžitě po úspěšném převodu.

Odměny od ÖAV
- za získání jednoho nového člena získá stávající
člen jednu mapu Alpenvereinu alpských oblastí
- za získání pěti nových členů získá stávající člen
kupon v hodnotě € 70 k nákupu v prodejnách
SPORTLER v Rakousku a Jižním Tyrolsku
- za získání deseti nových členů získá stávající
člen kupon v hodnotě € 160 k nákupu v prodejnách
SPORTLER v Rakousku a Jižním Tyrolsku

Odměny od ALPENVEREIN.CZ
- za získání jednoho nového člena získá stávající
člen celoroční předplatné časopisu lidé&HORY 2022
nebo časopisu TURISTA 2022 (dle vlastního výběru)
- za získání pěti nových členů obdrží každý měsíc
tři vylosovaní stávající členové ALPENVEREIN.CZ
slevový kupon ALPY v hodnotě 750 Kč
- za získání deseti nových členů obdrží každý měsíc
tři vylosovaní stávající členové ALPENVEREIN.CZ
zdarma členství AV2022

Úplné informace o soutěži najdete na https://alpenverein.cz/soutez
Platba kartou
Při platbě kartou přes internet obdržíte provizorní
průkaz okamžitě po úspěšném převodu
Platba kartou za členství v ALPENVEREIN.CZ je zdarma

PARTNERY ALPENVEREIN.CZ JSOU OUTDOOROVÉ PRODEJNY
- HUDY SPORT v Praze, Brně, Jihlavě, Trutnově, Karlových Varech,
Olomouci, Zlínu, Ostravě, Frýdku-Místku, Kladně, Pardubicích, Mladé
Boleslavi, Ústí n. L., Táboře, Mostě,
Plzni, Jablonci n.N., Liberci, Hřensku, Pardubicích, Hradci Králové
a ve Strakonicích - viz http:/
www.hudy.cz/alpenverein.html
- Rock Point, Hannah a Keen
v Praze, Brně, Jihlavě, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci, Ostravě,
Liberci, Plzni, Teplicích - viz http://
www.rockpoint.cz/alpenverein/t-101

- portál časopisu Svět outdooru –
viz https://www.svetoutdooru.cz/
alpenverein/
- portál lezec.cz - viz www.lezec.cz
Členství v ALPENVEREIN.CZ je
možné rovněž získat u těchto
našich partnerů - v Plzni agentura
D.L.I., Martinská 4 http://www.mapove-centrum.cz/30-alpenverein,
- ve Zlíně CK-RA ZLÍN, Náves 36,
http://ck-ra.cz/af.php,
- v Jablonci agentura TISK & REKLAMA,
Milan Vrkoslav, Podhorská 22,
hana.vrkoslavova@seznam.cz,

- v Bruntálu prodejna Popina,
Dr.E.Beneše 48/3, alpenverein.
popina.cz, popina@popina.cz.
Členství můžete získat nebo
obnovit v lezeckých centrech:
Stěna Hradec Králové
http://www.stenahk.cz/
pojisteni-oeav.htm nebo
stěna Flash Wall v Olomouci
http://www.flashwall.cz/.
Na Slovensku zajišťuje členství
náš partner ROKOŠPORT Outdoor,
Národná ulica 4, SK 010 01 Žilina,
http://www.rokosport.sk/.

Některé další výhody členství v rakouském Alpenvereinu,
bonifikace pro členy ALPENVEREIN.CZ
SPORTBONUS – MIMOŘÁDNÉ ZVÝHODNĚNÍ PRO NOVÉ ČLENY NA ROK 2022
Noví členoví získají členství v ALPENVEREIN.CZ na rok 2022 se všemi výhodami díky nabídce
Sportbonus rakouského ministerstva BMKÖS pouze za čtvrtinu základní výše členských příspěvků.
UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ
Celosvětově platné pojištění volnočasových aktivit, v Evropě platné pojištění právní ochrany a zákonné
odpovědnosti
SLEVY PŘI UBYTOVÁNÍ NA CHATÁCH
- slevy obvykle 50 % při ubytování na asi 500 chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu
VÝHODNÉ ČLENSTVÍ PRO RODINY - ČLENSTVÍ ZDARMA PRO DĚTI/MLÁDEŽ
- při rodinném členství platí členské příspěvky pouze rodiče nebo rodič
- členství zdarma získávají získají děti/mládež do věku 27 let
- všechny výhody členství platí i pro neplatící členy rodiny

Úplné informace o výhodách, slevách a bonifikacích
na https://alpenverein.cz/vyhody-clenstvi

Nejrozšířenější český odborný časopis
zaměřený na alpinismus a všechny druhy
volnočasových aktivit na horách
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web: www.lideahory.cz facebook: @lideahory

ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN.CZ 2020

Sleva 12 % pro členy KČT

pro
Informační servis
s Turista
zájemce o časopi

ve specializované prodejně MAPIS
Při objednávce od 1000 Kč poštovné zdarma.

www.mapis.cz

Nehoda nebo pojistná událost, jak postupovat

Pojištění – základní informace
Každý člen ALPENVEREIN.CZ získává po úhradě členství celoroční unikátní pojištění,
které platí celosvětově a pro široké spektrum volnočasových a sportovních aktivit.
Pojistitelem je rakouská pojišťovna Generali Versicherung AG.

POJIŠTĚNÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ ČLENSTVÍ, ZAJIŠŤUJE OCHRANU NA
- záchranné a pátrací akce do 25 000 €
- výdaje za přepravu a převoz osob v tuzemsku
- výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí
- v Evropě pojištění odpovědnosti za škodu do 3 000 000 €
- v Evropě trestněprávní ochrana do 35 000 €
- v Evropě právní ochrana v případě náhrady škody
Pojistné plnění u posledních tří bodů platí při vykonávání spolkové činnosti a provozování některých druhů sportů

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pojištění je určené pro všechny české a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ, má celoroční platnost a pro rok 2022
je platné od 1. 1. 2021. Pojištění je možné uzavírat u ALPY spol. s r.o. buď osobně nebo on-line.
Pojištění trvalé invalidity pro členy ALPENVEREIN.CZ je nabízeno ve dvou variantách – Full a Basic. Varianta Basic je
určena pro sporty běžné rizikovosti, varianta Full se vztahuje i na vyjmenované druhy extrémních sportů.
Varianta Basic (pouze sporty běžné rizikovosti)
nad 18 let
Trvalé
následky
nad 50 %

Smrt
úrazem

Pojištěný - vstupní věk
do 17 let
75+
rodina*

profesionální
sportovec

750 000 Kč

78 Kč

52 Kč

235 Kč

250 Kč

157 Kč

1 500 000 Kč

157 Kč

104 Kč

470 Kč

500 Kč

313 Kč

2 500 000 Kč

261 Kč

173 Kč

783 Kč

833 Kč

522 Kč

750 000 Kč

89 Kč

74 Kč

266 Kč

310 Kč

178 Kč

1 500 000 Kč

178 Kč

147 Kč

233 Kč

621 Kč

355 Kč

2 500 000 Kč

296 Kč

246 Kč

888 Kč

1034 Kč

592 Kč

rodina*: Maximálně 2 dospělí a neomezený počet dětí do 17 let včetně

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - RAKOUSKÁ GENERALI
Členové ALPENVEREIN.CZ mohou využívat i připojištění trvalé invalidity, které nabízí rakouská pojišťovna
Generali Versicherung AG. Informace o tomto připojišětní najdete na https://www.alpenverein.cz/pripojisteni-trvale-invalidity-rakouska-generali

Úplné informace o pojištění, které je součástí členství v rakouském
Alpenvereinu i o všech variantách připojištění jsou uvedeny na

www.alpenverein.cz/pojisteni

NEHODA
• dojde-li k nehodě, při které je třeba
pomoc záchranářů volejte 112
nebo ohlašte událost na nejbližší
chatě, na stanici horské služby atd.
• postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
• následuje-li vzdušný nebo pozemní
transport do nejbližší nemocnice
je vhodné, když postižený člen AV
má doprovod (doprovázející osoba
nemusí být členem ÖAV)
PÁTRACÍ NEBO ZÁCHRANNÁ AKCE
• za pátrací nebo záchrannou akci
vystaví záchranářská organizace
(Helikopterunternehmen, Rettungsair, ...) fakturu, faktura musí
být adresována nebo poslána na
adresu postiženého člena ÖAV

TRANSPORT A LÉKAŘSKÁ
OŠETŘENÍ
Před transportem, repatriací,
lékařským ošetřením v nemocnici
v zahraničí a převoz v tuzemsku
je nutné kontaktovat servisní
společnost Europ Assistance,
jinak bude uhrazena jen částka
do 750 EURO.

OŠETŘENÍ NEBO POBYT
V NEMOCNICI
• při ambulantním ošetření nebo
při příjmu v nemocnici se postižený identifikuje průkazem EHIC
(evropský průkaz zdravotního
pojištění), nikoliv průkazem ÖAV
• za ambulantní ošetření i za léky
provede obvykle postižený člen
ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu
lékaři. Doklady od lékaře musí být
vystaveny na jméno ošetřeného
člena ÖAV.
HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI
• hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři Hlášení pojistné události/
SCHADENMELDUNG/NOTIFIKATION OF CLAIM FOR RESCUE
• formuláře jsou na webové stránce
www.alpenverein.cz, nutné vyplnit
německy nebo anglicky.

• za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV
obvykle v nemocnici neplatí
• úhrada se provádí fakturou vystavenou na postiženého
• dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad
o provedené úhradě za ošetření)
i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura)
předkládá postižený člen ÖAV
k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP,
OZP, ZPMV, ...)
• postižený člen ÖAV požádá svou
zákonnou zdravotní pojišťovnu
o písemné vyjádření jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na
likvidaci výše uvedených výdajů
podílela
ZASÍLÁNÍ DOKUMENTACE
uspořádaná dokumentace určená
pro likvidaci pojistné události může
být zaslána na ALPY, Štefánikova
63, 150 00 Praha 5 (zajišťujeme
servis při vyřizování a likvidaci
pojistné události - tento servis jsme
schopni nabízet pouze členům
ALPENVEREIN.CZ) nebo na KNOX,
Resselstrasse 33, A 6020 Innsbruck

Europ Assistance,
tel.: +43 (0) 1 2533798, mail: aws@alpenverein.at

Budte s námi v kontaktu
také na Facebooku!
@casopisturista
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• fakturu za pátrací nebo záchrannou
akci postižený člen ÖAV neplatí
• fakturu spolu s vyplněným formulářem Hlášení pojistné události
by měl postižený člen ÖAV v co
nejkratší době poslat k likvidaci (na
ALPY nebo na KNOX)

Úplné informace o správném postupu při hlášení nehody
i při likvidaci pojistné události jsou uvedeny na www.alpenverein.cz.
www.alpenverein.cz
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Významné akce v roce 2022

Trekking v Himalájích, Nepál

Pro všechny zájemce o setkání se zajímavými osobnosti připravil Alpský klub – ALPENVEREIN.CZ spolu s časopisem
lidé&HORY a Českým odborem Slovinského planinského družstva 2017 několik zajímavých akcí. Účastníky těchto akcí
budou doprovázet Peter Habeler, Viki Grošelj a Radek Jaroš.

Everest Base Camp, Gokyo

Biketrip Slovenija 2022
s Radkem Jarošem

21.–28. 5. 2022

Cena po slevě
Cena základní

14 000 Kč
15 000 Kč

Přejezd Slovinska na bikových kolech od
východu k pobřeží Jaderského moře. Start
je v městečku Sevnica, historickém centru
oblasti Posavje, cíl je v Portoroži. Denní trasy
60 až 70 km, ubytování se snídaní nebo
s polopenzí (dle výběru účastníků) zajištěno
většinou v bike-hotelích.

Okruh okolo Annapurny
Klasický trek okolo Annapurny, začínající v Besisaharu (760 m), vedoucí přes Manang (3540 m), sedlo Thorang La (5416 m), vyhlídkový
vrchol Poon Hill (3193 m) a končící v Pokhaře.

28.–31. 7. 2022

Cena člen ALPENVEREIN.CZ
Cena nečlen ALPENVEREIN.CZ

7500 Kč
8500 Kč

Po stopách Julia Kugyho na vrcholy
Jalovec a Bavški Grintavec. Jalovec
a Bavški Grintavec jsou dva dominantní a jedinečné vyhlídkové vrcholy ve
Východních Julských Alpách. Ubytování na chatě Zavětišče pod Špičkom.

Trek k základnímu táboru pod Mt. Everest vč. výstupu na vrchol
Island Peak (6160 m). V programu je i výstup na vyhlídkový vrchol
Kala Patthar (5550 m).

Náročný trek málo chozenou oblastí východního Nepálu. Jedinečné
výhledy na hlavní hřeben třetí nejvyšší hory světa Mt. Kanchenjunga
(8586 m).

2. – 23. 4. 2022, 8. – 29. 10. 2022

Cena trek

Cena člen ALPENVEREIN.CZ
Cena nečlen ALPENVEREIN.CZ

8000 Kč
9000 Kč

Treky do Nepálu jsou nabízeny s plným servisem.

2. – 24. 4. 2022, 8. – 30.10. 2022

Cena trek

V ceně je obsaženo: ubytování na společné
noclehárně, polopenze, odborné vedení
vůdcem a instruktorem ÖAV, doprava
ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN.CZ 2022

72 000 Kč

Cena letenka 20 000 Kč (předběžná cena)

2. – 22. 4. 2022, 8. – 28. 10. 2022

Cena trek

47 000 Kč

Cena letenka 20 000 Kč (předběžná cena)

2. – 23. 4. 2021, 8. – 29.10.2022

Cena trek

50 000 Kč

Cena letenka 20 000 Kč (předběžná cena)

2. – 25. 4. 2021, 8. – 31. 10. 2022

Cena trek

72 000 Kč

Cena letenka 20 000 Kč (předběžná cena)

Cena mj. obsahuje ubytování v hotelu v Kathmandu (případně také v Pokhaře), ubytování
v lodžích na treku vč. plné penze, český průvodce, místní průvodce, nosiči, místní letenky
a transfery, poplatky za vstup do národních parků
Cena neobsahuje: vstupní vízum do Nepálu (50 USD), pojištění, spropitné, jakékoli další
náklady vzniklé z důvodu zrušení letu, politických či neočekávaných přírodních vlivů
Detailní program jednotlivých treků najdete na www.alpy.cz/nepal.

53 000 Kč

Cena letenka 20 000 Kč (předběžná cena)

4.–7. 8. 2022

Čtyřdenní program v centrální části
Zillertálských Alp. Výstupy na Wollbachspitze (3210 m), Grüne-Wandspitze (2946 m), Keilbachspitze (3094 m)
a evtl. i na další vrcholy. Ubytování na
chatě Kasseler Hütte s polopenzí.
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Okruh okolo Manaslu

Kanchenjunga Base Camp

V ceně je obsaženo: ubytování na
společné noclehárně, polopenze,
odborné vedení vůdcem a instruktorem ÖAV, doprava

Zillertálské Alpy
s Peterem Habelerem
a Radkem Jarošem

Everest Base Camp, Lobuche East (6119 m)
Trek nádherným ledovcovým jezerům (Gokyo Lake) a k základnímu
táboru pod Mt. Everest vč. výstupu na vrchol Lobuche East (6119 m).
V programu je i výstup na vyhlídkové vrcholy Gokyo Ri (5360 m)
a Kala Patthar (5550 m).

V ceně je obsaženo: průvodce, místní poplatky,
ubytování se snídaní nebo polopenzí, transfer
z Portorože do místa startu Sevnice.

Julské Alpy
s Viki Grošeljem

Trek nádherným ledovcovým jezerům (Gokyo Lake) a k základnímu táboru pod Mt. Everest. V programu je i výstup na vyhlídkové
vrcholy Gokyo Ri (5360 m) a Kala Patthar (5550 m).

ALPENVEREIN.CZ e-shop
Nabídka kvalitních produktů z kolekce Alpenverein

Přívěsek na krk s protěží
Crystalp Edelweiss
Protěž (cín-rhodium, průměr 22 mm)
s drahými kameny od firmy Swarovski a s řetízkem (mosaz, zušlechtěná
rhodiem), karabinový uzávěr přívěsu.
Neobsahuje nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 1270 Kč
Cena pro nečleny AV: 1453 Kč
Běžná cena: 1530 Kč

Šátek ÖAV Buff Merino
Vyrobeno ve Španělsku. Mnoho variant
použití – např. jako čepice, šátek, šála,
čelenka, nákrčník.
Cena pro členy AV: 670 Kč
Cena pro nečleny AV: 750 Kč
Běžná cena: 790 Kč

Naušnice Crystalp Edelweiss
Naušnice s protěží Crystalp Edelweiss,
průměr 15 mm, s drahými kameny od
firmy Swarovski, slitina cín-rhodium.
Neobsahuje nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 990 Kč
Cena pro nečleny AV: 1225 Kč
Běžná cena: 1290 Kč

Lékárnička Alpenverein malá
Kompaktní a lehká lékárnička. Obsah: 2 vinylové rukavice (vel. L), 1 izotermická fólie 160 x
210 cm, 1 elastické obinadlo 6 cm, 1 obinadlo,
1 náplast 5m x 2,5cm, 1 aluminizovaný obvaz
10 x 10cm, 4 náplasti 1,9 x 7,2 cm, 1 resuscitační rouška, 4 náplasti na puchýře, 1 pinzeta
8 cm, váha 154 g , rozměry 13,5 x 10 x 3,5 cm.
Cena pro členy AV: 500 Kč
Cena pro nečleny AV: 522 Kč
Běžná cena: 550 Kč

Prsten Crystalp Edelweiss
Prsten s protěží Crystalp Edelweiss,
protěž (rhodium, průměr 17 mm)
s drahými kameny a rhodiem od firmy
Swarovski, jedna velikost (přizpůsobí
se velikosti prstu, vnější průměr 21 mm,
vnitřní průměr 19 mm). Neobsahuje
nikl, cadmium ani olovo.
Cena pro členy AV: 1120 Kč
Cena pro nečleny AV: 1187 Kč
Běžná cena: 1250 Kč

Karabina HMS s logem Alpenverein
Karabina HMS s logem Alpenverein,
modrá barva, hliník, šroubovací uzávěr
z oceli, 23 kN na délku, 10 kN na šířku,
7 kN při otevření, výrobce AustriAlpin
Rakousko, splňuje normu UIAA.
Cena pro členy AV: 269 Kč
Cena pro nečleny AV: 303 Kč
Běžná cena: 319 Kč

Bivakovací pytel
Bivakovací pytel pro 2 osoby, ve sbaleném
stavu velice malý balíček (cca 24x8x8 cm),
cca 500 gr., dva otvory pro hlavu, sloty pro
větrání, vhodné i jako polštář na sezení,
velikost v rozbaleném stavu 190x138 cm.
Cena pro členy AV: 2150 Kč
Cena pro nečleny AV: 2460 Kč
Běžná cena: 2590 Kč
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Planzeiger ÖAV - plánovací fólie
Plastová plánovací fólie, vhodné pro
mapy 1:25.000 a 1:50.000 Alpenvereinu,
velikost 20x12 cm.
Cena pro členy AV: 159 Kč
Cena pro nečleny AV: 217 Kč
Běžná cena: 229 Kč

Alpenverein mapy
Turistické mapy východních Alp,
letní i zimní, 1:25.000, 1:50.000,
GPS souřadnice.
Cena pro členy AV: 219 Kč
Cena pro nečleny AV: 284 Kč
Běžná cena: 299 Kč

Časopis TURISTA

www.casopisturista.cz

časopis Klubu českých turistů

Jeden z nejstarších dosud vydávaných časopisů
v Česku, první číslo vyšlo 4. února 1889
Ročník 2022:

formát 172 x 244 mm, 84 stran, uvnitř panorama 344 x 244 mm,
jednotlivá čísla 66 Kč, celoroční předplatné 640 Kč
Celoroční předplatné na rok 2022 (10 čísel)
pro členy ALPENVEREIN.CZ a KČT 460 Kč.

Předplatné on-line na
www.casopisturista.cz/predplatne

www.lideahory.cz

Časopis lidé&HORY
časopis ALPENVEREIN.CZ

Nejrozšířenější český odborný časopis
zaměřený na alpinismus a všechny druhy
volnočasových aktivit na horách
Ročník 2022:

formát A4, standardně 108 stran,
uvnitř panorama 3× A4, jednotlivá čísla 88 Kč,
celoroční předplatné 500 Kč
Celoroční předplatné (6 čísel) pro členy
ALPENVEREIN.CZ, KČT a ČHS 350 Kč.
3/2021

WWW.YATE.CZ

horolezectví • vysokohors
ká turistika • treking •
feráty • skialpinismus •
MTB

3/2021

Češka koča
a česko-slovinská
vzájemnost II.

téma: Češka koča a česko-slovinská

vzájemnost II.

MONS 300

Předplatné on-line na
www.predplatne.lideahory.cz

Via della Vita

NOVINKA
2021

Paal

13

82 Kč / 3,99 €

KVĚTEN/ČERVEN

Třísezonní spací pytel s výplní
ze sedmikomorového dutého
vlákna. Spacák je díky použité
a malý po sbalení. Duté vlákno
látce lehký
a úprava DWR zabezpečuje,
že spacák výborně hřeje a rychle
usychá.

Biking Engading
Horská služba ČR
Hory a ostrovy - Elba
Vysoké Tatry - Cesta k sľnku

osobnost: Karl Gabl a Peter

Ve spolupráci sStaňte
odbory
Pardubický kraj. nebo KČT.
seoblasti
členemKČT
ALPENVEREIN.CZ
Sledujte www.casopisturista.cz.
Získejte výhodně časopis lidé&HORY a TURISTA.

Bivaky v Alpách

FILM LADISLAVA JIRÁSKO
V roce 2020 jsme si připomínali 120 let existence chaty
Češka koča. S chatou, kterou postavili členové Českého odboru Slovinského planinského družstva v Praze
v roce 1900, je spojena historie česko-slovinské vzájemnosti nejen v oblasti turistiky a alpinismu.
Film Češka koča a česko-slovinská vzájemnost představuje celé toto sto dvacet let
dlouhé období od založení
Českého odboru v roce 1897
až k neformálním oslavám
120 let chaty, které se uskutečnily v okolí chaty
1. srpna 2020. Ve filmu je představeno mnoho
původních a unikátních dokumentů z období 1898
až 1914, využity jsou zpravodajské relace z několika
posledních desetiletí.

ČEŠKA KOČA
A ČESKO-SLOVINSKÁ
VZÁJEMNOST

Malá dobrodružství.
Velké zážitky.
www.tyrolsko.cz

p r o d u c e n t f i l m u : A L P Y S P O L . S R . O . a L I D É & H O R Y, S . R . O . � r e ž i e , s c é n á ř a k o m e n t á ř : L A D I S L AV J I R Á S K O
s p o l u p r á c e : D R E J C K A R N I Č A R � k a m e r a a s t ř i h : P E T R N O VÁ K � d é l k a f i l m u : 3 5 M I N

www.alpenverein.cz
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Osobnosti

Témata a filmy

John Roskelley (USA)
Peter Habeler (A)
Roger Schäli (CH)
Simone Moro (IT)
Heinz Zak (A)
Drejc Karničar (SLO)
Marek Holeček
Radek Jaroš
Radek Groh

Servus TV
Vylezli na nebe
Emilio Comici
Bergwelten
Češka koča
Diamírská stěna
Baruntse
Ozvěny hor
Milníky sportovního lezení

www.alpy.cz

Hlavní zahraniční partner

www.alpenverein.cz

Hlavní zahraniční partner

Foto: Roger Schäli, Pataginie. Vrchol Aguja Rafael Juarez.

Slovanský dům 26.-28. 11. 2021

www.festivalalpinismu.cz

Zahraniční partner

www.lideahory.cz

Partner festivalu

