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PRVOVÝSTUPECH

TOMA S
PILKA
ě Bavilo mne de lat cesty na
hranici vykonnosti nas ı
lezeckč s pic ky, takovč, kterč
posunuly hranice moz nčho
z as e o k ous ek dal .
Investovat energii do
ne c eho, c o m uz e ude l at
kdokoliv je pro mne
zbytec nč..

V tomto c ısle
v

Prvnı audience u Krinickeho
kra le

v

Hluboka Ostrovska jeskyný

v

100 let od prvovystupu na
Mittlerer Hirschgrundturm

v

Roky jsou jen c ısla Á
jubileum Lubos e Martınka

v

Ortler Hanse Ertla

v

Viktor Beranek Á tatranska
legenda

v

Dvý vyroc ı Janusze
Chmielowskeho

v

Tragicky duben 1978
v severnı stý ný Eigeru

v

Nove cesty

v

a mnohe dalsıá
Vrcholova knızka ů jeden ze symbolu pıskovcove ho lezenı. Tato je z Vajoletek u Krizan.
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Foto ě 2008 Sponge
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Co noveho v CAO Dý c ın? Prvnı audience u Krinickeho kra le
Informace z klubove ho dýnı..

Prvovystup v roce 1985
Zdenšk Kropacek

JirıHouba Chara
Predseda CAO Dý c ın

HK Dý c ın

e r v e n 1985 ý typicky
destivy zaca tek lí ta.
Konecneje pa r dnı slusneý
muzeme vyrazit. Nakla da me
na kola veci na lezenı, na
bivak a kova rnu, vyra zıme na
Vysokou Lıpu a do Zadnıch
Jetrichovic.

C

Dubnova

schuze probehla podle
pla nu v restauraci na Kocandehned ve
stredu 2.4. Moc se na s tentokra t
neseslo, ale zdraví ja dro nechybelo.
I podle zvysujıcıho se poctu kol je
zna t, ze jaro uz je prostetady.

Ja byl zvedav hlavnena novinky
z lezenı, protoze na minulí schuzi jsem
bohuzel nebyl. Dozvedel jsem se, ze
nikdo nezaha lel ý trí novalo se, lezlo, lí talo, behalo i jezdilo o
sto sest, coz je jistedobra zpra va.
Cestou na schuzi jsem navstıvil Karla Krombholze, ktery mel
pra ve plní ruce pra ce s holenım, kterí v minulych dnech
ponekud zanedbal. Ma m vyrıdit jeho pozdravy vsem
horolezcum a kamara dum, coz milera d tımto cinım..

Program dubnoví clenskí schuzky CAO Decın:
-

Petru Jıchovi sta le jestezbyvajı dveprukazky. Zatım si je
nevyzvedli Jakub Mekota a Jan Bodlak.

-

Nejbliz sı akce. Kra tkí informace o chystanych akcıch,
pozva nky, kontakty. Z tech nejblizsıch to jsou Odpadkyja da
v Tisí , Komplet 2008 na Seppovych skala ch, cyklisticka
casovka do vrchu, Petrohradskí PADa nı aj. Vıce jako vzdy
v kalenda ri akcı.

-

Ru zný . Jarda Uher prinesl cerství informace o zalozenı
noví ho oddılu Paraglidingu v Decıne. Predsedou se stal
Rostislav Sedlisky, od na s je clenem jesteLibor Svoboda;
vıtanı letnıho casu jsme ponekud odfla kli, coz je vzhledem
k za vaznosti tí to akce strasna ostuda; Pastyrskou stenu
zacali cistit lezci z HO Belý ; Pavel Pavouk C erny ma zase
o pa r kvalitnıch prelezu navıc, tentokra t, kromestabilnıch
spolulezcu, treba i s Jirkou Slavıkem; Jan Horacek
Horak bude mozna za vodit v drytoolingu na rychlost; no a
na za ver klasika ý co kdy-kdo-kde vylezl, noví cesty,
jeskyne, masivy, kesky atd., atd..

Do prudkí ho kopce
Jankovy cesty kola tlacıme,
pak je ukryva me do hustnıku
vedle cesty. Do Ma rblı jdeme
pesky, kola by se tam nedala
ani doní st.
Ma rblı, to je jeden z nejhezcıch bivaku nejen u Krinice, ale
siroko ý daleko. C ervení zapadajıcı slunce, ohnıcek, caj
z Krinice. Skvelí mısto.

Krinicky bivak Ma rblı Á na dherne dılo prırody

Ra no se presouva me ke Kra li. Jo ý opravdovy kra l, kra l
mezi vezemi, Krinicky kra l. Vez jak bedna, vypada , ze
ma lokde ma pod dvacet metru. Nema vadu, vypada dustojnea
neprıstupne. Jeste na nem nestanula lidska noha ý je to jedno
z poslednıch bılych mıst na mape.
Nejschudneji vypada stena,
kterou ma me pra vena ocıch. Je
tam jakysi systí m sikmych
za rezu u hrany velkí ho
vyklenku vlevo. Nad tım je pa r
svislych spa rek a pak vpravo
zacınajı zla bky, vedoucı na
vrchol.

Hora m zdar!
Foto ě 2008 JirıKudrna c

Navazuji se, navazuje se i
Bea, ktera bude jistit pres osmu
u stromu. Za rezy se smekajı,
ale jde to. Narvu koleno do
spa ry a dobıra m kova rnu. Zatım
neslo vubec za dní jistenı, je to
uz dost vysoko a da l to vypada
trochu divoce. Zavrta m
prvovystupa k, zkousım se
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dostat vpravo do zla bku ý a uz visım kus pod kruhem. Bea
zachytila pa d perfektne.

Hluboka Ostrovska jeskyný

Na druhy pokus se darı, zla bky vyzadujı jeste trochu
vyvazova nı a je vrchol. Dobıra m Beu, ta se pro zmenu uloupla
uz v sikmych za rezech, dela kra sny pendl. Spoustım ji na zem.
Druhy pokus vycha zı a u kruhu pro zmenu nema za dní potıze.

Nejtýzsıdıra na nasıstraný

Tak jsme meli u Krinickí ho kra le prvnı audienci. Byla
vynikajıcı a podle oceka va nı i tezka .
Prita hly mraky, zacına kra pat. Vracıme se do Ma rblı, u
ohneje kra sne.
V nedeli ra no jestepoprcha va a na lezenı to nenı. Putujeme
podí l Krinice do Ztracenky, pak zpet pro kola. Druha audience
a dalsı cesty jsou jiz vyhlıdnutí ..

Jarda Kukla
H.O. “Rot Sport…

n e d el i jsme si dali,
zase po nejakí m case
sraz s Pavlem Henkem na
Labskí , abychom spolecne
vyzpovıdali Frantu a Milana
Mockerovi z jeskyna rskí
pobocky C SS Labskí pıskovce.
Zjistili jsme pa r novych
informacı, dohodli jsme se na
blizsı spolupra ci. Kluci pak sli
da l k Da mskí jeskyni a my
s Pavlem jsme vyrazili autama
do Ostrova, ze pry je tam nejaka petkova dıra.

V

Vstup do jeskyný .

Krinicky kral Á bohuzel se da jen tý zko vyfotit v cele sve majesta tnosti.
Na jeho vrchol dnes vede sedm cest, od VI do VIIIc.

Krinicky kra l Á prehled cest
Prvnıaudience VII - 15.6.1985, Zdený k Kropa c ek, B.Kropa c kova
Druha audience VI - 2.7.1987, Zdený k Kropa c ek, D.Kropa c kova ,
B.Kropa c kova
Na koberec ku VIIb - 2.7.1987, Zdený k Kropa c ek x Da sa Kropa c kova
Kralovska garda VII - 2.7.1987, Zdený k Kropa c ek x Da sa Kropa c kova ,
B.Kropa c kova
Navrat k monarchii VIIc - 22.8.1992, Da sa Kropa c kova , Z.Kropa c ek,
M.Benesova
Naslednık tru nu VIII - 11.9.1999, Torsten Kieschnick, K.-C.Mlasowsky,
V.Wobad
Korunovac nıklenoty VIIIc - 11.10.2002, Pavel Henke x Pavel
Bechyný , M.S tý rba
Foto ě 2008 Zdene k Kropa c ek

Po prıjezdu na mısto jsme podle Bellmannova pruvodce
konecne nasli nehezky vypadajıcı vstup. Proste ó vod zacınal
humus komınem s bahnem, mechem a zabickami na dne.
Nechali jsme po kra tkí m va ha nı radeji zavesení lano, kterí
vsak stejnezdaleka nestacilo az na dno.
Na sledoval docela hezky ó sek, takova cik-cak prolejzacka.
To bylo ale asi to poslednı hezkí , na co se dalo narazit. Pak uz
to byl jenom samy komın. Prvnı jestedocela sel, ale druhy byl
pekelne ó zky. C lovek se obcas zasekl, kdyz klouzal po
mokrych, jılovitych stena ch dolu. Jakí to teprve bude, az
polezeme nahoru? Radeji ani nedomyslet.
Skryte jsem doufal, ze se komın dole trosku rozsırı, ale
nestalo se tak. Pa r napadanych kamenu tvorı ó zkí dno, jinde se
komın zuzuje a ztra cı se v nitru ska ly. Pavel byl pa r metru
prede mnou a ja ho neusta le oslovoval, jak to tam da l vypada ,
protoze predstava sprajcnutı v tomto ó zkí m prostoru byla
ponekud znervoznujıcı.
Do poslednı chvıle si nejsme prılis jisti, zda jsme ve
spra vní jeskyni. Az kdyz na dne, ve svetle celovky na hodou
najdu v jılu prstem vytlaceny krızek, je jasno. Lidí tu uz museli
byt. Da l dolu to ale nejde. Jsme u dna a knızka nikde. Pavel
traverzuje a souka se pod nekolika zaklınenymi kameny. Po
chvilce sustıcı igelit prozrazuje ó spech.
Pokousım se vytraverzovat tech pa r metru za nım, ale
pekelna ó zkost svıra jak dusi, tak telo. Nemuzu se do toho
naskla dat, je to horsı hlavolam jak jezek v kleci. Kaslu na to,
pora d musım myslet na cestu nahoru.
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Pa r tezkych jeskynı jsem uz prolezl, ale zatım za dna nebyla
tak pekelna , jako tahle. Jesteze papa venku hlıda vchod. Nejak
se mi honı hlavou, za jak dlouho by mu asi doslo, ze jsme
v ha ji.
To Pavel ma ale jiní myslenky. Nejdrıv mi precte tech pa r
predchozıch za pisu od Nemcu, pak na s tam oba podepıse.
Dokonce spekuluje o tom, ze by se od tí knihy dalo sklouznout
komınem nekam da l dolu. Je evidentneve sví m zivlu, z cehoz
ma m radost, protoze alespon nekdo z na s dvou je v pohode.
Pak zacına cesta nahoru, ktera je logicky podstatne tezsı,
nez samotny sestup. Za kazdy centimetr se platı drinou a
potem. Jedina vyhoda tehle ó zin je, ze se clovek muze seknout
a trochu si odpocinout, rıka me si.
Kdyz z toho nejuzsıho vylezeme, kourı se z na s tak, ze
svetla celovek nedosvıtı ani na konec dalsıho komınu, jaka je
v nem mlha. Nastestı cancour naseho lana, kterí kouka ze
stropu na m ukazuje spra vnou cestu a da l na s vede na dennı
svetlo, kde ceka pohotovy papa s fo…a kem. Oba jsme jak
kominıci, umazanı cernym jılem od hlavy az k pate.

O tyden pozdeji mi Pavel volal, ze s Alesem dali dalsı
knihu jesteasi deset metru pod tu puvodnı, nemeckou. Zavesili
ji do steny na skobu, protoze da l je to zatım neprolezitelní .
Perfektnı! Konecne se zase blejskli i C esi, v tí za plave
nemeckych jmen, v hlubina ch vecní tmy pod Labskymi
pıskovci. A nase pseudokrasoví jeskyna rsvı tak dostalo dalsı
hvezdicku.
Foto ě 2008 Jarda Kukla st.

100 let Mittlerer Hirschgrundturm
..a jine prıhody
Martina Marmoska Taborıkova
CAO Dý c ın

V s o b o t u 29. brezna 2008
uplynulo 100 let od prvnıho
vystupu na vez Mittlerer
Hirschgrundturm v Rathenu. Je
jasní , ze Karel Belina u toho
nemohl chybet. Tak jsme tedy v
sedm hodin ra no byli na pra zdní m
parkovisti v Rathenu. Nikde nikdo,
Karel byl velice spokojenej J
Vyrazili jsme do skal.
Jenze po vezi ani pama tka. C as
utıkal a Karel prida val do kroku.
S pribyvajıcım casem pribyvalo i nervozity„ uklidnovala
jsem ho tım, ze Nemci si asi rıkali “hele, je století vyrocı,
urciteprijede Belina, prece mu to nenecha me„ Áa ze urco pred
nım vez schovali J
No, vez schovana nebyla, ale my jsme byli o ó dolı vedle„
chybicka se vloudila.
V 10 hod jsme byli pod na stupem, nikde ani ziva cka. Karlık
po detailnı prohlıdce prıstupovych cest prohla sil, ze tu nikdo
nebyl a zvolnil tempo.

Konec ný jsme po dlouhe dobý zase na dennım svý tle.

Shodli jsme se s Pavlem, ze pokud jsou Ha des a Jeskynena
terase v Laba ku petky, tak tato jeskyneby si zaslouzila sestku.
Jde tedy zrejme o zatım nejtezsı pseudokras na nası strane
Labskych pıskovcu. V Nemecku je pry jedna jesteo neco tezsı.
Prvnı do Hlubokí Ostrovskí jeskynesestoupili v roce 1999
Nemci Jorg Patzig a M. Picl. Majı na s obdiv. My jsme zase
urvali, celkem neprekvapive, prvnı cesky prustup.

Stara cesta je za III a je moc pekna . Kdyz jsme si na
vrcholu pekne vychutna vali za pis do vrcholovky, kra sní
vyhledy na okolnı ska ly, Labe a pra ve projızdejıcı parnı
lokomotivu, dorazila prvnı nemecka dvojka. Hosi byli
evidentnezklamanı.

Maminka nebude mıt radostů

Kdyz jsme slanovali, dorazil dalsı, do ruzova vyspinkanej a
napapanej Nemec s pruvodcem v ruce„ Koukal na na s jako na
zjevenı, u odpovedi na na s pozdrav se trochu kroutil„ Jo, holt
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by kluci meli pamatovat na to, ze rannı pta ce da l doska ce a to
jsme jim tım nasım hleda nım dali dost slusnej na skok!

V sobotu jsme neco ma lo jeste vylezli, pak Ostrov zapadl
snehem, takze v nedeli uz jsme si vysli jen na Sneznık. Nastestı
Ostrov ma dobrou za kladnu, v hospudce u Pepına je vzdycky
ó tulno a dobra za bava.
Za bava v hospudce byla dobra , Karel a hlavne Frona na s
bavili vypra venım kultovnıch historek z lezenı a my jsme
s Danou brecely smıchy. Pri kazdí m nasem za chvatu smıchu se
na na s uprene dıvala skoro cela hospoda, a kdyz na s smıch
neusta val, prislo pa r jedincu a dıvalo se na m do hrnku
s ota zkou, co ze na m to ten Pepıno nalejva „ odpovıdaly jsme
po pravde, ze caj. Pry jestli nenı houbovej? Musım vsechny
ujistit, ze to byl norma lnı, klub caj J

Naopak zklama nı na vrcholu jsem zazila v breznu, kdyz
jsem vylezla na Dogu v domnenı, ze treba ma me i Hore Zdar, a
na vrcholu nebyla knızka, a nebyla tam ani krabicka. Mysleli
jsme, ze nekomu treba spadla, tak jsme hledali dole pod vezı i
v komıne, ale po knızce ani pama tka. Tak memrzı, ze jsem se
na tak vyznamní vezi, jakou Doga je, nemohla zapsat do
knızky a nevım ani jestli jsme tam letos byli prvnı nebo ne„ .

Jinak jeste musım zmınit, ze jsem tam lıtala v nasem
oddılovym tricku a jelikoz tam Pepıno ma CAO News
vyveseny na baru, tak se spousta lidı vypta vala, jestli s tım
casopisem ma m neco spolecní ho... A tak treba kdyz jsem se
bavila s chlapama z Adru, tak z nich vylezlo, ze CAO News
neznajı. Na to dalsı borec rıkal, ze to zna , ze to cte pravidelne.
Tak jsem se ho ptala, kde bydlı a on„ pry v Nemecku.
Inu, zrejmeslusnej oddıl J

Jinak musım jesteporeferovat, ze Velikonoce jsme stra vili
fajnovym zpusobem, a to v zasnezení m Ostrove. Prijela mi
kamara dka Dana z HO Bezuchov (u Bystrice pod Hostynem),
se kterou jsme loni v kvetnu va lcili na Blancu. Mela to tedy
pekny kousek cesty! Samozrejme, neprijela s pra zdnou, a jak
rıkal Karel, jejı slivovicka byla velice lahodna .

Se stanem jsme venku zbyli jen my, i ti statecnı Nemci
utekli hned po prvnı noci do chalupy..
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Foto ě 2008 Martina Ta borıkova

Roky jsou jen c ısla

A pak jsou ti, co lezou OS devıtky, no spıs RP osmy..,
dobre, dobre.., tedy ti, co lezou cistesedmy, tak ti tu lezou dıky
mravencı pra ci Lubose, ktery se stara , necumı a leze!

Kulatiny Lubos e Martınka..
Petr Pavelka

Pa r lidı kdysi s hrdostı sobe
vlastnı, zdola vali veze, tvorili
cesty, sekali zelızka.. a pak sli
do pr„

HK Mseno

a z d y inteligentnı C ech,
co umı pocıtat aspon do
trı, vı, ze v soucasnosti je
hlavou sta tu Vaclav Klaus,
predtım to byl Vasek Havel a
pred nım Gusta Husak..

K

Toz, kazda historie ma sví ho
borce, hrdinu nebo vola, co se
obetuje a jde tvrdena vec.. A to
je pra veto, co Lubos dela !

Kazdy, kdo skala m rozumı
a prijede ve sví ka re do
Dubskych skal nebo si jen tak
z dlouhí chvıle procıta
pruvodce jmenovaní oblasti,
nemusı ani umet pocıtat do trı a
pochopı, ze hlavou mıstnıch
skal je Lubos Martınek, a to jiz vıce jak tricet let.

A tak Lubosi, dıky za tvoji
pra ci ve skala ch.. Nehrb se, to
nenı pochlebova nı, to je hrda
pravda, co vidı kazdy, kdo se
tady coura ..
Vsichni dobre vıme, ze v budoucnu uz za dny takovy
Martınek nebude, co by pro ty ska ly tolik udelal, tak jako dela s
ty.

Pr ejeme ti do dalsı
ch let mnoho ela nu, drz ska ly
pevne v rukou a dı
ky, ze ses na m narodil.

P.S.: A kolika tí narozky to Lubos slavı? Nebu↾ zvedavej nebo
budes brzy starej. Ale, ze je to dost kulaty, to si pis..
A roky jsou jen cısla„ Lubosi!

Lubos Martınek bý hem jednoho z prvovystupu . Tý zko spoc ıtat, kolik
kruhu jiz takto zavrtal..

V minulosti to byl mozna Bohous, Franta, Pepık nebo
Lojza, to uz je fuk.. Pa r z nich uz asi la me noví rekordy
v horolezeckí m nebi, pa r z nich v domove senioru jı
mixovanou polí vku s krupicovou kası nebo doma pocıtajı
v kalenda ri dny do starobnı penze. A kdyz je ta jejich stara
skeble sekyrnicky okrikne, kam to cumı, s chvejivym hlasem
blekotajı, ze jen vyhlızı, kdy vyjde noví CAO News, stejnena
to ale hov.. vidı. V lepsım prıpade cekajı, az jim nekdo shora
hodı lano nebo sutra k na hlavu..
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Foto ě archiv Karla Be liny a CNs

Tri svıcky za horolezce

Novž cesty

Svıce prvnıpro L.V.:

OD NAS ICH DOPISOVATELU

Horolezec L.V. si bý hem ka cenı
stromu horolezeckou metodou odshora
prerızl, spolec ný s c a stı kmenu, i lano,
na kterem byl jistý n. Na sledoval
okamzity dvana ctimetrovy pa d s bý zıcı
motorovkou v ruceů

Ostrov
Nede lnıve z Ž Jarnıvarianta starž cesty IV
15.4.2007
Toma s Hornı
c ek, Jaroslav Kukla
Po pr ekroku pr ı
mo str edem ste ny na vrchol.

Upozornenı:
V nekterych prıpadech se muze jednat o jesteneschva lení
prvovystupy. O jejich oficia lnım schva lenı rozhodujı vyhradne
prıslusní Vrcholoví komise.

S T R IP K Y . .

“A co myslıte, prezil?č
“To nemohl prezıt..č
“Prezil, vy smejdi, protoze mu to
politicky myslelo!!č
Skutec ný prezil, dokonce bez jedineho
skra bance! Zachra nilo ho lano
z vedlejsıho stromu, ktere si predtım
“jen tak… cvaknul do seda ku.
Svıce druha pro J.S .:
“Divnej rok to je. Ja dostal minulej tejden ve sto triceti dvoje
hodiny na da lnici a taky sem to prezil. I s plecha cem. Letos uz
vopatrný, by na s Fortuna neposlala do riti. God bless Us!č

Janusz Chmielowski

Svıce tretıpro I.K. + D.H.:

Hned dvý kulata vyroc ı
pripadajı na rok 2008
v souvislosti
s ný kdejsım kra lem
Vysokych Tater
Januszem
Chmielowskim (na
snımku). Letos uplyne
130 let od jeho
narozenı a 40 let od
jeho smrti.

“My jsme take kandida ti na Bejka rnu roku neb jsme se
bezmyslenkovitý vrhli, po vzoru dırove fre zy Pavla Henkeho a
jeho sva ry, do jeskyný s obtıznostıS5 a nemıt lano a j¨ mar, tak
tam jsme asi doteúá č

Chran me vrcholove knızky
Vrcholove knızky, jeden ze symbolu pıskovcoveho lezenı, jsou
v ohrozenı. Kdysi se psa valo na titulnım listý :

Jeho jmeno nenı
horolezecke verejnosti
tak zna mo (jako treba
Stanislawski), presto
tento strojnı inzenyr,
matematik a redaktor
patril mezi hlavnı
pru kopnıky tatranskeho
horolezectvı. Byl
hlavnım inicia torem a
spoluzakladatelem
prvnı polske tatranske organizace, zac al s dobyva nım vrcholu
v zimnıch podmınka ch, byl autorem prvnıho polskeho pru vodce
po Tatra ch.
Janusz Chmielowski se
narodil 9. ledna 1878.
S lezenım zac al jako dıtý a
vý noval se mu az do sklonku
sveho zivota. Jestý v 85ti
letech jezdil do Tater a vsude
chodil pý sky. Jeho oblıbenym
heslem bylo:

“Vrcholova knızka je malou kronikou ska ly a ra dny za pis patrı
k ukoncenı tve ho vystupu. Proto do nı zapis citelný Šdaje o
vystupu, sve jme no, horolezeckou prıslusnost, datum a cestu,
ktera tý privedla na vrchol! Nikdy nenech a vej tuzku v knızce a
po zapsa nıuloz tuzku i knızku do plechovky tak, aby se do n ı
nedostala voda! S etri knızku pra vý tak, jako dobry horolezec
setrıska lu a prırodu kolem nı!č
Dnes knızky c asto na vrcholech chybı. BuŽto ji ný kdo ukradne,
ný komu spadne ze ska ly dolu a uz se neobtý zuje knihu vra tit,
obc as ný kdo nezavre krabici nebo ji otoc ı dnem vzhu ru a kniha
se znic ı, sem tam si z ný ktere udý lajı terc myslivci a ný kdy je za
zmizenım vrcholove knızky paradoxný spra vce oblasti.
Potrebuje si ný co opsat, knihu si vezme dolu a uz ji na vrchol
nevra tı nebo az za dlouhe mý sıce. Knızku odnese, ze udý la
novou, ale pak nenı c as. A nejhorsı prıpad je, kdyz nerozdycha ,
ze za ný j knihu vlozil na vrchol ný kdo jiny. Nez para dnı kniha
od ný koho jineho (nedej boze dokonce od Ný mcu !!), to radý ji
za dna .
Vysledek je ve vsech prıpadech stejny Á pra zdna krabice nebo
stoja nek na vrcholu vý ze..

Kdyz to nejde tak, pu jde to
jinak ů na hora ch i v zivotý.
Zpoc a tku lezl, jak bylo zvykem,
ve spolec nosti s horskymi
vu dci (treba Klimkem
Bachledou), brzy vsak zac al
tďry iniciovat i vest sa m. Na radu stıtu a tatranskych vý zı
vystoupil jako prvnı a otevrel i radu novych cest na jiz vylezene.
Zemrel v devadesa ti letech, 26. kvý tna 1968.

Vrcholova knızka na Strednı jehle na Vrabinci - dobra trefa..

Foto ě wikipedia a archiv CNs
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Foto ě 2007 Sponge

Jak vyfotit Kobylu

Cinibulkova stezka

Dnes to nenı, jak v roce 1930, kdy sta la na okraji paseky. Za dny
strom ji nezakryval a jejı mohutnost se v tom prostoru musela
ohromný vyjımat. Ale dnes? Celou ji nezahlednete z za dneho
mısta, bohuzel. Ný co se vyfotit da , ale ty obra zky nejsou pý kne,
protoze fotit musıte z prılisne blızkosti, kdy vlivem perspektivy
ztra cı vý z svu j pu vab.

“Fantasticke vzezrenıskal zde
be re na sebe podobu ohromnych
jestýru , raku , hlav oblud a prıser
poha dkovych, nesmırnych pecı,
divokych jeskyn, gigantickych
homolı, komınu a dýr a jak
vsechnu tuto divotvornou pra ci
mistrne ruky prırody nazvati
chcete..č, napsal o skala ch
v Kokorınskem ďdolı Josef
Bedrich Cinibulk (na snımku).
J.B.Cinibulk (1876 Á 1944) byl
vyznamny msensky uc itel a
propaga tor turistiky na Kokorınsku.
Jako prvnı vydal “Pru vodce ďdolım
Kokorınskym a Msenskym S vycarskem…, vsechny popsane
stezky vlastnoruc ný oznac il a zakreslil do prehledne mapy.
Cinibulkova stezka je dlouha asi 9 km a procha zı turisticky i
lezecky nejzajımavý jsımi lokalitami msenske oblasti. Vede take
kolem zdejsıch lezeckych dominant - Faraona, Ramzese c i
Tutanchamona. Kdyz prsı nebo je mokro, mu ze byt stezka
primý renou na hradou za lezenı..

Presto se jedno mısto, odkud se
va m do hleda c ku fotoapara tu vejde
nejvý tsı kus Kobyly, v okolı nacha zı.
Poblız vý ze stojı vý tsı obly balvan,
z jehoz vrcholu je asi nejlepsı
vyhled.
Ze jste na spra vnem mıstý , pozna te
jednoduse. Podıva te se pod nohy a
pokud uvidıte tento kryptogram
zeny, jste tam..
Foto ě 2007 Sponge

R ekni mi, me
mile GPS,
kdepak se to
nalezam..??

C istšnıPasty rske stšny
Miroslav Dunovsky na m poslal malou zpra vic ku z jedne
prospý sne akce na dominantý Dý c ına, Pastyrske stý ný :
“V nedýli 30. brezna 2008 jsme se pokusili vy cistit Pastyra k od
prebytecne ho mechu, hlıny, brızek apod. Zacali jsme na
"Profıka ch", pak se asi polovina "cisticu " presunula na hlavnı
stýnu. Nýkdo byl na "Bubnu", snad se cistil i "Kompromis".
Zdaleka nenıvse hotovo, Profıci jsou asi ze dvou tretin, ale uz ti
rozhodný nehrozı, ze se zaseknes v "hlinýne m" sokolıku.:)
Akce se zŠcastnili výtsinou lezci z umýle Býle , jmenovitý
Ondra, Peňan, David, Katka, Petr, Toma s, ja a mozna i nýkdo
dalsı(aňprominou).
Batohy na "Titaniku" hlıdal S pekoun, a dole, u na stupu
Za vojovky, Jack..č
Pravda, lezenı na Pastyrske stý ný je, a vzdycky bylo, tak trochu
exhibicionismus. Vý tsina cest je ovsem vylozený kra sna a
pıskovec je zde pevny s hlubokymi kapsami, ktere dobre
padnou prımo do ruky. Takze, kamara di, dıky!!

Foto ě 2008 Sponge

Vymydlenıjestšri Vlasty Peroutky
Svu j pohled na boulderisty vtipný
vyja dril v jedne diskusi na lezci
Vlastimil Peroutka (na snımku)
z Hrenska:
“Ja ma m boulderisty ra d.
Kdybych zil v krajný, kde jsou
jenom maly sutry, tak bych asi
taky boulderoval a v zimý je mala
boulderovka, nýkde na pu dý,
super. Jinak jim moc nerozumım,
ze jim stojıza to, prijet treba z
Prahy do Laba ku a "onanovat" na
nýjakym sutru pa r metru od
na dhernejch stýn.
Je super, jaka se to stala moda.
Spousta
vymydlenejch,
znackový
pooblıkanejch, jestýru , si to oblıbila.
Kdyby vsichni najednou prestali
boulderovat, tak si ve skal a ch polezem
po hlavý. Respektuju je a fandim jim,
ale ja chci od lezenı nýco jinyho. A
magne sium v bouldrech je mi
ukradene ..č

Pohled do Stý ny profesiona lu z hornı vyhlıdky.
Foto ě 2008 archiv Mirka Dunovskž ho
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Foto ě 2007 Sponge

Lezecke uzavšry

Viktor Beranek

Ma me hla sene prvnı kazdoroc nı lezecke uza vý ry z du vodu
hnızdý nı pta ku . Neklamna zna mka, ze jaro je skutec ný tady.
Prvnı na m zaslal Josef Nezerka ml.:
“V Tise na masivech, konkre tný na Zlate stýný v cestý Maturita,
hnızdı krkavci. Ve Cvicne stýný, v cestý Smutek a stesk, pro
zmýnu postolky.
Vynechejte proto, prosım, oba masivy, pa c uz jsou tam mlady,
tak aň je mu zou v klidu krmit. Aň ochrana ri vidı, ze nejsme
nekulturnızvýr. Dıky, Nezık.č
A druha prisla od Jana Kampfa:
“Ra d bych va s informoval o uzavrenı nýkterych skal pro
horolezeckou cinnost:
1/ Dolnı Zleb - prava strana Jılovecke ho potoku - Breznova
výz, konkre tný Orlık (vpravo od Konske cesty).
2/ Ostrov - výz Obr.
3/ Ste ny nad Libouchcem - Modrın - Rajska výz.
4/ Dalsıhnızdistý - Jedna se o "Ruz ovsky hreben". Uza výra se
vztahuje na výze v masivu "Rodna hrouda - Kalhotkovy pilır Simulant". Prıstupy jak v hornı, tak v dolnı ca sti masivu, jsou
oznaceny pa skou a tabulkami. I tomuto Šseku bude "stra znı"
sluzba výnovat zvysenou pozornost.

Rekne-li ný kdo Chata pod
Rysmi, vý tsinou jednım dechem
doda va Viktor Beranek. Patrı
k sobý jiz bezma la tricet let,
chatarı zde od roku 1979.
Narozdıl od ný kterych jinych
tatranskych chat, na te jeho
vzdy panuje vstrıcnost, pohoda
a vesela na lada.
Viktor Beranek (na snımku) se
narodil v Praze kolem roku
1952 (presne datum nikde
neuva dı) a uz v roce 1969
odcha zı natrvalo do Vysokych
Tater. Nejprve se zivı jako horsky nosic a po deseti letech
prebıra chatu na Va ze, kde pozdý ji vyhlasuje “Slobodne
kra Čovstvo Rysy….
Neda vno se v jednom rozhovoru Viktora ptali na jeho dal sı
cestovatelske pla ny. Takto odpový dý l:
“Mu j nejblizsıpla n je zıtra ra no si v pu l sedme nalozit sud piva a
cely sňastny budu slapat na chatu. To je asi tak vsechno, ja ziji
jen tım, co pra vý je. Nepla nuji si zivot. Vzpomına m si, jednou
jsem se vydal do Alp. Prijel jsem do Bratislavy, snýzilo. Mýl
jsem lyze a vsechno sebou, auto, a rıka m si, ze nic nenadýla m,
kdyz je to tam tak "zadekovane ". S el jsem do cestovky a pta m
se, kam majı nýjake lacine letenky? Oni ze do Dillı. Ja kdy
mu zu letýt? Ze pry za dva dny. Tak jsem tam nechal auto,
koupil si lehkou bundu a mısto v Alpa ch jsem byl v Indii..č
Kvu li lidem, jako je Viktor Beranek, se do Vysokych Tater sta le
vracı mnoho lidı.

Ve vsech prıpadech se jedna o hnızdistý sokola stýhovave ho,
prısný chra nýne ho. Prosım, podporte jeho ochranu ve vasem
casopise.
Ponývadz oceka va me jestý dalsımoznosti zahnızdýnıpri tahu
mladych jedincu z jihu, mohou byt uzavrena i jina mısta, o
kterych va s budu informovat.
Dýkuji za spolupra ci pri propagova nı ochrany ve ska la ch
"CHKO Labske pıskovce." a respektova nıza kazu lezenıi jine ho
druhu rusenı.
Jan Kampf, strazce CHKO.č

Lezecke uza vý ry jsou vyznac ene v terenu bıloc ervenou pa skou a
informac nımi tabulkami.

15. c ervence 2007, 5:45 hod. Viktor se vracı s dnesnı vyna skou.
Nahore na krosný nechybı maly tranzistora k. V letý je bý zna va ha
vyna sky 80 Á 90 kg, v zimý , na lyzıch, tak 40 az 50 kg..

Foto ě 2008 Jan Kampf
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Foto ě 2007 Sponge

Odpadkyada 2008

Ortler Hanse Ertla

V sobotu 5.4. probý hl tradic nı
ďklid skalnı oblasti Tisa . V
letosnım roce, kvu li vý tsı
propagaci, byl ďklid rozsıren
jestý o oblasti Ostrov a Ra jec.
U Pepıka Oudy se ra no seslo
celkem 83 registrovanych
ďc astnıku , kterı se na sledný
rozesli do urc enych oblastı.
Podle meho odhadu se
sesbıralo cca 80 kg odpadu a to
z du vodu objevenı c ernych
skla dek v Ostrový , kde se naslo
zahradnı kolec ko a spousta zelezneho odpadu.
Letosnım nejkuriozný jsım ďlovkem bylo horske kolo (viz foto),
ktere bylo docela zachovale, ale bylo na ný m vidý t, ze uz v lese
ný jaky pa tek lezı (prıpadnemu majiteli bude vra ceno).
Dalsım prekvapenım letos byla zmý na na prvnım mıstý
v zebrıc ku nejc astý jsıch odpadku , kde se jiz druhy rok drzely
pouzite vlozky a pleny. Letos byly vystrıda ny sklený nymi
lahvemi. Z toho plyne, ze se Cesi postupný uc ı zıt ekologicky a
vymý n ujı PET lahve za sklený ne, bohuzel se musı jestý nauc it
nenecha vat je v prırodý .

Ten prıbý h mozna zna te. Cele
19. stoletı poutala pozornost
horolezcu strma , neprıstupna ,
1.400 metru vysoka , severnı
stý na Ortleru. Ovsem, buŽto si
na ni netroufali nebo pokusy
konc ily neďspý chem. Az v
c ervnu 1931 prijeli do Suldenu
dva mladıci Á Hans Ertl a Franz
Schmid. Prvný jmenovany uz
mý l v masivu Ortleru za sebou
smý ly prvovystup severnı
stý nou na 3.859 metru vysokou
K¨nigsspitze, ze za rı
predchozıho roku. TeŽ prijel s prıtelem pod Ortler na kolech.
V jedinem za tahu ujeli 250 km, nastoupili do severnı stý ny a 17
hodin bojovali bez pora dneho vybavenı s lavinami a padajıcım
ledem. V pu l deva te vec er, 22. c ervna 1931, stanuli na vrcholu.
Hlavou a tahounem tý chto kousku byl Hans Ertl (na snımku).

Vec er probý hlo vyhodnocenı u Dany a Atoma na chatý , kde se
opekaly burty a pivo teklo proudem.
Bohuzel jsem nestihnul
vsem osobný
podý kovat na pomoc s
ďklidem, takze bych
chtý l alespon touto
cestou podý kovat
vsem ďc astnıku m za
sbıra nı, Obecnımu
ďradu a Campu Pod
Cısarem za likvidaci
odpadu, Krn a kovym z
Tise za rukavice a
vsem, kterı poma hali s
organizacı cele akce.

Erlt pri pra ci bý hem nata c enı, jeho druhem velikem konıc ku..

Prıstı rok opý t na vidý nou. Michal Vyleě al, HO Tisa
Foto ě 2008 archiv Petra Jıchy

Zahadny tvor Hlınozrout
Hlınozrout luc nı je tajemstvım obestreny zivoc ich, ný co na
zpu sob mongolskeho Olgoje chorchoje. Ale zatımco druheho se
jestý zahlednout nepodarilo, ten prvný jmenovany plnı stra nky
mnohych svý tovych periodik. Ukazuje se, ze pres svou plachost
je mozne hlınozrouta c asto spatrit ve spolec nosti horolezcu
v nejru zný jsıch skalnıch oblastech. Budete-li mıt stý stı, treba ho
uvidıte i na vlastnı oc iů

Horolezec, kameraman, cestovatel, filma r a farma r Hans Ertl
prozil dlouhy a bohaty zivot. Narodil se 21. ďnora 1908
v Mnichový a na svu j prvnı vrchol vystoupil jiz v roce 1914.
Lezl, nebo se zďc astnil expedic, s mnoha zna mymi horolezci:
Bratry Toni a Franzem Schmidovy mi, Friedlem Brandtem,
Oskarem Dyhrenfurthem, Luisem Trenkerem, Willy
Merklem, Hermannem Buhlem c i Reinholdem Messnerem.
Toc il filmy, psal knihy, bý hem va lky byl va lec nym
dopisovatelem z vychodnı fronty. Uc astnil se pru kopnickych
vyprav na hima lajske osmitisıcovky, filmoval expedice, cestoval.
V roce 1981, ve svych 73 letech, se vra til na Ortler
s Messnerem a Trenkerem. V za vý ru zivota se presıdlil do
Bolıvie nedaleko Santa Cruz, kde farmaril a kde take, 23. rıjna
2000, zemrel.
Foto ě history of Hans Ertl

Velky lezecky comeback
Hla sı Martin S tČrba z OHEC Opava:
Termın: 10.5. az 18.5.2008
Mısto: Labska Stra n

Jak jiz napovıda na zev tohoto nevzhledneho zivoc isneho druhu, zivı se
predevsım hlınou..

Uc astnıci: Martin S tČrba, Jan Vıcha,
Tomas Petrec ek, JirıKubın ť O.H.E.C.
Opava.

Vyuz ij prılez itosti a takž se o ne j pokus!

Foto ě VOGUE, National Geographic and TIME
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Ahojky Houbo a Jes t•rko,

A je to tady.

dodatecný se musım va m (i ctena ru m
CAO News) omluvit za spatne info
ohledný Hore Zdaru
2008 na
severoceskych vyvrelina ch (viz mu j
mail). Od Mıry Rady (domovsky
HOSPUL - UL) jsem dostal info, ze
CIMA Brna "padla" az 20.1.2008 autor Pa cha - HOSPUL. A protoze
Cimu povazuji za tak zna mou a
"profla knutou" výc, tak jsem si to ani osobný ve V.K. na Cimý
neprovýril.

Neklamnou zna mku zac a tku prvovystupa rske sezony pohotový
zachytil svym fotoapara tem Petr Kouba (2,1 K team).
Pestrobarevnı vertika lnı pru kopnıci se jiz vra tili z teplych krajin,
aby opý t zabrali sva teritoria a naplno se zac li vý novat sve
uzitec ne va sni, tvorbý novych weg..

Skutecne mu autorovi H.Z. 2008 - Jirkovi KREJZOVI, H.K.
Roudnice n. L. jsem se jiz omluvil, shodou okolnostıjsme oba
dva byli jeden tyden (okolo Velikonoc) na Brnca lce - V.T. ...
Takze zbyva omluva ctena ru m CAO News ...
Standa Benes HOSPUL ů UL

Pracovnıcinnost Karla Bšliny
Dalsı vymý ny pvovystupa ku za stabilnı kruhy
nahla sil neďnavny Karel BČlina:
Kyklop Á Ca ry v pısku,1. kruh.
Tova rnı vyhlıdka Á Rannı sichta, 2. a 3. kruh.
Blızenci Á po dohodý a na poza da nı
prvovystupcu Ondry Johanovskeho a
Martina C ervenky vymý na prvovystupa ku na
cestý Je to vyzva VIIIc. Celkem c tyri kruhy.
Foto ě iNet

Na podporu Tibetu
Stanislav Penc na m do redakce zaslal plaka t a text k
protestnımu shroma zdý nı, ktere probý hne v Praze 24. dubna
2008:
Va zenı pra tele , podporte svojı Šcastı odvahu Ceske ho
olympijske ho vyboru a nasich sportovcu v protestech proti
porusova nı lidskych pra v v Cıný a Tibetu. Akce probýhne ve
ctvrtek 24. dubna 2008 od 14.00 do 21.00 hod v Praze 1
Opletalový ulici (mezi Hlavnım na drazım a budovou Autoklubu).
V ra mci setka nı zahraje výtsina hudebnıch seskupenı, ktere
v uplynulych 20 letech vystoupily na akc ıch upozornujıcıch na
porusova nı lidskych pra v v Cıný a Tibetu. Program a dalsı
podrobnosti o aktua lnım dýnı v Tibetu najdete naprıklad na
internetovych stra nka ch www.lungta.cz, www.potala.cz nebo
www.protibet.org. Chcete-li na m pomoci v organizaci zavolejte
na cıslo 605 701 081. Prijúte podporit dobrou výc.
Je horka streda, 13. ďnora 2008, 16 minut po 15. hodiný a Daniel
Hasic Holzl je uz dobrych patna ct centimetru ve ska le.
(Nikdy nekonc ıcı) sezona pra vý zac ına ..
Foto ě 2008 Petr Kouba

Kurt Nitzschmann
Dne 4. dubna 1901 se narodil zna my
prvovystupce Kurt Nitzschmann. Mý l
to stý stı, ze dospıval v dobý
pionyrskeho objevova nı vrcholu
v Sasku. Sa m jich zdolal jako prvnı 34!

Srdecný zdravıStanislav Penc, 605 701 081, www.kozy.cz

My si jeho jmeno spojujeme
predevsım s Kapelnıkem ve Skala ku,
na ktereho vystoupil 6. c ervna 1920 ve
spolec nosti s Carlem Rau. Zahynul
bý hem na letu na va noce roku 1944..

Foto ě archiv Stanislava Pence
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Jaroslav Zastšra a Limonadovy Joe

Testovanınoveho teleobjektivu
Na s kamara d predseda Ladislav Uomo Grande Voros, si
koupil novy teleobjektiv k fo†a ku. Testova nı objektivu probý hlo
bý hem dý la nı novych cest. Aktery byli Dan Hasic Holzl a Filip
Papous Krivinka. CAO News bohuzel nevycha zı ve forma tu
A1, takze vysledky pra ce L.U.G.V. prostý nemohou vyniknout.
Musıte tedy da t alespon na nase konstatova nı, ze jsou prostý
dokonale a na otistý nych miniatura ch alespon posoudit i
vynikajıcı cit L.U.G.V. pro kompozici.

O prvnım dubnovem vıkendu se
Kemp pod Cısarem v Ostrový
otra sal v za kladech. Nezaviný ný
se o to postaral svym zivotnım
jubileem horolezec Jaroslav
ZastČra. Na sve padesa tiny asi
jen tak dlouho nezapomene.
Kdyz ho jeho syn Jan privezl do
kempu, sta le nic netusil. A tady
se prımo pred jeho zraky zac al
odehra vat slavny western
Limona dovy Joe. Saloon byl plny
slavnych horolezcu - Olda
Jetmar, Josef Hausmann, Jirı
Prca$ Slavık, Petr S pek Slanina.. a asi 70 dalsıch, no,
nebudeme se zdrzovat vyjmenova va nım vsech.

Mimochodem, prostrednı fotografii nazval L.U.G.V. prilehavý :
“Krivinka za bukem..….

Dý j westernu je dostatec ný zna my, vypıchný mez alespon jeden
z mnoha veselych okamziku vec era Á tý sný pred slavnym
kanka nem si dý vc ata u ba ru vza jemný kontrolovala spoŽa ry..
Doufejme, ze to na rozplaka nı tý ch, co jste nemý li to stý stı byt u
toho, stac ilo. A tohle vsechno je pravda. Nebo† na m to
vypra vý la Tee Texis FrŽna..
Volný podle vylıcenıMıly Frony Be linovž

Vy sledky XI. rocnıku otvıranıskal
29.3.2008
Jan S tykar
David Nehasil
Petr S tý pa n
Martin S eba nek
Martin Mra z
Dalibor Gutt
Pavel Milenovsky
Olda Hokr
Vladislav Weigner
Jaroslav S †astny
Petr Huba c ek
Petr Vydra

1.

Elena Berndtova
Radka Dolezelova
Jitka Fasungova
Marketa Kra lova
Tereza Michlıkova
Lada S †astna
Helena Mertova
Alena Kný zourkova
Jana Krtkova
Alena Hokrova
Renata Kleinova
Katerina Jera bkova
Helena Jera bkova
Zlata Ru zic kova

Nova cesta na Litomšrickou všz
Na nejvyznamný jsı vý z v Blızevedlech, kterou proslavila cesta
Dance break IXb-c, vede od nedý le 13. dubna 2008 nova cesta.
Postarali se o nı Pavel Henke a Vlastimil Peroutka za
mohutneho povzbuzova nı Mirka Drızy.

M U ZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Foto ě 2008 Ladislav V¨ r¨ s

1:25:00
1:33:00
1:42:00
2:16:00
2:53:00
3:06:00
3:07:00
3:10:00
3:27:00
3:32:00
3:36:00
vzdal

Cesta je za IXa a jmenuje se Metodick a Pipina.

ZE N Y

2.
3.
4.
5.
6.

3:33:00

4:14:00
4:38:00
4:39:00
4:55:00

Dubske ska ly Á Blızevedly

5:02:00

Litomý ricka vý z - Metodicka Pipina IXa
13.4.2008
Pavel Henke a Vlastimil Peroutka
Uprostred ďdolnı stý ny podel trhliny k 1.K, stý nou ke 2.K, a previsem ke
3.K. La mavou stý nkou vzhu ru a sikmo vpravo ke 4.K. Pernıkovou
cestou na vrchol.

S M IS E N E D V O J I C E
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vladislav Nehasil
Zuzana Nehasilova
Pavel Hokr
Andrea Augustova
Marketa Svobodova
Lubos Sva rovsky
Slavoj Hokr
Eva Hokrova
Milan Krauskopf
Jirina Krauskopfova
Helena Vondra c kova
Frantisek Vondra c ek

1:38:00
1:48:00

Foto ě archiv Vlasty Peroutky

2:31:00

Ztracene knihy

2:37:00

Mısto, aby se v Tise, Ostrový a Ra jci poc et vý zı bez
vrcholovych knızek zmensoval, roste. Ný ktere vý ze jsou dlouhe
mý sıce bez knih, ale pokud ji ný kdo z vlastnı iniciativy a
prostredku doda , opý t rychle zmizı. Nepochopitelne..

4:30:00
4:34:00

Mıra Michlık
CAO News 12

Tragicky duben 1978 v severnıstšnš Eigeru

GIPFELZEICHEN
V kolekci BERG-HEIL und
HANDSCHLAG, vysla, pod
poradovym c ıslem VIII, dalsı
pý kna publikace od
vydavatelstvı Eine STEINMANN
- Produktion Heinze Gliniorze.
Jejı na zev je GIPFELZEICHEN,
s c eskym podtitulem Znamenı
na vrcholu. Na 96-ti strana ch
popisuje ru zna zarızenı na
pıskovcovych vrcholech Á
korouhvic ky, fangle, krıze,
plechove vlajky, reliefy, sosky
apod. Zabyva se jejich popisem,
autorstvım, dobou, du vodem
vzniku i kra tkou historiı.
U kazdeho vrcholu jsou samozrejmostı snımky, c asto i vza cne
historicke (kromý oba lky je ovsem brozura nebarevna ). Kolekce
znamenıch na vrcholech v Sasku asi stý zı mohla zac ıt jinak,
nezli M¨nchem se zna mou plechovou siluetou mnicha.
Kromý vý zı na ný mecke straný , zmin uje i ný kolik nasich
ve Hrensku, Laba ku, Bý le, Ra jci, Ostrový c i Jetrichovicıch.
Nama tkou Jeptisku, Vojtý cha, Palca t, Hla sneho, Sokolı vý z,
Blızence, Cısare, Pevnost, Koc ic ı kostel a dalsı.
Foto ě CNs

Mravencıvšz  historicky druhy prelez
Prokazatelný druhy vystup na
vrchol Mravenc ı vý ze v Ra jci majı
Helmut a Hynek Weigelovi, uz
z leta 1950. Svý dc ı o tom pec livý
vedene knihy vystupu obou bratrı
z Dý c ına. Presto v pu vodnı
vrcholove knize jejich za pis chybı.

Je to uz 30 let, co si nejzna mý jsı alpska
stý na vyza dala zivoty dvou vybornych
c eskych lezcu .
V te dobý se nase expedice, slozena
ze sesti zkusenych horolezcu ,
pokousela o vystup idea lnı
direttissimou. Vypravu vsak prova zela
smu la hned od zac a tku.
Nejprve postihl za pal plic lekare
vypravy MUDr. Petra Jirka a ten se
musel jiz v prvnıch dnech vra tit domu .
24. dubna musel byt s tý zkymi omrzlinami zachra ný n
vrtulnıkem z Druheho ledoveho pole Dieter Smejkal, snad jako
predzvý st blızıcı se tragedie.
A 29. dubna, po prelezenı vsech klıc ovych pasa zı stý ny a
vrcholem nadosah, se po pretrzenı lana nad Mouchou zrıtili
JirıPechous a JirıS legl.
Viktoru Jarolımovi a Henzi Skopcovi se po nama havem
sestupu podarilo dostat na Kleine Scheidegg..
J i r ı S l e g l * 04.09.1951 Ů 29.04.1978, Eiger
I n g . J i r ı P e c h o u s * 19.01.1947 Ů 29.04.1978, Eiger
Foto ě iNet

Zprava o nove jeskyni v Labaku.
Trochu jsme s Honzou bloudili v podzem ı, pri hleda nı jiz
zna mych dýr u Severnıterasy. V jednom mıstý jsem zahle dl u
dna Šzkou, listım, kameny a hlınou zapadanou, plazivku. Nalezl
jsem do nı, a tak nezbyvalo nic jine ho, nez ji prole zt. Nastýstı
vypadala, ze se u konce rozsiruje. Po chvıli hraba nı a
prohazova nı jsem vyklouzl do prostorne , velmi nızke ploche
mıstnosti. Cerny jıl prozrazoval, ze budeme prvnılide , kterısem
vstoupı. Zanedlouho prijel Pavel i s knızkou (vozı je vzdy v
autý, kdyby na hodou), kterou jsme na mıstý nadepsali a vlozili
na konec te mıstnosti. Takze...

Plocha jeskyný , 4 (velmi obtızne)

TeŽ se zda , ze jsme na za hadu
prisli: Na prvnım listu domný le
pu vodnı vrcholový knihy jsou dva
za pisy:
“Prvovystup a polozenı kruhu a knızky
provedl dne 29.5.1949 A.Nedval.…
“Kruhy a knızku obnovili dne 22. listopadu 1953 R.Torn Á J.Kolınko.…

“Knızku obnovili… znamena , ze pu vodnı byla vymý ný na za tuto.
Jestli v nı byl podpis jestý ný koho jineho, kromý prvovystupce
Nedvala a bratrı Weigelu se jen tak nedovıme. Odpový Ž znajı
jen Rene Torn a Jan Kolınko. Prvnı dnes zije v Kanadý a
druhy na Novem Zelandu..

12.4. 2008, Jaroslav Kukla, Jan Hadas , Pavel Henke
U Severnı terasy sestoupit po starych vytesanych strupech do strze
mezi Severnı terasou a vychodnım masivem ke vstupu. Vstupem do
chodby a ji na konec. Vlevo po sikmem plato sestoupit ke dnu. Da le
velmi ďzkou, dolu se svazujıcı plazivkou do c tyri metry siroke, deset
metru dlouhe a pu l metru vysoke, ploche mıstnosti ke knize.
Pozna mka: Ca st pru stupu je totozna s Prasnou cestou do jeskyný
Slepe strevo od Dý c ınskych jeskyn a ru z roku 1986. Klıc ova je uzouc ka
plazivka, ktera je tý zka zejmena pri zpa tec nı cestý .

Jarda Kukla, RotSport, Labska Stra n

Jubilea v mšsıci breznu
Kulate 45. narozeniny oslavı Kairat Rakhmetov z Benesova
n/Pl. a 35. narozeniny Pavel Nas ticky z CAO Dý c ın.

Gratulujeme!!
Redakce CNs

Nu, a jestš nšco pro Jonase :o)

Fotokopie prvnıch listu vrcholove knihy z Mravenc ı vý ze, ktera byla na
vrcholu od 22.11.1953 az do 25.10.1993, kdy byla nahrazena novou.
Foto ě 2008 CNs
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Vybrali a vhodnost posoudili kamara di z klubu...
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DUBEN 2008
4.4. Jindris ka R eha kova , CAO Dýcın
4.4. Kairat Rakhmetov, Benesov n/Pl.
5.4. Daniel H¨ lzl, CAO Dýcın
5.4. Adam Cha ra, Velka Velen
5.4. Drahoslava Makuvka R ıhova , CAO Dýcın
6.4. Martin Kubs , predseda odd. KHS Dýcın
10.4. Jan Bodla k, CAO Dýcın
12.4. Vladimır Pitbull Jirkal, CAO Dýcın
18.4. Pavel Nas ticky, CAO Dýcın
22.4. Toma s Atom Stra nsky, Horoklub Chomutov
22.4. Dita Sadılkova , HO Cesky Ra j
25.4. JirıKudrna Kudrna c , CAO Dýcın
26.4. Lenka Muna Cha rova , CAO Dýcın
26.4. Martina Ma a Stehlıkova , CAO Dýcın

H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e v e r o c e s k eh o r e g i o n u

Telegraficky:
-

Podle serveru hruboskalsko.cz je od Velikonoc opý t
v provozu Koupak, restaurace na koupalisti a zna ma
za chytna stanice na vstý vnıku Skala ku. Restauraci ma novy
provozovatel a otevıracı doba by mý la byt skutec ný idea lnı kazdy den, do kdy lidi vydrzı..

-

Jan S vihnos poctivý plnı sve novoroc nı predsevzetı
nazvane “dvacıtky…. Shodit dvacet kilo, udý lat dvacet
prvovystupu a splnit Pıskarskou dvacıtku. Drzıme palce!!

-

Josef Novotny z roudnickeho horolezeckeho oddılu Horce
zaha jil akci na za chranu roklicke studa nky, znic ene lesa ky
pri stavbý sva znı cesty ďdolım. Vıce informacı najdete na
www.horce.cz a v prıstım c ısle CNs.

-

Dıky neda vne vichrici Ema vykouklo z porazenych stromu
opý t ný kolik zajımavych masivu a balva nku . Kvakeri jiz majı
za sebou prvnı nadý jnou obhlıdku..

-

Pracovnı proces zcela pohltil nase dopisovatele ihned po
jejich na vratu z El Chorra. Pý kný popsal ďspý sny za jezd
Jan Sup S auli na stra nka ch EuroClimbing.com.

-

O vıkendu 11.-13.4. se mohutný lezlo take v Ra jci. Po
lezcıch zde zbylo i ný kolik pý knych cest. Kromý Karla
BČliny se do tvorby zapojil i naprıklad Petr S pek Slanina.

-

Slusnou dvana ctimetrovou “pumpu… hodil v Laba ku Tomas
Bajak. Inu i mora l je treba trenovat a utuzovat stejný jako
jine vlastnosti horolezce..

Vs em oslavencu m blahoprejeme a prejeme vs e nejleps ı...
-is-
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H O R O L E Z E C K YC H A S P O R T O V N IC H A K C I

Nenı dulezite vyhrat
ale zčcastnit se...
19.4.

MTB XC Bohemie, Peklo severu - verejny za vod, mısto Novy
Bor - area l Bohemie, kontakt Roman Horky tel. 604559787
19.4.
Komplet 2008, Letos na m svoje stý ny nabıdnou Seppovy
ska ly u Krystofovych Hamru . Info LeTos
22.4.
MTB kriterium, Peklo severu - verejny za vod, mısto Ceska
Lıpa Á na m. TMG, kontakt Roman Horky tel. 604559787
22.4.
C asovka do vrchu Á jarnı, mý reny trenink CAO Dý c ın, mısto
Neboc ady Na Kova rný , od 16 hod.
26.4.
Petrohradske padanı, 300 boulderu od 4 do 8A. lezec.cz
1.5.
BČh DČc ınska desıtka - 40. roc . DC bý zecky poha r - ASK
DC stadion, Josef Vlk tel. 412528544, bezeckypohar.wz.cz
1.5.
MTB c asovka na Jedlovou, Jiretın pod Jedlovou, Peklo
severu - verejny za vod, Roman Horky, www.bikebase.cz
8.5.
4. KOBac ek, Popovic ky Á scorelauf, mý reny trenink, David
Nehasil tel: 603479884, dnehasil@mybox.cz
10.5.
Malevil Cup 2008, Hermanice, Jablonne v P. ranc Malevil,
Radek Patra k tel: 487762905, www.paklisport.cz
16.-18.5. Sraz Jetrichovice, bivak Jetrichovice, HK Varnsdorf, Karel
Hofman tel: 776277294, ka.hofman@tiscali.cz
17.5.
Jason a Drson , Kokorınsko, orientac nı MTB dvojic, Martin
Hora k, tel: 602193266, www.jason-drson.com
18.5.
Vy let na R ıp, DC-Rıp-DC, vylet na kolech, Jaroslav Uher, tel.
732704808, jaroslav.uher@seznam.cz
18.5.
Duatlon (5-18-2,5), Novy Bor, hobby za vod,
www.sportem.info
31.5.
MTB Bohemie, Novy Bor, Peklo severu-verejny za vod,
Roman Horky tel. 604559787, www.bikebase.cz

V prıstım cısle CAO News

Heslo na tento mČsıc:
CAO News … vonıhezkyĚ

S ňastne na vraty preje za celou redakci CAO News
Jir ıHouba Chara

UPOZORNE
PRO C LENY
CLENSKA

C A O D E C IN

SCHĚZE PROBEHNE VE STREDU 7. KVETNA
V

V za loze zu sta va horolezectvı podle Anderla Heckmaira

NI

2008

RESTAURACI NA KOCANDE.
NA PROGRAMU BUDE:

Podıva me se, jak se rozjızdı lezecka sezona

LEZENI, LEZENIA ZASE LEZENI..

Velkou va rku novych cest
a samozrejmý mnoho dalsıhoů

TÁS IM SE NA SETKANIS VAMI!

Nezapomen!
Prıstıcıslo CAO News vycha zıjiz 14.5.2008!
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