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J E VÝZVA

GASTON
RE BUFFAT
ž Kaz dy vystup jakoukoliv
cestou zac ına prinejmens ım
ve snech, predes ly podzim.
Nas e mysl nedobrovolne zvonı
puvabnymi nazvy hor, jehel,
sten a hrebenu. Jsou to snad
sama jmúna, ktera nas tolik
lakajı, obrazek hory, nebo ona
pritaz livost prichazı ze
samotnúho lezenı? Kaz dy z
nas ma svú duvody,
n e s p o c e tn ú , o s o b n ı a ta k
s l o z i tú . Z m n o h a “ h l u p o h l e d u
je lezenı vyzva, kterú musı byt
v y h o v e n o ...

V tomto c ısle
v

Rozhovor - Alena C epelkova

v

Podnikovy “vy leté

v

Vy stup na Elbrus

v

Blue Mountains

v

Cesare Maestri - portret

v

Ska ly na Zubrnicku

v

Johannes Munde - 50

v

Novecesty

v

Strıpky od na s i ze svÉ ta

v

a mnohe dalsıá
Martin ZeČ a Zedek, Suche ska ly. Foto ě archiv Michaely Loudove
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Co noveho v CAO DÉ cın?
Informace z klubove ho dř nı..
JirıChara
Predseda CAO DÉ cın

L i s t o p a d o v a schuze CAO
Dec ın se konala ve stredu
5.11.2008, kde jinde, nez v
restauraci Na Kocandev Dec ıne
Starým meste.
Dorazil jsem sice az v 21 hod, ale
byl tam Petr Jıcha, ktery me,
stejnejako ve dvou predchozıch
schuzıch, perfektnezastoupil.
Jestejednou dık!
Organizac nıa dalsıza lez itosti tım
pa dem uz byly vyreseny a my se mohli venovat prıjemnejsım
(penivym) ota zka m.
Pa r novinek je tady:
-

-

-

-

Dobra zpra va je, z e se na m z Polska vra tili Jana a Vlasta
Domesovi. Ja je sice tentokra t nestihl, ale dulez itý je, z e
jsou opet zpa tky.
R ady CAO Dec ın rozsırila Svetlana Pavlatova z Povrlu,
zna ma dopisovatelka naseho pla tku. Vıtej mezi na mi!
Zda se to neuveritelný, ale v Ostrovese nasla celkem tez ko
vylezitelna nova vez a k tomu jeste plno novych masivu.
Taký spadaný listı uz zase odkrylo kdejaky zapomenuty
kvak..
Jarda Uher ma ve svych za soba ch jesteasi 50 kruhu, který
nechal uz drıve vyrobit podle tehdejsıch poz adavku na
stenový kruhy. Samozrejmeby bylo za hodno, dostat kruhy
ze sklepa do sten, ale musıme vymyslet, jestli by na nesly
zıskat nejaký penıze. Zadarmo je neda , kdyz sa m je musel
taký zaplatit.
Do konce roku na s c eka jestenekolik akcı, hlavnePoslednı
slanenı (29.-30.11) a Vanocnı Bor en (26.12.).

Tenhle rozhovor se odehra l v rı
jnu a listopadu 2008 po mailu.
Kra tce a jednoduse, nejsou v nem a nemohou by t reakce na
odpovedi (je tam jen jedna vyjı
mka, kdy jsme si ujasn ovali
ota zku), a nebudou. Kdo to cte ma svoji hlavu. I vkus na to, aby
zva zil svoji reakci. Ja jsem se dozvedel to, co jsem chtel a
uprı
mne a srdecne dekuji Alene za ochotu a trpelivost..

Rozhovor s Alenou C epelkovou
PredsedkynıC HS
Ptal se Jan Pus

U vod:

Z a c a l o mne zajımat, jak je to
vlastne s tım sporem uvnitr
C HS. On totiz muz e mıt pro na s
vsechny, moz na i nec eleny,
docela spatný dusledky. A proc
chodit za kovarıkem, to je lepsı
za kova rem, tedy predsedou.
Navıc vsichni o vsem mluvı a
vsechno vı. A Alenu moc slyset
nenı, pritom urc ite o tom neco
vedet musı, z e.
Alenu nezna m osobne. Jako horolezecky andros jsem jı sice
kdysi, jako jiný, moz na potkal a rekli si ahoj, ale to je tak
vsechno. Jako vyznamnou postavu svetovýho horolezenı jı
pochopitelne zna m. Aby ne, kdyz v osmdesa tych letech spolu
se Zuzanou Charva tovou (Hofmanovou) psaly dejiny nejen
z enskýho horolezenı. Muz skym sovinistum padala c elist nad
vykony, který by byly chloubou i nejdrsnejsıho chlapa. A nejen
mnejazyk z mordy nad fotkama tech dvou kra snych holek.
Kdyz Alena predsedovala C HS, byl jsem kaz dou chvıli proti.
Chytrej jako ra dio, vedel jsem co dela blbe, co by mela jinak,
dokonce jsem vetsinou vedel, jak ja , ja , ja ... bych to udelal lıp a
genia lne. Jenz e pak jsem si zkusil dobrovolnou funkci v
jednom jiným, malinkým, jednoduchým o.s. a zac al ty radosti
bafuna re videt trochu jinak. Vec nenuceny hledat kompromisy,
spousta pra ce na to, aby spolek vubec existoval, pra ce ktera
nenı videt, je „morna a pokud je zahlıdnuta, tak jen kdyz se
neco nepovede. Do toho sta da rejpalu, kritika zdola, z hora, ze
stran. Jen obc as nekdo zabruc ı: Ale jo, tohle se na m docela
povedlo (tım “na m–myslısebe).
A tak jsem vuc i bafuna rum vymekl! A taký poprosil Alenu o
odpovedi s tım, z e je da m v plýn lidu techto skal, tech v C HS,
ostatnıch se to prılis netyka .
Jan Pus (J.P.): Aleno, v hlave mi vyskakujı vsemoz nů
pr ılez itosti, kdy jsem se do Tebe na netu obouval, jsi
ochotnase se mnou vubec bavit a nezatnout mi cepın mezi
oci?
Alena C epelkova (A.C .): Obecne ď v nekterych prıpadech
skoda cepınu, ale nevım, kterak bych ho mohla zatnout do c ela
virtua lnı osoby, hvezdy internetovych diskusı. V poc a tcıch mý
"kariýry" jsi mne sice stval, hlavnetım, z e ma s tolik c asu, ale
zocelenym pohledem - vse dobrý :-) Tvoje komenta re majı
aspon hlavu a patu a jsou ftipný.

Hora m zdar!
Foto ě 2008 Petr Jıcha

(J.P.): Tak to je fajn: Hele, takova funkce pr edsedy, to je
nadstandardnı ohodnocenı, vyhody... No dobr e blbej vtip,
ale zneuz ıt jde. Kaz da funkce jde delat pro lidi, spolek a
nebo pro sebe (pr ıpad Skandera pamatujeme). Minimalne
si dohazovat ksefty, PR... Jaků jsou vlastne pojistky v C HS
u vsemoz nych funkcı.
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(A.C .): Vyjmenoval jsi moz nosti motivace k dela nı nejaký
funkce, asi to je vz dycky kombinace vsech tech trı
namıchanych v nejakým pomeru, pric emz to “pro sebe–nemusı
mıt zrovna tak jednoduchou formu zavetrenı moz nosti prijıt si
snadno na nejaký prachy. Hodne vecı vyslovene neosetrenych
stanovami asi funguje proto, z e ti, kterı majı na jejich chod
vliv, ho nezneuz ijı. Nikdo nemuz e s jistotou tvrdit, z e Jirı
Skandera od zac a tku pla noval, z e pripravı svaz o penıze a
majetek. Na zac a tku 90. let byla v podnika nıobecnedz ungle a
vsechna pravidla, tım mınım obecnevsechny predpisy, kterymi
se rıdı nejaky podnik nebo organizace, byla taky na tý „rovni.
A k tomu je tu fakt, z e “zloc inci–jsou vz dy o krok pred tebou a
pokud neumıs myslet stejne, jsou pro tebe ty jejich kroky tez ko
predvıdatelný. V dusledku tý Skanderovy causy ale svaz
v tomhle vyspel rychle a uz dalsı stanovy prijatý novym
vedenım svazu udelaly takovymto moz nostem konec. Ty
souc asný myslım obsahujı pojistek proti nejakýmu zneuz ıva nı
funkce k osobnımu prospechu dostatek. Asi takhle: na stroju je
dost, za lez ına tom, jak s nimi umıme zacha zet. Valna hromada
muz e jako nejvyssı orga n vsechno rozcupovat, proto je strasne
dulez itý, aby na nı rozhodoval co nejvetsı poc et c lenu. Nelıbı
se mi, kdyz nekdo brec ı, z e to nenıdostatec ny vzorek, necha pu,
jaky jiny na stroj k rozhodova nıby umel byt spravedlivejsı.

mne hodne otravuje ď takový to skrytý politikarenı, vytva renı
umelych kauz, hodnocenı lidı nikoli podle jejich skutku, ale
podle „myslu, který pry „dajnemajı. Takz e podle toho ja teŠ
s Jandıkem. Kdo proti na m, to je zjevný, jsou dost slyset.

(J.P.): Bez velků pozornosti C HS zıskalo novů stanovy. Zda
se z e propracovanů a nebyvale demokraticků. C ı je to
vlastne dılo?

(A.C .): Coz e? Dost dobre tý ota zce nerozumım. Prosila bych
presneji. Pokud cha pu dobre, pta s se nato, zda spor o XY je
ovlivnen na zorem aktýru sporu na maglajz, pric emz XY nenı
MG. To je absurdnı, doufa m, z e to nemyslıs va z ne.

(A.C .): “Bez velký pozornosti–, to znı legrac ne. Ani bych
nec ekala, z e za stupy lezcu budou velebit „z asnedemokratický
stanovy spolku, jemuz platı prıspevky. Doufa m, z e konkrýtnı
zmenu ocenili tehdy tzv. individua lnı c lenový. Jestli ma s na
mysli pozornost lezeckych mýdiı, potom nejspıse Lezce ď na
svazovým byl tomu procesu venova n docela velky prostor a
hlavne dostatec nou pozornost tomu venovaly oddıly, který
na vrh pripomınkovaly. Dılo to je kolektivnı, na na vrhu
pracovala pracovnı skupina pod mym vedenım. Puvodnı
stanovy z roku 1997 byly nekolikra t upravova ny, bylo v nich
nekolik za vaz nych chyb a nedostatku a celkove uz
nevyhovovaly tak, z e mısto schvalova nı novych ustanovenı
bylo lepsı vytvorit nový. K poc a tec nı analyze jsem se nejdrıv
sesla JUDr. Karlem Jelınkem, s nımz ma svaz manda tnı
smlouvu. Vysledkem nekolikahodinový diskuse dvou c ım da l
vıce vyhladovelych jedincu byl poc a tec nıJelınkuv na vrh, ktery
poslýze cupovala na kousky a zase skla dala zmınena pracovnı
skupina. Ma s pravdu, z e jsou nebyvale demokratický. Moz na ,
z e to muz e byt nekdy i na skodu ď naprıklad jsem navrhovala,
zda by zvoleny predseda nemel mıt moz nost si alespon
c a stec ne vybrat c leny vykonnýho vyboru. Pokud mu Valna
hromada “navolı– lidi, se kterymi nenı schopen utvorit
fungujıcı pracovnı tym, ma hrozne tez kou pozici. Uvedomuji
si, z e by leckdo v tom mohl videt ohroz enı ď komplot, na
druhou stranu ale predseda zvıtezı ve volba ch s nejakym svym
programem a musı mıt moz nost ho prosazovat. Ten na vrh
neprosel. Ra da na tu pra ci vzpomına m, protoz e ac koliv se nase
na zory v nekterych prıpadech lisily, bez problýmu jsme byli
schopni najıt resenı, na kterým jsme se shodli. O tom se mi
muz e ve svetle neda vnych uda lostıjen zda t. Pravda, mezi na mi
nebyl tehdy z a dny fanatik.
(J.P.): V C HS se cosi deje, nasinec z toho nenı moudry.
Takovů zmapovanı situace: Kdo s kym, kdo proti komu,
kdo sam? (jak pravil basnık)?
(A.C .): No, kdo s kym o c em pro koho, to mne kupodivu nikdy
moc nezajımalo, teŠ ale bohuz el musı. To je jedna z vecı, ktera

(J.P.): Vynecham vsechny donekonecna probıranů kauzy,
omezım se jen na ty poslednı spory. Jakou roli v nich hraje
spor mg a hlasovanı?

(J.P.): Myslım.
1) Vztah k mg dost urcuje popularitu u pr ıslusnıku taboru.
promgiste jsou automaticky povaz ovani za spiklence, jejich
ciny jsou automaticky branů jako nejaků podezr elů.
2) Navrh "promg" spolu se zvysenou pravomocı VK by
umoz nil legalizovat mg bez hlasovanı.
(A.C .): Aha, je fakt, ze jsem tu ota zku pochopila a odpovedela
na ni jako “potrefena husa–- tedy bra nila se predpokladu, z e
lidi “antimag– kvuli svýmu na zoru na problým MG
automaticky zavrhujı “maglajzisty–jako spatný a ovlivnuje to
jejich rozhodova nı o jinych vecech, který oni navrhujı nebo
prosazujı. Tedy k bodu
1) Ja urc iteautomaticky nepovaz uji za promgisty za podezrelý
a spiklenecký, ma m mezi nimi radu kamara du. Ale to je moz na
daný tım, ze jsem se tımhle zabyvala strasnedlouho a ze vsech
moz nych stran, nakonec muj na zor na ten problým (vıcemýne
formulova ny vysledky pra ce skupiny antimag) vykrystalizoval
do tý podoby az po dlouhý dobe a mnoha pokusech to nejak
uchopit. K bodu
2) - ano, to je pravda. V týhle souvislosti mne snad nejvıc
prekvapil va z nemıneny na vrh adresovany vykonnýmu vyboru,
z e by si Valna hromada mela prıstesama odhlasovat, z e bude
schvalovat pouze veci a la stanovy a o odbornych za lez itostech
necha rozhodovat odborný komise.
(Pozna mka: Ona by ta zmena v principu rozhodova nı u mg
neskoncila, tedy ani mgistů by za chvıli nemuseli vubec, ale vubec
ja sat. J.P.)

(J.P.): Pak je tu statut CVK a OVK. Co je na n em spatne?
(A.C .): Spatný je, z e nejsou. Tedy statut oblastnı vrcholový
komise existuje, byl vytvoren na za klade uda lostı v OVK
Broumovsko, kdy se c lenový nebyli schopni dohodnout, kdo
ma pravdu, a dıky tomu byla vrcholovka nekolik let nefunkc nı.
Ten je zatım v platnosti, i kdyz v nem jsou taký chyby a mel
byt revidova n. Statut CVK se mel teprve vytvorit, na vrh i
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revizi statutu OVK mel v na plni pra ce minuly predseda CVK
Jirı Rosol. Ac koliv mu teŠ opozice nasazuje psı hlavu, chtela
bych, aby se vedelo, z e on opravdu mel za „kol po letech
stagnace da t dohromady CVK a taky to udelal, odvedl spoustu
dobrý pra ce, a navıc postupoval podle svýho projektu, se
kterym zvıtezil v regulýrnım vyberovým rızenı, a ktery tehdy
nejvıce odpovıdal poz adavkum VV. Jeho na vrhy statutu
prednesený tusım koncem minulýho roku vsak vyvolaly v CVK
bouri nevole ď patrne kvuli prılisnýmu charakteru “musıs–a
“nesmıs– - a trıc lenna skupina ve sloz enı Zdenek Strnad,
Vladimır Volf a Jirı Babac a pak zpracovala a predloz ila ke
schva lenı vykonnýmu vyboru na vrh, odsouhlaseny c leny CVK
v dubnu na Skrova de. Co je na nem “spatne–je v kostce rec eno
v za pise z na slednýho jedna nı vykonnýho vyboru z konce
dubna ď tedy z e sice dobre resı praktický ota zky fungova nı
vrcholovych komisı, ale nektera ustanovenı jsou v prımým
rozporu se stanovami C HS, a dýle nedostatec ne resı vznik
OVK a sloz enı jejıch c lenu, coz bylo pra ve ja drem problýmu
v Adru. Pracovnı skupina ustanovena VV k dopracova nı
Statutu, sloz ena z nekterych c lenu VV, Toma se Kubla ka a
predkladatelu na vrhu, se vsak bohuz el nedoka zala sejıt.
Ztroskotalo to na mınenı predkladatelu z CVK, z e nemajı
k nic emu jinýmu nez kosmetickym „prava m na vrhu manda t, z e
musejı radeji neco uz itec nýho delat a ke statutu se vra tı az na
podzim.

Alena Ottova C epelkova a Zuzana Hofmannova na snımku Petra
Jandıka (horyinfo.cz)

(J.P.): Takz e tady se vykrystalizovalo jadro nespokojencu?
(A.C .): Ano, ale uprımnerec eno pora d nevım, s c ım konkrýtne
jsou tak nespokojeni. Kdyby to bylo jen kvuli tomu, z e nekdo
chce lidi pracujıcı na „drz be skal a vytva rejıcıch charakter tý
který lezecký oblasti svazovat prılisnymi predpisy, rozumım
tomu. Ze svý pozice tomu ale rozumet nesmım, prostese jedna
o hospodarenıs majetkem svazu, a rozhodova nıo nec em, co je
dulez itý pro vsechny c leny sdruz enı. A pokud dalsıvyvoj bude
smerovat ke vetsı samostatnosti OVK, c ili pridelenı vetsıch
pravomocı v systýmu orga nu C HS, jak to napr. predpokla dal
na vrh “MG skupiny–, tım spıse prece musı byt jasný, kdo a
z jakýho titulu rozhoduje. Domnıva m se, z e tohle je nejtez sı ď
najıt fungujıcıa jednoduchy zpusob pro vyber c lenu OVK-c ek.
(J.P.): Pr ijetı statutu by asi vytvor ilo stat ve state.
(A.C .): To nenı presný. Statut v tý podobe, kterou CVK
predloz ila, to proste chtelo jen dopracovat, naprıklad zmenit
zmateny popis urc enı, jak se nekdo stane predsedou CVK.
Teprve z pozdejsıho vyvoje situace je sta le zrejmejsı, z e se
CVK opravdu povaz uje za jakousi vyjimec nou komisi a ma

tendenci chovat se jako sta t ve sta te. Takova spekulace tedy
muz e byt na mıste.
(J.P.): Vratım se do osobnı domůny. Co povaz ujes za svů
nejvetsı spechy ve funkci a co za nejvetsı chyby?
(A.C .): Chtelo by se mi vyhnout serioznıodpovedi a rıci, z e za
nejvetsı „spech i chybu povaz uji to, z e jsem v nı vydrz ela :-)
Chyb bylo urc ite hodne, ale za tu nejvetsı teŠ momenta lne
povaz uji podpis smlouvy s NETSYSTEM INT o provozova nı
webu Skalnı oblasti C R, absolutne jsem podcenila moz ny
vyvoj. A nejen to ď najednou s „divem pozoruji, z e jsem
oznac ovana bezma la jako trıdnı neprıtel lidı pracujıcıch ve
vrcholovych komisıch, ac koliv pra ve vytvorenı funkc nıho a
spravedlivýho systýmu pro jejich pra ci vc etneodmenova nıbyla
jedna z vecı, kterou jsem od zac a tku hodne “tlac ila–, takz e
mısto „spech ne„spech :-(
Hodnese svazu vyc ıta nedostatec na medializace jeho c innosti a
komunikace se c leny, coz bude asi pravda kdyz je to tak
vnıma no, ale pokud si spoc ıta m hodiny stra vený komunikacı,
psanı c la nku a pripomınkova nı ruznych svazovych vystupu a
prıpravou tiskovek, ja osobne jsem pro to udelala svý
maximum. Podobne na tom urc ite budou predsedový
vsemoz nych komisı, zvla dajıpracovat, ale ne kaz dy ma jednak
talent, jednak c as vysledky prezentovat. Kdybych naprıklad
nepresvedc ila Petra Jandıka, aby se ujal stra nky v Montane,
musıme ji snad pustit. Kdyz konec ne c as dospel k rozhodnutı
najıt “redaktora–a najıt na nej penıze v rozpoc tu, strhne se
okolo toho takova mela, z e z asnu. To resenı, který vyplynulo
ze situace, nenı samozrejme resenım do budoucna. Je potreba
si uvedomit realitu ď zda ma vubec smysl vyhlasovat vyberový
rızenı na tuhle pozici, pokud ho c lenstvo nebude ochotno
odpovıdajıcım zpusobem zaplatit a doopravdy chtıt. Spousta
vecıse da udelat i pri zamestna nı, ale bude to mıt odpovıdajıcı
„roven, s tım je potreba se smırit a poc ıtat. Ma „cta vsem, kterı
takhle fungovali a fungujı. “Lidský zdroje–ď na tech to proste
stojıa pada .
Snad by nezaskodilo pripomenout takovou “samozrejmost–, z e
ma me po dlouha lýta vyrovnany rozpoc et, penıze na „c tu
neklesajı, a pritom doka z eme urıdit c innost nekolika odlisnych
sportovnıch odvetvı a mıt v nich vyznamný „spechy, venujeme
se „drz be jistenı ve skalnıch oblastech vc etne „silı o zvysenı
jejich bezpec nosti a standardizaci, ma me velice slusný vztahy
s orga ny ochrany prırody (komu se to nezda , nech… se podıva
k sousedum), ma me vlastnı metodiku podle standardu UIAA,
ma me fundovanou lýkarskou komisi, zabyva me s statistikou
„razu a jejich vyhodnocova nım a tak da le, z ivıme jen maly
vykonny sekretaria t ď vlastneto je dost muziky za ma lo penez.
Zatım se nerozpada me nebo neha da me tak, z e to povede
k rozpadu, coz je pri takový sıri aktivit opravdu spıs s podivem.
(J.P.): Vzala bys tu funkci znova, nebo "kdybych to byvala
vedela..."
(A.C .): Nechtela bych bra t nic v z ivote zpet, jsou to vsechno
moje „spechy i prohry. Pravdou ale je, z e jsem si absolutne
nedovedla predstavit, co mne c eka . Tisıckra t jsem si rekla,
jestli to ma m zapotrebı, tisıckra t si za to vynadala. Utekla mi
spousta lezenı a pribyla spousta starostı. Nejsem politik,
producırovat se mi dela potız e, vsechno si beru. Na druhou
stranu to je hodne zajımava pra ce, jsi prımo v centru denı,
potka s hodnezajımavych lidı, resıs zajımavý situace, z ijes tım,
co ma s ra d.
(J.P.): A zpet k C HS. Byvaly doby, kdy jsem doufal, z e se v
C HS objevı nejaků skupina s novym pohledem na vec,
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nezatız enaminulostı, vtahy... No, cosi mame, ale nemohu se
zbavit pocitu, z e je to z deste pod okap. Co by podle tebe
C HS potr ebovalo za lidi?

"Podnikovy " vy let

(A.C .): Asi ma s na mysli bafuna re. To je jasny ď skromný
intelektua ly bez na znaku touhy po osobnım prospechu
pracujıcı pro blaho C HS 24 hodin denne bez na roku na
odmenu, pritom vsak si za hadneudrz ujıcı spic kovou formu ve
vsech horolezeckych disciplına ch. Nemeli by mıt z a dnou
minulost a z a dný zna mý mezi jinymi lezci, zejmýna temi, kterı
se lezenım nejakym zpusobem z ivı, aby byl vylouc en stret
za jmu. Kaz dy z nich by mel vymenit nejmýne jeden borha k
tydne. Meli by milovat lezecký servery a trpelive na nich
vysvetlovat, co udelali, co pra ve delajı, a co hodlajı udelat v
budoucnu.

Lukas Chalupecky

(J.P.): A co by C HS potr ebovalo vubec?
(A.C .): Moz na toho chla pka s kosou, ktery uz “se nezakeca –?
Ale pokud chce z ıt a prez ıt, potrebuje k tomu jednak penıze,
jednak respekt v lezecký komunite. Kdybych vedela, jak na to,
nepısu to tady, ale udela m to. Moz na to doka z e nejaky novy
charismaticky vudce.

aneb BS L na Marmola dř
HO LOKO Teplice

o s l e d n ı letosnı
podzimnıvyjezd do hor
(lıtacıvylet) byl ve znamenı
bezoblac ný termiky a dostupu
tesnekolem trıtisıc metru.
Stred tlakový vyse tradic ne
prila kal do Dolomit desıtky,
moz na stovky pilotu.

P

Vetsina se ale jen tak motala
kolem vyhra tych sten Selly a
Sasso Lunga. Takz e prvnı
poskoc enı(jedno jakym
smerem) a jeden aby se ve
vzduchu skoro sa m ba l :-)

(J.P.): Blız ı se vanoce. Co bys nadelila sobe? Co clenum
C HS? A co Svym nepr atelum?
(A.C .): Nejvıc ze vseho chci mıt vz dycky o Va nocıch klid,
takz e mne napada jedno resenı, který by potesilo vsechny tri
skupiny nara z. Ale to by bylo rouha nı, takz e „plne jednoduse
preji vsem nadılku a ne nadelenı.
(J.P.): Dıky za rozhovor, hodne stestı a klidu na skalach, v
z ivote i v nejaků pr ıpadnů dalsı funkci.
Prvnı den jsme se vsichni hned po startu rozprchli a kaz dy
si na vlastnı pest uz ıval neskutec ný rozhledy a blızkost
"kra lovny Dolomit".

Az druhy den jsme na sebe po startu ve stoupa ku nad Col
Rodellou c tyri krıdla poc kali. A potý jsme vyrazili nikam
nespechajıc na za pad za slunıc kem.
Sasso Lungo, Valle di Duron, cela kra sna skupina
Catinaccia (i s Vajoletkama) jako na dlani, jen si sa hnout.

PredsedkynÉ C eskeho horolezeckeho svazu
Alena Ottova C epelkova
Foto ě archiv Aleny C epelkove a Petr Jandık (horyinfo.cz)
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Vy stup na Elbrus
5642 m n.m.
Miroslav C ulık
Ostrava

R u s k u se c asto
rıka , z e je zemı
neomezenych moz nostı. Jiz
nekolik desıtek let je terc em
za jmu turistu, horolezcu a
neza vislych cestovatelu.
Kaz dy z nich si zde prijde na
svý ď od prekra sný prırody
pres majesta tný hory az po
pra telský a milý lidi.

O

Az otevrenejsı Passo di Costalunga (alias Karer Pass) na s
zastavilo a "sfouklo" zpet do reality a naseho doma cıho Val di
Fassa.

Myslenka navstıvit Rusko
a tuto cestu spojit se
zajımavym vystupem se
zrodila nekdy na jare tohoto roku. I kdyz preferuji neza vislý
cestova nı, v tomto prıpadejsem se rozhodl jinak.

Prista nı na louce u kempu a vec er zase osvedc eny scýna r pizza a bivak pod hvezdami. Do ra na jinovatka a dlouhý c eka nı
na slunıc ko. Zima klepe na dvere. Takz e balit a utec eme na jih!

Protoz e Rusko patrı sta le mezi ty zeme, kde platı jina
mora lnı pravidla a za sady, zvolil jsem pro tuto destinaci
organizovany za jezd. Z nekolika moz nych cestovek nakonec
volım PAMIR 7000, ktera je zamerena na turistiku a hory
zejmýna v zemıch byvalýho Sovetskýho Svazu. Na zev
expedice “Elbrus netradic ne–v sobespojoval vedle samotnýho
vystupu na Elbrus taký prohlıdku Kyjeva, tydennı
aklimatizac nıpobyt v byvalým horolezeckým ta bore Uzunkol a
nevsednı za z itek z trıdennı cesty ruskym vlakem. Termınove
zapadala expedice do obdobı, kdy je poc ası nejstabilnejsı, ale
hlavnenenıtak prelidneno jako behem hlavnısezony.
Ebrus (5642 m.n.m.) je da vno vyhasla sopka v centra lnı
c a sti Kavkazu. Ma dva vrcholy ď za padnı a vychodnı, pritom
za padnıje asi o asi 20 metru vyssınez vychodnı. Prvnı„spesny
vystup na tuto horu uskutec nila skupina anglickych horolezcu
v roce 1874, v souc asný dobese na vrchol behem roku dostane
ra doveaz nekolik stovek trekaru. Je nutno jestepodotknout, z e
Elbrus je zarazen do tzv. projektu 7 summits, ktery zahrnuje
sedm nejvyssıch vrcholu na sedmi kontinentech. Evropa je tedy
zastoupena pra veElbrusem.

A skutec ne, jestejsme se jeli ohra t na jeden den do Bassana
a Feltre, ale nebylo to ono uz ani tam. Takz e...

Expedice je napla nova na na 14 dnı s odjezdem z C R 23.
srpna. Skupinu tvorı 22 „c astnıku rozdelenych do lezecký a
trekingový skupiny a vedoucıho expedice Michal Klesla.
Odjız dı se vlakem z Valasskýho Mezirıc ı do slovenskych
Michalovcu, kde se prestupuje na autobus a pres slovenskoukrajinskou hranici do Uz horodu. Odsud se pokrac uje da le
luz kovym vlakem s prestupem v Kyjeveaz na Kavkaz.
Po dlouhych 70 hodina ch prijız dıme ve dvera no do mesta
Nevinomisk, odkud po trech hodina ch c eka nı pokrac ujeme
mıstım pronajatym autobusem az do horolezeckýho ta bora
Uzunkol. Ta bor se nacha zı v Karac evský republice v hranic nı
oblasti s Gruziıve vysce asi 2000 m n.m. a predstavuje idea lnı
mısto pro aklimatizac nı vystupy pred samotnym vystupem na
Elbrus, coz je predpokladem „spesnýho a bezpec nýho vystupu.
Vzhledem k probıhajıcımu vojenskýmu konfliktu mezi Ruskem
a Gruziı je pro vstup do oblasti vyz adova no zvla stnı povolenı,
který je nutno mıt vz dy u sebe i behem treku. Vz dy va s totiz
mohou zkontrolovat vojenský hlıdky Ruský arma dy, který jsou
po okolnıch lesıch rozmısteny.

See You v Andaluzii...
Vıce a podrobnř ji na elspeedo.cz

Ma me napla nova no nekolik jedno nebo vıcedennıch treku
po okolnıch kopcıch ď nejprve Pik Uzunkol (3600 m n.m.), Pik
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Krugozor (3500 m) a nakonec Pik C at (3700 m). Jedna se o
trekingový nebo jednoduchý lezecký vrcholy niz sıch stupnu
technický obtız nosti. V prıpade Piku Krugozor a Piku C at se
jedna o dvoudennıtreky. Prvnıden se vyra z ına tzv. “noc evky–
- mısto prizpusobený pro postavenı stanu v blızkosti zdroje
pitný vody. Spıse ve vysce kolem 2700 m n.m., na sledujıcıden
se vyra z ık vrcholu, po sestupu se sbalıstany a vracıse zpet do
ta bora. Vsechny aklimatizac nı vystupy probıhajı podle pla nu,
pouze v prıpadevystupu na Pik C at musıme pla n zmenit kvuli
na hlý zmenepoc asıa tak namısto vystupu k vrcholu prelýza me
sedlo Piku Severnı Dolomit a kolem Dolomitskych jezer se
vracıme zpet do ta bora.
Po tydnu pobytu a dostatec ne naaklimatizova ni odjız dıme
1. za rı pres mesto Karac evsk do 400 km vzda lený vesnice
Azau, mısta, kde zac ına pokus o svuj vystup na Elbrus asi 95 %
vsech trekaru.
Samotny vystup na Elbrus zac ına obvykle az v tzv. barel
kempu ve vysce 3800 m n.m., kam lze dojet lanovkou. Nekterı
zac ınajı vystup uz v samotný vesnici Azau a do barel campu
dorazı pesky. Tato c a st vystupu vsak patrı mezi ty mýne
zajımavý ď cela cesta vede po prasný ceste vyjez dený od
na kladnıch aut, navıc je lemova na spoustou odpadku, který
vyhazujı nekterı turistý prımo z lanovky. Cesta lanovkou
z Ezau do barel kempu trva asi 30 min i s prestupy, pritom je
nutno prestupovat celkem dvakra t. Prvnı dva „seky se jede
kabinkovou lanovkou az do stanice Mir s prestupem na
mezistanici Staryj Krugozor. (cena 140 a 80 rublu), poslednı
„sek se jede klasickou sedac kovou lanovkou, ktera konc ıprımo
u barel kempu. Pri prestupu ve stanici Staryj Krugozor si urc ite
vsimnete pametnı plakety jednoho mıstnıho usedlıka, ktery za
svuj z ivot vystoupil na vrchol Elbrusu celkem 209 kra t, pritom
poslednı vystup absolvoval (podle „daje na pametnı desce) ve
svych 110 letech.

zahyba vlevo a traverzuje do sedla mezi vychodnı a za padnı
vrchol ve vysce 5200 metru. V sedle je nutno se rozhodnout,
zda pokrac ovat na za padnı vrchol Elbrusu nebo na vychodnı
vrchol. Vetsina trekaru smeruje na za padnıvrchol, ze sedla trva
vystup jestedalsı1,5 az 2 hodiny az k samotnýmu vrcholu.
Do barel kempu dora z ıme hodne pozde, nekdy kolem
sedmý hodiny vec ernı a tak ti, co chteli prespat ve stanech na
Prijutu 11 a zkra tit si tak dobu vystupu o asi hodinu, nakonec
zusta vajı v barel kempu s ostatnımi. Rychle varıme a brzy
lezem do spaca ku.
Vsta va me ve 3 ra no, odchod z kempu je napla nova n na pul
c tvrtou. Fouka vıtr, teplota je jeden stupen pod nulou. Od druhý
hodiny rannı je jiz slyset rolbu, ktera vozı za padnı turisty za
cca 250 USD/osobu az k Pastuchovym skala m do vysky 4600
m n.m. Da se takto usetrit zhruba 2 hodiny cesty a pribliz ne
800 vyskovych metru. Sniz uje to vsak vyznamnym zpusobem
hodnotu vystupu a nekterym se rychlý prevysenı krute vracı
v podobezvracenıa bolestıhlavy.
Hned za ta borem vstupujeme na ledovec, je okamz ite cıtit
chlad. Zpoc a tku se jde skoro po rovinenebo mırnese stoupa ,
nenı tedy treba nasazovat mac ky. Po asi 30 minuta ch se zac ına
stoupat prımo nahoru kolem Prijutu 11 k Pastuchovym skala m.
Tempo se rapidne zpomaluje, kaz dych 30 kroku dela m pauzu
na vydycha nı. Predstava, kolik metru ujdu tech 30 kroku a
kolik vyskovych metru nastoupa m, me desı. Kolem 6 hodiny
rannı je videt prvnı za blesky svetla. C eka m na spa sný hrejivý
paprsky ď nohy i ruce hodne mrznou, silny vıtr zna sobuje
„c inky chladu. Ani focenı nenı jednoduchý. Sundat rukavice,
rychle udelat pa r snımku a rychle je zase nasadit. I za tech pa r
desıtek vterin ma m ruce jako led. Ale za ty snımky to stojı.

Barel kemp ve vy sce 3800 m, v pozadı oba vrcholy Elbrusu

U chvatny , asi 100 km dlouhy stın masıvu Elbrusu, pri vy chodu slunce

Barel kemp nabızı ubytova nı v obrovskych sudech
va lcovýho tvaru, který puvodne slouz ily jako plynojemy, za
cenu 250 rublu na noc a je prıjemnou variantou nocova nı ve
stanu zejmýna pokud je vıtr hodne silny, coz je v týto
nadmorský vysce zcela bez ny jev. Barely jsou vybaveny 6
postelemi, elektrinou a prımotopy. Je jich tu celkem 11 a pokud
jedete mimo hlavnı sezonu, nenınutno delat predem rezervaci.
Jedinou podmınkou je mıt vlastnıspacıpytel, varic a potraviny.
Samotny vystup nenı technicky obtız ny, spıse je fyzicky
nama havy. Vzda lenost mezi barel kempem a za padnım
vrcholem je asi 4 km s celkovym prevysenım asi 1800 m.
Prumerne doba vystupu trva 7 hodin, na sestup pak je nutno
poc ıtat se dvemi az tremi hodinami. Cela cesta je vyslapana a
dobre znac ena c ervenymi praporky vzda lenymi asi 40 metru od
sebe. Trasa vede nejprve prımo kolmo po svahu kolem Prijutu
11 a Pastuchovych skal do vysky asi 4800 metru, kde pak

Vystup traverzem do sedla je stereotypnı a doslova
nekonec ny. Ani nema m odvahu se dıvat pred sebe, kolik mi do
sedla zbyva . Zhluboka oddychuji pri kaz dý pauze opreny nebo
zaveseny v podivný poloze na trekingovych hulka ch. I poc et
kroku mezi dvema pauzami zkracuji na 20 kroku. Podstatna
c a st traverzu bohuz el lez ı ve stınu vychodnıho vrcholu a tak
hrejivý paprsky sem dorazı az „plne nakonec. S jejich
prıchodem je cıtit okamz ite jejich „c inek ď nejvıce u prstu na
ruka ch a c a stec ne i na noha ch. Ty trpı nejvıc ď nejen pri
vystupu chladem, ale i pri dlouhým nekonec ným sestupu.
V sedle dela m asi 10 minutovou pauzu. Jsem schopen do
sebe dostat jen nekolik dousku c aje a pa r energetickych
bonbonu. Na neco vetsıho nenı vubec pomyslenı. Slunce uz
svıtı naplno a je nutno krome oc ı chra nit cely oblic ej buŠ
slunec nım krýmem s vysokym UV faktorem nebo jako ja
kuklou, kterou ma m po celou dobu nataz enou pres cely oblic ej.
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Ze sedla pokrac uje vystup pravotoc ivym prudkym
traverzem do vrcholový partie za padnıho vrcholu. Vystup se
zase vlec e. Vıc nez 20 kroku bez presta vky nezvla da m.
Potka va m prvnı kluky z nası skupiny, kterı se jiz vracı
z vrcholu. Jejich slova pusobı jako balza m. K vrcholu to uz
nenıdaleko. TeŠ uz vım, z e to da m.

Po delsıdobe se na m ozval Filip Zahradnık z Japonska:
“Ahoj do CAO News! Pı
su va m o svům neda vnům vy lete na
jiznıpolokouli..–
Tady je jeho cla nek:

Blue Mountains
Za ka mosem do Austra lie
Filip Felipe del Sur Zahradnık
Japonsko

A

Pohled do sedla mezi za padnım a vy chodnım vrcholem Elbrusu

Traverz konc ı a prede mnou se otevıra vrcholový plato, na
jehoz konci je videt maly asi 15 metru vysoky pahorek
s kamennou mohylou a vrcholovymi praporky. Nedostatek
kyslıku (ve vysce 5500 metru je ho asi polovina nez na „rovni
more) je jiz hodnezna t. I cestou po plato - mısty v podstatepo
rovineď je nutno se po 30 krocıch alespon na chvıli vydychat.
Poslednı metry k vrcholový mohyle doslova vybehnu. Jsem na
vrcholku, vys uz nemusım ale hlavneuz to ani nejde. Je 2. za rı
2008, 9:52 hodin mıstnıho c asu, vyskomer ukazuje 5662 metru
ď o 20 metru vıce nez uda va mapa. Je kra sne modra obloha
„plne bez mra c ku, je videt na stovky kilometru vsemi smery.
Odkla da m hulky a rukavice, porizuji prvnı vrcholový snımky.
Vychodnı vrchol Elbrusu je opusteny, to, z e je o 20 metru
niz sı, nejde vubec poznat.

b y c h si odpoc inul od
na roc ný japonstiny, vydal
jsem se behem letosnıch
podzimnıch pra zdnin navstıvit
v Austra lii svýho ka mose
Martina Plota alias Kuchare (ja
mu rıka m Vypınac , ale nekterı
jeho kolegový ho nazyvajı
Ra mus).
Do svetozna mý australský
lezecký Mekky Blue Mountains
jsme samozrejmevyrazili az
potý, co jsme se „spesneoz rali v tamnırestauraci “Praha–..
Akce byla „spesna , ostatnejen pohleŠte na fotky:

Blue Mountains jak se slusı a patrı - pÉ knÉ do modraů

2. za rı 2008, 9:52 hod. Na vrcholu Elbrusu

Oblast velky ch stÉ n, Pierce`s Pass

Pora d fouka silny vıtr, a tak po 5 minuta ch vrchol
opoustım. Potka va m dalsı kluky z nası skupiny, kterı mırı
k vrcholu. Snaz ım se je povzbudit tım, z e uz to nenı daleko.
Jak se pak uka z e, taký jim to hodnepomohlo.
Cesta z vrcholu do barel kempu mi trva 3 hodiny. Hlavne
v hornıch partiıch se c lovek zadycha i pri chuzi z kopce a tak i
tady je nutno delat pauzy. V kempu c eka vedoucı vypravy
Michal, ktery uz na Elbrusu letos jednou byl a s na mi
absolvoval jen c a st vystupu. Je prvnım gratulantem
k „spesnýmu vystupu. Rychle balım veci a prvnı lanovkou
sjız dıme do Azau do turistickýho ta bora, kde c eka me na
ostatnı. Do konce expedice zbyvajı2 dny..
Foto ě 2008 Miroslav C ulık

Ve stÉ na ch na m vyhla dlo, zachra nil na s pora dny kopec nudlı a steaku ,
no a ra no to bylo k nevydrzenı na obou strana chů
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Na svý si zde prijdou jak klasici, tak sportovci. Oblast
nabızıneco pres 2700 cest od boulderu az po 300 metrový Big
Wally, jak “klasický–vraz dy, tak “prejistený–sportovky, vse
popsaný dost dobrym a presnym pruvodcem.
Podle tohoto pruvodce je nejlepsım obdobım pro na vstevu
je mıstnıjaro a podzim. V lýtejsou zde prılisna vedra a v zime
neprıjemna vlezla zima.
Mıstnıch specifik je zde nekolik, jako naprıklad australska
stupnice obtız nosti, ktera svojıjednoduchostıma neco do sebe,
a taký jistenı zvaný “Carrots–. Na v ska le vsazeny sroub si
prvolezec nasadı plısek s oc kem pro karabinu a druholezec to
pak vse zase vybıra
Ohledneubytova nı- v oblasti je nekolik kempu placenych a
da le nekolik tzv. “Free camping area–, poskytujıcı za kladnı
vybaveni - voda, WC.. Krometoho se v oblasti nacha zınemalý
mnoz stvı “Picnic Areas–, kde je sice ta borenı oficia lne
zaka za no, ale v za sade se o to nikdo nestara . Vynikajıcı
doplnek “Picnic areas– jsou grily, povetsinou elektrický a
zdarma.
I ve slunneAustra lii obcas prsı, takze jsme museli vyrazit na Wave Wall
do previsu .

Trebaz e letenka vyrazne zvysuje na klady na dopravu,
myslım si, z e na vsteva zdejsıch hor se rozhodnevyplatı.

NastÉ stı ale brzy prset prestalo, a tak jsme se mohli jıt predvest na
Jimmy`s Clifu.

SO, DON`T BE SHY AND GO AHEAD, MATE!!
Foto ě 2008 Filip Zahradnık

Nove cesty
OD NAS ICH DOPISOVATELU

Levy breh Labe

Blue Mountains - romantika bez pozna mky..

V prıpade, z e va s tyto obra zky zaujaly, kra tce va m oblast
predstavım.
Blue Mountains je na hornı plosina s velkym vyskytem
pıskovcovych skal, ktera se nacha zı zhruba 120 km od Sydney
za padnım smerem.
Nejvyssı bod je asi 1020 m n.m. a cela oblast je protka na
soustavou kanonu, nejvetsı vyskovy rozdıl je okolo 800 metru.
Ac koliv je zarazena do UNESCO, z a dný podstatnejsı restrikce
se k lezenı nevztahujı (magnesium samozrejme povoleno).
Ska ly jsou vetsinou tvoreny velmi tvrdym pıskovcem. R ekne-li
se tvrdym, pak pod tımto pojmem to v Blue Mountains
automaticky znamena , z e vlastnı jistenı je rozsıreno i na
friendy a vklınence.

Zluta stž na zlebska (pravy masiv) š Mezcal VIIc
11.10.2008
L.Rakoncaj Š R.Hes
Vpravo od spa ry stenou pres 1 BH a 2 K. Da le pri hrane pres 2
K na vrchol.

Pravy breh Labe
C erny bivak - Decent Fellow 8B+
20.10.2008
Rostislav S tefa nek
Spodnıca stızleva doprava traverz asi 12 metru.
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Ostrov
Trojhra nek - Pa s totality VI
20.9.2008
Karel Belina, Vladimı
r Kozumplik, Viktor Kucera
Z kouta v severnı stene sikmo doprava previsem ke kruhu.
Stenou pri hrane na vrchol.
Trojhra nek - Jiznıkout IV
20.9.2008
Karel Belina, Jan Nebesky
Koutem na vrchol.

Brezova vž z - Leva severnıcesta IV
20.9.2008
Karel Belina, Jan Nebesky
Levou ca stısevernısteny pres kruh na vrchol.
Brezova vž z - Prava severnıcesta IV
20.9.2008
Karel Belina, Jan Nebesky
Pravou ca stısevernısteny pres kruh na vrchol.
C erna stž na - Odkryte dž jiny VI
20.9.2008
Karel Belina, Jan Nebesky
Rucnıspa rou na konec ke kruhu a stenou na vrchol.

Trojhra nek - Severnıkout III
20.9.2008
Karel Belina, Jan Nebesky
Severnı
m koutem na vrchol.

Dec ınsky Snez nık - Steny pod rozhlednou

Lysohla vka - Hrdlo lahve II
20.9.2008
Jan Nebesky , Karel Belina
Vpravo od Starů cesty koutem na vrchol.

C tyrzubec š Chuů opuncie VIIb , RP VIIc
23.5.2008
Pavel Henke a Daniel Holzl
Cestou Kaktusova , da le vlevo spa rou (BH) a stenou prı
mo n.v.

Nezna ma vž z - Velka osma V
20.9.2008
Karel Belina, Vladimı
r Kozumplik, Viktor Kucera
Severnı
m komı
nem vzhuru, asi v polovine traverz doleva ke
kruhu. Da le spa rou na vrchol.

C tyrzubec š Otž ze z pavuc in VIIIc, RP IXa
23.5.2008
Pavel Henke (jisten zdola)
Uprostred ması
vu, vlevo od cesty Kaktusova stenou pres 2 BH
na vrchol.

Nezna ma vž z - Vc erejsıstarosti VI
4.10.2008
Karel Belina, V.Kucera, D.Richter, D.Betz, I.Kradorf
V za padnıstene rozporem mezi masivem a vezıpres 2 kruhy,
vy se trhlinou na vrchol.

C tyrzubec š Husıkuze IXa, RP IXb
9.6.2008
Pavel Henke (jisten zdola)
Tri metry vlevo od cesty Oteze z pavucin previsem u hrany
podůl trhlinky k 1. a 2. BH a da le stenou pres 3. BH spa rou n.v.

Balkonova vž z - Skryty archiv VII
20.9.2008
Karel Belina, Vladimı
r Kozumplik, Viktor Kucera, Jan Nebesky
Ze svahu v SV stene kra tkou hranou k 1. kruhu. Stenou na
velkou polici (hodiny). Pravou ca stısteny pres 2. kruh n.v.

Evropa š Druhej skalp VIIc, RP VIIIa
22.9.2008
Pavel Henke a Daniel Holzl
Dva metry vlevo od cesty Ga bina stenou prı
mo pres BH ke 2.
BH (spolecny i pro cestu Ga bina). S ikmo vlevo ke 3. BH a
prı
mo na vrchol.

Balkonova vž z - Jihoza padnıvhloubenıV
27.9.2008
Karel Belina, Paul Kaufmann
Starou cestou do prostoru mezi vezıa masivem kde je bivak.
Vhloubenı
m pres kruh na vrchol.
Balkonova vž z - Jihoza padnıhrana V
27.9.2008
Karel Belina, Paul Kaufmann
Jihoza padnıhranou pres kruh na vrchol.
Balkonova vž z - Utopena minulost VIIb
4.10.2008
Viktor Kucera - Karel Belina (strı
dave), Ivonne Kradorf,
Danilo Betz, Detler Richter
Uprostred SV steny previslou spa rou na stupen a vlevo k 1.
kruhu. Stenou do za rezu a ke 2. kruhu. Stenou na vrchol.
Nž mecky bivak - Prava za padnıspa ra IV
27.9.2008
Karel Belina, Svetlana Pavla tova
Pravou spa rou v za padnıstene na vrchol.

Evropa š Pupek svž ta VIIIa, RP VIIIc
22.9.2008
Pavel Henke a Daniel Holzl
Na stup z balvanu asi ctyri metry vlevo od cesty Druhej skalp
stenou pres BH a previsem ke 2. BH, stenou do sokola a jı
m na
vrchol.
Imperium š Henkebolos VIIc, RP VIIIa
2.10.2008
Pavel Henke a Daniel Holzl
V levů ca sti ması
vu stenou pres BH do za rezu a sikmo vpravo
ke 2. BH. Prı
mo pres 3. BH na vrchol.
Zlobr š Britvic ka V
2.10.2008
Daniel Holzl, P.Henke
Cestou Robinson a Pa tek na polici, rozporem na ostry zub BH
a jeho stenou a hranou na vrchol.

J e t ri c h o v i c e

Nž mecky bivak - C od 50 VII
28.9.2008
Karel Belina, Johanes Munde
V özků vy chodnıstene k hodina m, traverz doleva a k 1. kruhu.
Previslou sikmou spa rou na rı
msu ke 2. kruhu. Stenou a dalsı
spa rou na vrchol.

Baba - Starecky zmatky VII
11.9.2008
Jaroslav Houser, Z.Hubka, H.Houserova , T.Houser, F.Nerud
Z na stupnı
ho komı
na U dolnıcesty, stenou podůl levů ödolnı
hrany (kruh) na vrchol.
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Semanovice - ska ly pod obcıTruskavna
Lebka - Vychodnıkomın II
27.9.2008
Jakub Klicpera
Vy chodnı
m komı
nem n.t.

Hele, tady by
j e s te j e d n a
c e s ta s l a . .

Lebka - Hrebıc ek do rakve VI
27.9.2008
Jakub Klicpera a Jan S vanda
V jiznıstene prulezem jeskyn kou nebo prı
mo k hodina m, vy se
ke kruhu, doleva ke druhůmu kruhu a na temeno.
Lebka - Hrobnıkovi na lopatž VIIb
27.9.2008
Jakub Klicpera a Jan S vanda
Od prvnı
ho kruhu cesty Hrebı
cek do rakve prı
mo ke druhůmu
kruhu a na temeno.
Lebka - Os Frontale V
4.10.2008
Jan S vanda, J. Klicpera, J. Drahokoupil
Kra tce Z komı
nem, da le doprava do Z steny pres dı
ru (hodiny)
ke slan ovacı
mu K.
Lebka - Za padnıkomın II
27.9.2008
Jan S vanda
Z komı
nem n.t.

Upozornenı:
V nekterych prıpadech se muz e jednat o jesteneschva lený
prvovystupy. O jejich oficia lnım schva lenırozhodujıvyhradne
prıslusný Vrcholový komise.

L E Z E C K Ř S T R IP K Y . .
Zemrel Stanislav S ilhan

Luz ický hory - Ska ly na Slavıc ku

Jsou zpra vy, ktereby clovÉ k
radÉ ji nikdy v zivotÉ nepsal..
V sobotu 1. listopadu 2008
zemrel vynikajıcı cesky
horolezec a za roven skvÉ ly
clovÉ k Stanislav S ilhan.

Socha Svobody š Sbohem svobodo! VIIIb, RP VIIIc
27.9.2008
Pavel Henke, N.Hna tek, M.Strnad
Vlevo od cesty Slunecnıspa ra stenou prı
mo pres ctyri kruhy na
vrchol.

Narodil se 21.12.1954, byl
clenem jabloneckeho
horolezeckeho oddılu,
pracoval ve vy konnem vy boru
C HS, byl majitelem firmy
VERTICAL sport.
Vy cet jeho lezecky ch óspÉ chu
a prvovy stupu by zabral
nÉ kolik hustÉ tistÉ ny ch stra nek. Verva, se kterou se do kazdeho
podniku poustÉ l, mu vynesla prilehavou prezdıvku Vagon.

J i z e rs k ý h o ry
Kovadlina - Vagonuv sen 9(Cesta venova na pama tce Standy S ilha na.)
Listopad 2008
V.S atava x L.S lechta x J.Havel, M.Vrkoslav
Severnıstenou pres 3 BH na vrchol.

Chriby ď Osvetimanský ska ly

Vž c na c est jeho pama tce!

Jehelnıc ek - Matyskovy prvnıkroky 7+
(Jehelnı
cek je ka men pod S stenou Jehly)
10.7.2008
B.Lebloch Š M.Lebloch
Spa rou v severnıstene na jejıkonec (hrot) a sikmo doprava
pres obliny do obrovsků dı
ry.

Poslednırozloucenıse Standou S ilhanem

Zdroj horosvaz.cz, foto MONTANA

Jehelnıc ek - Dr. House 6+
10.7.2008
B.Lebloch Š M.Lebloch
Na stup v pravů ca sti do sikmo ubı
hajı
cıspa ry k borha ku, prı
mo
pod vrcholovou hlavu a zleva kolem n ıke slan a ku.
Jehelnıc ek - Po Schodoch 610.7.2008
B.Lebloch Š M.Lebloch
Levou plotnou severnısteny Jehelnı
cku pres BH na vrchol.

Poslednı rozloucenı se Standou Vago nem
S ilhanem se bude konat v nedÉ li 16.
listopadu 2008 v 10:30 hod na
Symbolickem cintorinÉ na HrubeSka le.
Po rozlucce a na sledneza dusnı msi
probÉ hne jestÉ vzpomınkove posezenı
v lezeckerestauraci na Koupa ku..
Jako vzpomınka na tohoto vy jimecneho lezce vznikla v jeho
oblıbeny ch Jizersky ch hora ch take nova cesta s na zvem
Vagonu v sen klasifikace 9- UIAA. Autory prvovy stupu jsou V.
S atava, L. S lechta, J. Havel a M. Vrkoslav.
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Z ivot zemrelych je ulozen v pamž ti zijıcıch..
(Cicero)
Zdroj hruboskalsko.cz

Cesare Maestri - Pavouk z Dolomit

100 let organizovaneho lezenıv Sebnitz
Na pozva nı predsedy mıstnı sekce SBB v Sebnitz Guntera
Seiferta se Helmut Weigel, Josef Hozak a Jan Bılek
zócastnili slavnostnıho vecera na pocest vy rocı 100 let
organizovaneho horolezectvı teto sekce.

Slavnostnı vecer byl zaha jen presnÉ na den vy rocı, 29. za rı 2008,
Sebnitzskym horolezeckym peveckym sborem.

Po óvodnım vystoupenı jejich horolezeckeho choru pozdravil
prıtomne nejprve predseda Gunter Seifert a Dr. Ulrich Voigt,
predseda zemskeho svazu DAV Sasko a cestny predseda SBB.
Pa r slov k hostu m pronesl take Bernd Arnold a dalsı, za nası
vy pravu podÉ koval za pozva nı Helmut Weigel.

Recnıci zleva: Gunter Seifert, Dr. Ulrich Voigt a Bernd Arnold

Druhy den po oslavÉ na sledovala
jestÉ na vstÉ va muzea
s prohlıdkou vy stavy k tomuto
jubileu ° prezentace vsech
mıstnıch klubu , vrcholoveknihy,
kluboveodznaky, fotografie,
dobova lana ci lezecky apod.
Jen tak mimochodem - v
mÉ stecku Sebnitz zije pouhy ch
10.000 obyvatel a srazu se
zócastnilo 107 horolezcu a
horolezkyn. Umıte si vu bec stejnou ócast predstavit na podobne
akci treba v DÉ cınÉ ??

Cesare Maestri (na snımku) se
narodil 2. rıjna 1929 v italskem
Trentu. S lezenım zacal
v nedaleky ch Dolomitech, kde
brzy zopakoval vÉ tsinu
zna my ch cest, casto zcela solo
(free solo). Sa m vytvoril take
nÉ kolik novy ch cest, vzdy
patrıcıch mezi soucasne
nejtÉ zsı problemy, cımz si
vyslouzil prezdıvku Pavouk
Dolomit.
Ovsem mezi jeho nejvÉ tsı speciality patrilo sleza nı z vrcholu
tÉ mi nejtÉ zsımi cestami. Verejnost i ostatnı horolezce jestÉ
dra zdil svy mi vy roky ve smyslu, ze slezat je vlastnÉ snazsı,
protoze mu poma ha prirozena gravitace..
V roce 1952 se stal horsky m vu dcem. V tedobÉ zopakoval free
solo naprıklad i Sollederovu cestu na Civettu, cestu Solda Conforto v jiznı stÉ nÉ Marmolady nebo JZ hreben Matterhornu
v zimÉ ..
Roku 1959 Maestri, spolecnÉ s
Cesarinem Favou a rakousky m
vu dcem Toni Eggerem (na snımku),
odcestovali do Patagonie pokusit se
zdolat dosud neslezenou Cerro Torre
SV hranou. SpolecnÉ dolezli az do
sedla Col of Conquest (mezi Cerro
Torre a Torre Egger), odkud se Fava
vra til zpÉ t. Maestri a Egger
pokracovali da le k vrcholu.
Po sesti dnech nalezl Fava Maestriho lezıcıho tva rı ve snÉ hu a
zpola zasnÉ zeneho. Po zotavenı Maestri prohla sil, ze se jim
obÉ ma podarilo dosa hnout vrcholu, ale ze byli na sestupu
strzeni lavinou, ve ktereEgger zahynul.
NÉ kterı lezci dodnes pochybujı, ze by Maestri s Eggerem
vrcholu dosa hl. Argumentujı predevsım tım, ze Maestri
podrobnÉ popisoval trasu az do sedla, ale va gnÉ zbytek
k vrcholu. RovnÉ z dalsı vy pravy nacha zely mnoho skob a ny tu
az do sedla, ale da le jiz temÉ r za dne. Maestri vsak sta le trva na
svem tvrzenı.
V roce 1970 se Maestri pod Cerro Torre vra til znovu. Po
nÉ kolika dnech se mu podarilo vyty cit novou cestu v JV stÉ nÉ ,
dnes zna mou, jako Kompresorova cesta, podle tÉ zkeho
benzinoveho kompresoru, ktery pouzıval na vrta nı ny tu
v “nelezitelny ché ósecıch. Vrcholu ovsem nedosa hl, kvu li
nafoukanemu obrımu ledovemu previsuů

Dobovefotografie ° vlevo Cesare Maestri (stojıcı) a jeho ty m
z expedice roku 1970 nad kompresorem pouzity m pri prvovy stupu,
vpravo mlady Pavouk Dolomit Cesare Maestri.
Posezenı v kruhu pra tel. Vlevo Helmut Weigel, vpravo Jan Bılek..

Cesarino Fava zemrel letos 25. dubna ve vÉ ku 87 let, Cesare
Maestrimu bylo minuly mÉ sıc 79.

Foto ě 2008 archiv G¨ntera Seiferta a Josef Hoza k
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Foto ě Wikipedia

Rekordman Lewis Pugh

Johannes Munde - kral preskoku
Johannes Munde,
prezdıvany C od (na
snımku), oslavil v sobotu
27. za rı 2008 svepadesa te
narozeniny.
Protoze by va nejen
v NÉ mecku povazova n za
soucasneho kra le
preskoku , nadÉ lil si ke
svy m kulatina m legenda rnı
preskok Langer Israel
v Rathenu klasifikace 4!
Navıc mu byl vÉ nova n i
prvovy stup v OstrovÉ na
vÉ z NÉ mecky bivak. Cesta
klasifikace VIIa se jmenuje
celkem vy stiznÉ C od 50..
Prvovy stupci jsou Karel Belina (da rce) a Johannes Munde
(oslavenec).

Lewis Pugh (na snımku) je britsky
otuzilec, drzitel dvaceti svÉ tovy ch
rekordu v extremnım plava nı.
Plaval ve vsech pÉ ti ocea nech
svÉ ta, je prvnım plavcem, ktery
uplaval celou delku reky Temze
od pramene az k mori - tÉ ch 325
km zvla dl za 21 dnı. Vloni
doka zal preplavat v Severnım
ledovem ocea nu kilometrovou
vzda lenost ve vodÉ studene
mınus 1,8ďC. V ledovevodÉ
stra vil 18 minut a 50 sekund, na
sobÉ mÉ l jen plavecky dres, cepici a bry le.
Tyto pozoruhodne vy kony mu umoznuje ca stecnÉ vrozeny a
ca stecnÉ treninkem vypÉ stovany fyziologicky proces nazvany
predpokla dana termogeneze, ktery jestÉ nebyl zaznamena n u
za dneho jineho tvora na planetÉ . Jakmile se Pugh ponorı do
vody, teplota jeho tÉ la se zvy sı o 1,4 stupnÉ na 38,4 stupnu
Celsia. Tato schopnost by se jistÉ hodila i vy skovy m
horolezcu m.
Profesor Tim Noakes o nÉ m rekl: ýNikdy jsem nic podobne ho
nevidř l. Na svř tř je jen nř kolik ma lo da lkovych plavcu, kterı
jsou schopni vydrzet v ledove vodř pa r vterin. Nemohl jsem
uvř rit faktu, ze Lewis je schopny plavat tricet minut jenom v
plavka ch ve vodř teploty blızke nule. Jeho limit chladove
tolerance je naprosto neuvř ritelny a unika tnı..č
Zdroj: northpoleswim.com

PoslednıslanžnıHO LOKO Liberec

Snımky z prvovy stupu C od 50 VIIa na NÉ mecky bivak v OstrovÉ

Tedy jestž dodatec nž š vse nejlepsı!!
Foto ě 2008 Karel Bž lina

Frona ě nova vžz v Ostrovž

V sobotu 8. listopadu 2008 se uskute cnilo
Poslednı slanÉ nı HO Lokomotivy Liberec v
Bılem Potoce. KromÉ lezenı v oblasti Tisina
a symbolickeho poslednıho slanÉ nı, bylo
nejdu lezitÉ jsım bodem vecera preda nı
funkce predsedy oddılu.
Na na sledne clenske schu zi se Jindrich Slezak nejprve
oficia lnÉ rozloucil se svou funkcı predsedy a na slednÉ
zrekapituloval sve13-ti leteobdobı ve funkci. Pripomenul, ze v
tedobÉ byl nejstarsı horolezecky oddıl v Liberci pred zrusenım
a on byl fakticky jediny m clenem v evidenci TJ Lokomotiva.
Potebyl novy m predsedou ra dnÉ zvolen Jan Drn Kadlec s tım,
ze Jindrich zu stane zatım clenem vy boru.
HO LOKO Liberec

Celkem nedostupnou vÉ z,
kterou jsem nalezl v oblasti
Ostrova, jsem vÉ noval sve
zenÉ Fro ne k narozenina m.
Jako prvnı byla na vÉ z
s na zvem “Fro naé udÉ la na
cesta z ódolnı strany. Hranou
ke kruhu, stÉ nou vlevo do
spa ry a rucnı spa rou stredem
stÉ ny na vrchol. SpolecnÉ
jsme se shodli na V. stupni
obtıznosti ° Karel Belina,
Pavel Henke, Vıtezslav
Czan, Ivonne Kradorf,
Svetlana Pavlatova, Detler
Richter a Jan Nebesky.

E-mail od Milana Svinarıka
Milan Svinc o Svinarık z Horoklubu Chomutov na m poslal
pÉ knou fotografii s tımto textem:

Tento i ostatnı prvovy stupy na “Fronué vyjdou v soupisu
prvovy stupu v prıstım cısle CAO News. Na vÉ zi byl osazen
dobıracı kruh do stredu vrcholu, stoja nek na knihu a slanovacı
kruh.

ý..Neda mi to, abych nezvř stoval rozsırenı ctena rske za kladny pla tku
CAO News - viz fotografie! Zda se, ze holky majıdobrej vkus, ne? :)

Karel Belina, v.r.

Foto ě 2008 Milan Svinarık
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Pohlednice z jednoho lezeckeho vandru

Na ra nÉ noci pa ty steh, hvÉ zdy pevnÉ na mıstech a ja se marnÉ
chyta m.. zpıvala na m Blanka Taborska z AG Fleku a pod tou oblohou,
v tu chvıli, jsme najednou óplnÉ presnÉ vÉ dÉ li, o cem to vsechno
vlastnÉ je. (Taky dıky tobÉ , Turbo :o)
Ra no na s ze spaca ku vyta hlo slunce a dalsı pÉ kny den byl pred na mi.

Blızil se prvnı kvÉ tnovy vıkend a k tomu prızniva predpovÉ Á. Balıme
“Bellmannaé a vyra zıme do naseho oblıbeneho DÉ vınskeho polesı.
Tak a co polezeme?
A le, to je prece fuk. Rozhodneme se az na mıstÉ ..

Odskrta va me dalsı vÉ ze v pÉ kny ch za koutıch tohohle pora d ma lo
navstÉ vovaneho kraje. Na jednom z vrcholu objevujeme stary
monogram R.K. zpola zarostly lisejnıkem. Ze by sa m veliky Rudolf
Kauschka? Odpoledne se zatahuje a pozdÉ ji prijde i des€. Balıme
matros, jestÉ trochu pocoura me po cesta ch, co vypadajı jedna jako
druha a pak uz se vracıme k expedicnımu vozu.
Dalsı dobrej lezeckej vandr je za na mi..
Foto ě 2008 Zdenž k Vaishar a JirıCha ra

Cesta mlady ch starcu 9-

Prvnı na s zaujme Kavcı ska la. Kdysi dominanta kraje, dnes vykukuje
pres okolnı porost sotva vrsek. Stara cesta IV, pak para dnı Direkte
S¨dwand VIIa od Johannese Mundeho. A dalsı vÉ ze a dalsı cesty..
VÉ tsina cest je samozrejmÉ v dost la mavem a solivem pıskovci, najdou
se ovsem i prekvapivÉ pevnestÉ ny.

Za dna velka honicka, pÉ knÉ kochacka, prolistova nı vrcholoveknızky,
za pis, lok nÉ ceho dobreho, focenı..
Na vÉ tsinÉ vÉ zı ma me dokonce Hora m zdar!

Pri cestÉ zpa tky jdeme zkratkou pres opustÉ netÉ znı vÉ ze, haly a stoly
kdysi vzkvetajıcıho uranoveho pru myslu.

PÉ kne fotografie Radka Zaka pri jeho pokusech o RP prelez
teto vyhla sene borenske cesty vyfotil zaca tkem rıjna 2008
Tomas Rous.

HvÉ zdickova a dnes uz temÉ r legenda rnı
Cesta mlady ch starcu 9- se nacha zı na
Borni v Pravem Jiznım amfitea tru, v jeho
pravestÉ nÉ .
Cesta, pu vodnÉ vylezena jako VI A4
Jirım Slavıkem a Jirım Souc kem jiz
nÉ kdy v roce 1976, cekala na sve volne
prelezenı trina ct let. Az 4. cervna 1989 ji
prelezl se svy m otcem Jarda Mars ık a
ten take, tri dny na to, pridal prvnı RP.
Cesta vede zhruba stredem hladke stÉ ny sirokeho pilıre podel
drobny ch puklin a spa rek. Ny ty byly osazeny shora v roce 1989.

CAO News 14

Foto ě 2008 Toma s Rous, HO Loko Teplice

CU ě bry le pro jistice
TÉ zko rıci, jestli ma
tato novinka sanci na
óspÉ ch. Kazdopa dnÉ
jejich vy robce, firma
Powerí
ní
Play, je o
tom presvÉ dcen.
Bry le CU jsou urceny
pro jistice. Specia lnÉ
ulozenehranoly
umoznujı jistÉ nı
spolulezce, aniz by
bylo treba zvedat
hlavu, cımz zcela odstranujı nama ha nı a bolesti krku pri
norma lnım jistÉ nı bez bry lı. Obraz je velmi jasny a samozrejmÉ
spra vnÉ prevra ceny . Cena teto hracky je 97,50 ö, objednat si ji
lze na www.powernplay.com.
O vyzkousenı poza dali i Johna Bachara:
ý..Musım rıct, ze jsou opravdu skvř le . Super jasny obraz.
Perfektnı remeslna pra ce. A jsou hodnř lehke . Prvnř jsem
nemusel nepohodlnř ohybat krk, pri jistř nıme ho parÚa ka..č
Zdroj powernplay.com

Skaly na Zubrnicku
Dan Hů lzl

S kolnı varhany 3; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 22.2.2004. Od JV
lehce na polici a stÉ nkou n.v.
Jelenı cesta 2; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 8.2.2004. Od JV na
rampu do ódolnı stÉ ny a po stupnıch n.v.
Barevny boulder 6; Dan HŠlzl, P.Henke, 20.10.2008. V prave
ca sti ódolnı stÉ ny k BH a strechovity m prevıskem na polici.
Zeleznıpratelť5+; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 2.5.2004. C lenitou
stÉ nou (hex) na polici a Jelenı cestou n.v.
Propıchany svet 6 +, RP 7; Pavel Henke, D.HŠlzl, 20.10.2008.
Uprostred ódolnı previslestÉ ny pres 2 BH n.v.
Bıly muflon 6+; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 15.10.2007. Na stup
vlevo v ódolnı stÉ nÉ , spa rou vlevo k 1. a ke 2. BH (dodany ) a
pres 3. BH prımo ke knize.
Var. Vzteklounek 6 +; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 15.10.2007.
Cestou Bıly muflon ke 3. BH, od nÉ j vpravo clenity m za rezem,
pozdÉ ji pres stupnÉ n.v.
Severozapadnı spara 5; Pavel Henke a Daniel HŠlzl,
20.10.2008. SZ spa rou pres BH a stÉ nou n.v.

Zkamenely snehulak
Polovř z, vyska cca 6 m (nacha zıse vlevo od Vř trne hurky).

Velbloudıhrbet 2; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 22.2.2004. Na stup V
ódolnı stÉ nou a po stupnıch n.v.
Hrana polarnı lis ky 2; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 8.2.2004.
Na stup na ódolnı hranu a po stupnıch n.v.

Vy chozım bodem ke skala m je maleparkovistÉ s autobusovou
zasta vkou zhruba uprostred vesnicky Zubrnice. Od autobusove
zasta vky se nastupuje na cervenou a zelenou turistickou
znacku.
Po cerveneznacce je mozno dojıt az na Stra zce Milırska a da le
na Rytırovsky masıv. Na VÉ trnou hu rku zamırıme po teto
turisticke znacce do kopce mezi rodinny mi domky. Po 200
metrech odbocıme vlevo ke kravınu (moznost zaparkovat auto).
Polnı cestou mezi pastvinami ujdeme cca 1,5 km. Zde se cesta
sta cı vpravo do lesnıho óvozu. Po necelem kilometru prijdeme
na my tinu z dvojposedem. Dobre znatelnou stezkou prejdeme
pres my tinu do lesa. Jdeme jestÉ asi 200 m lesem a dıva me se
vpravo do svahu kde uvidıme skalnı masıv.

Vy bava: Helma samozrejmostı! Karabiny a expresky si pripravte
podle popisu cest.
Hexy: Velikost 3 a 4.
Kamara di: Velikost 1 a 2.
Na dojistÉ nı se hodı mix maly ch stoperu , dvÉ sitesmyce. Lano
stacı 30 m.

Vetrna hérka
Masıv, vyska cca 12 m. Je zde vrcholova kniha. Mozno obcha zet nebo
slanit do U dolky pres sitou smycku za borovici.

Fimfarum 4; Dan HŠlzl, I.Kubesova , 22.2.2004. Zcela vpravo v
J ódolnı stÉ nÉ zebrem na rampu a spa rou n.v
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Pra ce v ódolnı stÉ nÉ VÉ trnehu rky
Foto ě archiv Dan HŘlzl

Rozlucka s letnım casem

Vladimır Slouka
Na titulnı stranÉ za rijoveho cısla CAO
News jsme u cita tu Vladimıra Slouky
omylem otiskli fotku Jaroslava
Budına.
V rozhozeny ch sıtıch po kamara dech
mÉ ly uvıznout nÉ jakefotografie
skutecneho Vladimıra.
Uvızly.
Hned nÉ kolik na m jich prinesl
Jaroslav Uher, takze konecnÉ
napravujeme nasi chybu a uva dıme
óvodnı cita t jestÉ jednou a tentokra t
uz spra vnÉ (obra zek vlevo).

V sobotu 25. rıjna 2008 probÉ hla v Dolnım Zlebu, v restauraci U
Kosti, tradicnı horolezecka rozlucka s letnım casem. JestÉ kdyz
jsme parkovali za vodnı stroje MTB pred svÉ tozna mou
na levnou, bojovali na protÉ jsım brehu lezci v nemenÉ zna my ch
cesta ch ° Matrixu a Ra ji na zemi.
Kos€a ale na nic necekal, roztocil sveÁa belskepıpy a truchlenı
nad ztra tou dlouhy ch odpolednı mohlo zacıt.
Po za padu slunce slezl ze stÉ n konecnÉ i Prcas s Helenou,
s harmonikami se ve dverıch objevil pan Tova rnık a se svy m
zrzavy m pobocnıkem dorazil shora i Pıtrs. Za bava samozrejmÉ
primÉ renÉ vygradovala..

Vladimırovi se tımto omlouva me!
Minule jsme tomto mıstÉ kra tce predstavili
Jardu Budına, tentokra t alespon vy bÉ r cest
na ktery ch se spolupodılel Vladimır Slouka:

Ostrov
C ervena vÉ z - Za padnı kout III, 9.9.1973, Vladimır Slouka
Hamlet - Cesta stredem VII, 6.8.1967, Jaroslav Budın, V.Slouka
Hrobka - Norma lnı cesta II, 1.9.1968, Vladimır Slouka
Ledovy ka men - Vy chodnı cesta II, 28.8.1965, V.Slouka, V.Dokoupilova
Lesnı ka men - Vy chodnı cesta III, 26.8.1973, Karel Johanovsky ,
V.Slouka, M.Johanovsky
Mrza k - Varianta VI, 21.5.1966, Jaroslav Budın, M.Matras, V.Slouka
Poslednı vÉ z - Rozporova cesta III, 11.5.1975, J.Budın, V.Slouka
Soudek - U dolnı cesta IV, 27.8.1967, Milos Matras, J.Mleza k, V.Slouka
Terrayho vÉ z - U dolnı spa ra VI,
10.10.1965, Jaroslav Budın, V.Slouka
VÉ z nad strzı - Komınova cesta II,
31.3.1968, V.Slouka, K.Hofbauer
Zarostla vÉ z - Apollo 10 VII, 31.5.1969,
Jaroslav Budın, M.Matras, V.Slouka

Nakonec se usmıval i Jarda, a to jiz je zna mka maxima lnı
kvality. Pres mırnÉ prekroceny limit pÉ nivy ch ion€a ku se i
pozdnÉ nocnı rozchod obesel bez za drhelu a tım lze letosnı
rocnık prohla sit za du stojnÉ zavrseny . Ahoj na jarnım vıta nı!
U castnıci rozlucky s L.C .:

C ima v Brne

Pavel Zip Hornık, JirıHouba Chara, Petr Jıcha, Helena Kolarova,
JirıKosža Kostolnık, Petr Las tovic ka ml., Anna Petakova, Jirı
Prca$ Slavık, Jaroslav Uher, Petr Zemanec.

Vrcholova vÉ z ° Var. MatÉ chovy c. 5,
1962, F.Chlumsky , V.Slouka
Vrcholova vÉ z ° Zkratkova 6, 1962,
F.Chlumsky , V.Slouka
StÉ na svahu ° Zarostla 4, 1960,
V.Slouka
Foto ě archiv Jaroslava Uhra

Odposlechnuto
Ostrov, restaurace Pod Cısarem, 9.
listopadu 2008. Venku posmourno,
uvnitr teplo, horolezci vsude kolem stolu,
pra telska na lada. Rozebıra se vsechno
mozne° pocası, BÉ lina, zensky , Rosol,
maringotka uprostred skal, vsechno.
Dojde rec i na internet a vÉ ci kolem.
Suse se prida i Petr S pek Slanina:
Foto ě 2008 Petr Jıcha, Jaroslav Uher

ýJa rozezna m pocıtac od televize jen podle toho, ze pred
pocıtacem lezıto pia no..č

100lete jubileum Hlav blızencu

Co na sledovalo potom nebyl smıch, ale rev :o))

HK Uherske Hradistž = 150 x 7b!
Jiz na zaca tku listopadu t.r. mÉ li dohromady vylezeno pres 100
cest klasifikace 7b (8+/9- UIAA) a tÉ zsıch. Nespokojili se s tım a
rozhodli se tuhle uz tak velice solidnı porci do konce roku
dota hnout az na 150, slovy sto padesa t, cest!
Vž ru slusnej oddıl..

Zcela bez za jmu horolezcu zu stalo poslednı letosnı stolete
jubileum prvovy stupu na Hlavy blızencu v Ra jci. Karel Belina
tak mÉ l ve ctvrtek 30. rıjna 2008 snadnou pra ci, ktera spocıvala
pouze v tom, vylezt solo (ani par€a ka se mu nepodarilo sehnat)
Starou cestou za IV na tento pÉ kny vrchol.

Ra jec
Hlavy blızencu - Stara cesta IV; 30.10.1908, Paul Lůschner,
K.Lommer.
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Pžkne fotky z archivu Michaely Loudove
Michaela Loudova z Liberce zalovila ve svem archivu a poslal
na m nÉ kolik (uz trochu historicky ch ale kra sny ch) fotografiı.
Jednu z nich vidıte na titulnı stranÉ tohoto cısla, z dalsıch
vybıra me alespon pa r:

êêê WANTED êêê
Hleda me dva "lezce" z LitomÉ ric, Vilema a
jeho GURU, se ktery mi jsme se potkali v
nedÉ li 12.10.2008 v NÉ mecku v oblasti
Oderwitzer Spitzberg. Ztratili jsme kontakt.
Dıky!
Liberecka banda
(Ozvat se mu zete takena e-mail nebo telefon
uvedeny v tira zi..)

Skalnıhardcore
ýS est dnıjsem visel na lanř .
A da m to klidnř znova!č
ýViselec doka zal sest dnı
jen le zt a viset a le zt a
viset... A pak dosa hl teprve
vrcholu.č

Jan Kares receny Sadista vlevo na PıÁovi, vpravo v cestÉ Svıta nı Xc
v Dra bsky ch svÉ tnicka ch.

To jsou titulky k cla nku
v listopadovem cısle
casopisu pro muze FHM.
Mozna to z nich kazdy hned
nepozna , ale jde opravdu o
lezenı. Jan Horac ek Horak
v cla nku popisuje svu j
neda vny za zitek z
prvovy stupu The Rock
Warriors Way v Kyrgysta nu
(viz take CNs 0810).
Netreba snad podoty kat, ze rubrika “Nu, a jestÉ nÉ co pro
Jona seé v FHM zabıra velice nezanedbatelnou ca st.. :o)
Zdroj ě 2008 FHM

Skaly u Radvance
Podzimnı na lada v malelezeckeoblasti Ska ly u Radvance.

Vlevo Zdenek Lank ve Volx, vpravo JirıRajc ak Rajsky v Tise.
Foto ě archiv Michaely Loudove

Nove stranky Tomase Bardase

Skuner a Pira t
Foto ě 2008 Sponge

Nu, a jestž nžco pro Jonase :o)

Tomas Bardas z DÉ cına letos óspÉ snÉ slozil za vÉ recne
zkousky a stal se profesiona lnım horsky m vu dcem. Jeho pÉ kne
stra nky najdete na adrese www.mountainguide -services.com.
Zdroj mountainguide-services.com
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Vybrali kamara di z klubu :o)
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H oro le zec ky c a so pis se vero ce ske h o re g io nu

1.11. JirıKilroy Chaloupka, predseda HTW Dř cın
2.11. Rostislav Sedlisky, HUDY sport
2.11. Leos Letos Dvora c ek, predseda HK Chomutov
4.11. Adam Losů a k, CAO Dř cın
6.11. Ivo Fompe Novy, KPH Dř cın
11.11. Tereza Reha kova , CAO Dř cın
12.11. Petr Kuc era, CAO Dř cın
15.11. Jana Pospısilova , CAO Dř cın
21.11. Josef Hoza k, predseda HK Dř cın
21.11. Libor Turbo Svoboda, CAO Dř cın
27.11. Martina Ta borıkova , CAO Dř cın
28.11. Ladislav Frajbi Freiberg, CAO Dř cın
29.11. Pavel Buky Henke, HK Varnsdorf

Telegraficky:
-

ZrejmÉ jiz delsı dobu nefungoval e-mail chara@karneval.cz,
aniz by to provozovatel domeny UPC dal svy m klientu m
jakkoli vÉ dÉ t. Dost mozna se tım pa dem mohly zatoulat
vase prıspÉ vky nebo zpra vy. Prosım, opravte si tedy adresu
do redakce na: chara@sbddecin.cz. DÉ kuji!

-

V sobotu 8.11.2008 probÉ hlo Poslednı slanenı HK
Varnsdorf a SKALu Prysk. Nejprve pÉ sky z Jetrichovic na
Toka n, zasta vka v mıstnı restauraci, pak presun do Prysku
na koupalistÉ , tady promıta nı lezecky ch filmu , fotografiı a
nakonec za bava az do pozdnıch hodin..

-

Prvnı za vod C esko-Slovenskeho poha ru v drytoolingu se
konal 8.11. Praze v Holesovicıch. V muzıch vyhra l Juraj
S vingal z HK ABC Bratislava, v zena ch Lucie Hrozova z
HO Mammut Holesovice. Za CAO DÉ cın skoncili Jan Horak
sedmy a Pavla Pavlıkova sesta ..

-

Restaurace Na S tandu radı informuje: Dne 29. listopadu
2008 se kona zase tra vobranı. Hura a , tak pripravte modely,
nastartujte usi a nalaÁte se Dancing kapely budou, joooo!!

-

JestÉ dva stolete vrcholy mohou v sousednım Sasku
ukoristit prıpadnı za jemci: 6.12. Lampertshorn (AW I) a
20.12. Dreizack (AW IV).

-

Kova rna Daniela Hůlzla je temÉ r permanentÉ v akci. A
potencia l C eskeho Stredohorı zatım nevycerpa n..

Vsem oslavencum blahoprejeme a prejeme vse nejlepsı!
-is-

C
KALENDAR

EKA

NA S.

H O R O L E Z E C KY C H A S P O R T O V NIC H A K C I

Nenı dulezite vyhrat
ale zčcastnit se...
14.-15.11.C R Horolezecky OB (extremnı) ° (53. rocnık), extremnı
za vod dvojic v Luzicky ch hora ch, kontakt Petr Smıd,
petrsmid@volny.cz
22.11.

Prımestsky noc nıOB ° (4. rocnık), mÉ stskeca sti DÉ cına,
pora da KOB DÉ cın, Josef Vlk tel. 412528544, kobdecin.cz

23.11.

Beh na Chlum ° (14. rocnık), za vod pora da KB Jılove,
kontakt Lubos Pribyl, tel. 412527393, lubosp@quick.cz

29.- 30.11. PoslednıslanenıCAO Dec ın ° chata Dolnı Zleb, slanÉ nı,
gula s, pivoů
??

Beh Vyprez ň Vansdorf ° extremnı mÉ reny trenink, kontakt
Karel Hofman, tel. 776277294, kahofman@tiscali.cz

24.12.

S tedrodopolednıPtac ısteny. Lezenı a zdobenı stromku pro
zvıra tka.

26.12.

Beh na Sneznık - 35. rocnık ° Atleticky stadion DC, bÉ zecky
poha r ASK DC, Josef Vlk, tel. 412528544

26.12.

Tradic nıVanoc nıBoren. Lezenı a posezenı v restauraci
v Kyselce. XVIII. rocnık. Jirı Cha ra, chara@sbddecin.cz

31.12.

Oslava Silvestra.

Heslo na tento mesıc:
S CAO News je kazda cesta hned o stupen lehc ıĚ

S Úastne na vraty preje za celou redakci CAO News
JirıHouba Chara

UPOZORNE NI
PRO C LENY

V prıstım cısle CAO News
Slibovanelezenı na Balka nÉ od Daniela Hůlzla

C LENSKA

Takeslıbeny cla nek od Libora Turbo Svobody

C A O D E C IN

SCHĚ ZE PROBÍHNE VE STREDU 3. PROSINCE 2008
V

RESTAURACI NA KOCANDÍ.
NA PROGRAMU BUDE:

NÉ co z lezecky ch archivu
Noveprvovy stupy na sutru i pıskovci

LEZENI, LEZENIA ZASE LEZENI..

a samozrejmÉ mnoho dalsıhoů

TES IM SE NA SETKANIS VAMI!

Nezapomen!
Prıstıcıslo CAO News vycha zıjiz 17.12.2008!
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