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áJaka radost!
Radost ze zivota,
plnosti, py chy, ze je
c lovek sa m dost silny
na to, aby prekonal
pra zdnotu a previs.
Jaka slast!
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ıj n o v a schu zka vysla hned na 1.
10. Sesli jsme se v hojne m poc tu jiz
podruhe v restauraci U Krc ilu, kam
byly
schu zky
v le tř presunuty.
Schu zky se zýc astnil take mily host
Milan Mysık, protoze jednım z bodu
jednanı byl i jubilejnı desaty roc nık
cyklisticke ho
zavodu
horolezcu
HOCYBOJ 2003. Program byl vcelku
nabity, obsluha jako vzdy vzorna.
Program schuzky CAO Dec ın:
- CAO News 10/2003. Nestihlo se vydat, termın vydanı byl
stanoven na 8.10.
- HOCYBOJ. Milan Mysık predlozil dvř varianty akce.
Vzhledem k nızke mu poc tu prihlasenych byla vybrana
varianta bez kontrol na stanovistıch.
- Podzimnı lezenı Bor en . Poslednı organizac nı doladřnı
srazu horolezcu , zabezpec enıdreva, pily, dopravy.
- Hr eben Krusnych hor. Jarda Uher podal informace
k chystane cyklisticke akci.
- Rozluc ka s letnım c asem. Spolec enska akce oddılu byla
presunuta do Ostrova Ž dopoledne lezenı, vec er vystoupenı
brnřnske skupiny Lehkanoha.
- Poslednı slanenı. Dohodnuto, ze bude opřt na horolezecke
chatř v Dolnım Z lebu 29.11.2003. Pozvanky budou vc as
rozeslany.
- Ruzná. Vyhlasenı vysledku oddılovych cyklistickych
c asovek, podřkovanı organizatoru m a gratulace vıtřzu m,
informace o chystane navstřvř Alexandera Hubera
v Chomutovř, informace o chybřjıcıch knihach, dojistřnı
Dolzeho cesty na Strazci Dolnıho Z lebu, novych cestach,
nove oblasti Ptac ıstřny atd.
-

Promıtanı filmu. Na zavřr schu ze byla nachystana
lahu dka Ž reprıza hororove ho dramata z dılny C.A.O.
Entertainment Horska koza s hvřzdnym obsazenım a film
Ostrov c arodřju .

Letosnı rıjen opřt potvrdil pravidlo,
ze poslednı roky nřjak chybı
podzim i jaro. Jakoby se strıdalo jen
le to se zimou. Tropicka vedra
vystrıdaly rovnou rannı mrazıky a
prvnı snıh. Vřtsina z nas se zvolna
presunula z pısku na c edic , znřlec a
zulu. Lezli jsme naprıklad na Borni,
v Jizerskych horach, na Vrabinci, na
Ptac ıch střnach, ale pokud to poc ası
dovolilo i na pısku. O vřtsıch akcıch
se doc tete v tomto c ısleď

Zdenek je velka a bezesporu
silna osobnost lezenı
Labskúho udolı. Vam, kter ı ho
neznate osobne, se tak nabızı moz nost bliz s ıho seznamenı
s tımto vynikajıcım lezcem.
Zac neme klasickou otazkou. Kdy a kde jste se narodil?
Desate ho kvřtna roku 1955 v Dřc ınř.
Kdy jste poprvá lezl a co?
Poprve to bylo 9. ýnora 1969. Teť presnř nevım jestli to bylo
seste ho nebo devate ho, ale lezl jsem na Starostu a
Podmokelskou vřz v Břle .
Jaká jste z toho mel tenkrat pocity?
Silny, hodnř silny pocity.
Kdo Vas k lezenı pr ivedl?
No, my jsme do Břle jezdili hodnř c asto k babic ce a na Vanoce
v roce 1968 jsme se tam prestřhovali. A tam prostř byly skaly.
Takze ty Vas natolik zaujaly?
Byli tam kolem kluci, co jsme znali uz le ta. S kteryma jsme
jezdili hrat kopanou a ty skaly tam byly vidřt.
Mate pocit, ze Vam horolezectvı nejakym zasadnım
zpusobem zmenilo zivot?
Tak c lovřk se neustale vyvıjı. R ekl bych, ze to je relativnı, ale
myslım, ze jo.
V tech letech Vas tedy lezenı hodne ovlivnilo?
Jo, hodnř mř to ovlivnilo. Myslım, ze kladnř.
Nynı je vybavenı horolezcu jiná. Vy se v tomto oboru dnes
pohybujete, ale jaká to bylo tenkrat?
To je jednoduche , my jsme lezli bez lana.
U plne bez lana, jen tak v botach, co jste meli zrovna na
nohou?
Lezli jsme v keckach.
Nabıdka v obchodech nebyla zadna?

Kra sne podzimnıdny plne pohody a sportovnı
ch
za z itku !!

Hora m zdar!

r e d nedavnem nas
v Dec ınenavs tıvil dnes
uz legendarnı horolezec
Labskúho udolı Zden… k
Weingartl, nynı z ijıcı
v Kanade. Ve svúm nabytúm
programu si nas el chvilku
c asu a poskytl nam, exkluzivne
pro CAO News, rozhovor.

P

Ne to nebyla. Je pravda, ze jsme lezli hlavnř lehky cesty, ktery
jsme lezli c asto a ktery jsme znali. Prostř jsme lezli, dase rıct,
na jistotu.
Samozrejmř, ze c lovřk si myslel, ze je nesmrtelnej. Nebo ze
zrovna jemu se nic nestane. Ale v podstatř jsme lezli na jistotu
a vsechny ty vřze jsme vylezli bez lana.

(Ilustrac nıfoto á 2003 Vlasta Domes)
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A pak jste zac al delat prvovystupy. Vase cesty jsou znamá
tım, ze nemajı moc pr elezu. Souhlasil byste, aby se
dojisŽ ovaly Vase cesty?
Jak ktery. Ty cesty jsme nedřlali samozrejmř proto, aby to
nikdo po nas neprelezl. Dřlali jsme je proto, ze jsme poc ıtali
s tım, ze kdyz jsme my prelezli cesty jinych, jako byl Karel
Krombholz a dalsı, tak ze i ty nase cesty se polezou jako kazdy
jiny. A v te dobř se nepremyslelo, ze..
Z e by se dojisŽ ovalo?
No byla i tenkrat tendence dojisČovat. Ale tehdy byl prıstup
k zivotu i k lezenı ýplnř jinej nez dneska. Ten vyvoj byl sice
pomalejsı, ale myslım si, ze v tom byl daleko vřtsı takovej ten
dusevnı zapal. Protoze existovalo riziko nebezpec ne ho padu,
musel jsem si rıct - kdyz to nepu jde dneska, prijdu zıtra. Budu
to zkouset kazdej den, protoze jednou musım byt treba za
mřsıc tak naladřnej, abych tu cestu mohl zkusil. Protoze
samozrejmř kdyz nřkdo, dejme tomu, chodı po provaze bez
zajistřnı, tak je to o nřc em ýplnř jinym, nez kdyz tu ochranu
pod sebou ma. A v tom je ten velikej rozdıl. Dneska uz se da
rıct, ze u třch novych cest je to skoro stejny, jestli ma nřkdo
lano z vrchu nebo lano za sebou.
Myslıte, ze to byla vıc emocionalnı zalezitost nez dnes?
Daleko vıc! Myslım, ze dneska je lezenı spıse sport. Tehdy to
bylo vıc...
Pro radost?
Ne, tehdy to byla cesta zivotem.
Byly tenkrat knızky na vrcholech a kdo se o ne staral?
Ano, byly přkny knızky, vřtsinou v mřdřnych krabicıch.
Starala se o nř vrcholova komise. Da se rıct, ze tenkrat se
vsichni horolezci znali. Urc itř ti co lezli vıc, tak se znali. A
byla mezi nima takovata etika. Na lezenı po skalach se dıvalo
jinak. Bylo to nřco, jako vstupenka k lezenıdo hor.
Vy jste zac ınal, da se r ıct mlady. Jak se na Vas dıvali starsı
horolezci? A snazili se Vam pomahat ve vyvoji?
Spıs se mř snaziliď brzdit to bych nerekl, ale primřt, abych to
prezil. Protoze v te dobř bylo lezenı dost rizikovy. Nřco jako
dnes v horach. Bylo to opravdu nebezpec ny.
V jakych horolezeckych oddılech jste pusobil?
Chodili jsme do Lokomotivy Dřc ın, tam jsme byli mnoho let.
A pak jsme prestoupili do C eske Lıpy, kde byla daleko vřtsı
sance na lezenı v horach. V C eske Lıpř jsme opravdu mřli
ohromny podmınky. Mohli jsme lızt te mřr vsude, poradaly se
zajezdy i po financ nıstrance to bylo vyhodnřjsı.
Takze jste meli vetsı moznost dostat se ven, kdyz pouziji
takovy vyraz?
Rozhodnř ano. Navıc jsme uz v te dobř byli s brachou, jak
bych to rekl, branı jako hnacı kolo vozu, prostř motor oddılu.
Takze se treba reklo tady Weingartl jede na zajezd tam a druhy
pojede tam.
Která nejvyznamnejsı hory jste navstıvil?
Navstıvil jsem Alpy, Kavkaz, Tan San, byl jsem taky na
hranici Afghanistanu. No a potom v Americe.
Jakáho vystupu v horach si nejvıce vazıte?
To je relativnı. Kazdy hory jsou jiny, kazdacesta je jina, kazda
oblast ma nřco do sebe. Ale nejvıce asi ten Kavkaz a potom
taky Fanske hory. Tam jsme jeli s Jindrou Hudec kem. Byli tam
přtitisıcovky a pritom lezenı na hranici 5.11! To byly takovy

vyssı Yosemity. V te dobř jsem takove to skalnı lezenı mřl rad.
Lezenıtypu Yosemity - to byl mu j ideal.
Kdyz budeme mluvit o pıskovcovych oblastech, ktera se
Vam vybavı?
Mam přkne vzpomınky ze vsech moznych oblastı, kazdaoblast
ma nřco. Z třch pıskovcovych urc itř Labsky ýdolı. Pıskovec
tam je tvrdej, nenı moc c lenitej. Presnř natolik, aby se tam daly
dřlat krasny cesty, lızt hezky a třzky linie. A potom
samozrejmř Adrspach a Nřmecko. Tam Arnold nasekal haldu
cest, ktery dřlat umřl, ze to byla radost je pak prele zat. Bylo
z toho az takovy rivalstvı, kolik z toho my prelezeme. Coz
jsme vıceme nř zvladali.
Byla to az soutezivost?
Jo. To se dostalo az do soutřzivosti. Bylo to takovy furianstvı,
rivalita, zdravy sportovnı soutřzenı. No a bylo to krasny. Zazili
jsme u toho velky chvıle.
Ktery svuj prvovystup v Labskám ódolı povazujete za svuj
nejhodnotnejsı?
Vc etnř Nřmecka?
Vc etne Nemecka.
Asi Direkt superlativ. Pozdřji byly i třzsı cesty, co jsme lezli
s Jindrou, nřco uz potom vyvedl on. Taky vystupy na Pannu a
potom Zrcadlo, ktery se nam uz v te dobř nepovedlo dokonc it.
Ja si ale myslım, ze tehdy to horolezectvı nebo lezenı bylo
daleko vıc naroc nřjsı na psychiku. Takze c lovřk potreboval byt
pripraveny nejen fyzicky, ale taky psychicky a to bylo naroc ny.
Po urc ity dobř byl totiz c lovřk psychicky unavenej. Prostř se
mu uz nechtřlo jıt az ke kraji svych moznostı. Le zt na ýplne m
kraji svych moznostı nikdo dlouho nevydrzel. Protoze kazdej
pad znamenal ýraz. Třzky ýraz.
Vy jste nekdy spadl?
Ne moc c asto, ale obc as. Tam, kde jsem si nemohl dovolit
padat, tam jsem nepadal. Na doraz jsem chodil tam, kde jsem
to mřl zajistřny nebo tam, kde jsem si to mohl dovolit. No a
kde jsem si to uz dovolit nemohl, tak jsem to nedřlal. A tak
jsem jestř tady (smıch). Protoze c lovřk musel zhodnotit nejen
na co ma, ale i jaky je den, jaky je poc ası, jak se cıtı, jakaje ta
cesta a co to je za cestu. A vzdycky bylo myslım lepsı přtkrat
se vratit, nez to opravdu risknout na doraz. Takze potom se
c lovřk rozlızal a rozlızalď
Samozrejmř dneska se lezenı vřnuje vıce c asu, ale my jsme
byli taky vylezeny. V podstatř se lezlo na jistotu, protoze lızt
na doraz se porad nedalo. Dalo se jednou. Kazdej si sahnul,
kazdej udřlal chybu. Du lezity bylo, aby ta chyba nebyla
osudna. Nikdo nemohl lızt porad na doraz a to proto, ze to
konc ilo padem.
V zivote kazdáho c loveka jsou tmavá a svetlá okamziky. Co
ty Vase? Nejpodstatnejsı spojená s lezenım..
Ja jsem tak nřjak nac al, ze v lezenı třzkych cest, rekl bych
v tom osmdesatym druhym, nastal moralnı ýtlum. Zac al jsem
premyslet, co v zivotř budeme dřlat dal. Kde bude dalsı cıl,
kde budeme dal lızt. Svřt nekonc il Labskym ýdolım nebo
Saskem ani Adrspachem. Chtřl jsem v zivotř taky cestovat a
lızt i v jinych oblastech. Dneska uz je to o nřc em jine m, ale
tenkrat jsem si uvřdomil, ze ten syste m tady mi to neumoznı.
V podstatř jsem s tım politickym syste mem prestal souhlasit.
S tım syste mem, ktery mi neumoznil, kdyz jsem nic neprovedl,
kdyz jsem vydřlal svoje penıze, ze nemu zu jet kam a kdy chci
a utratit je jak a kde chci.
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Bylo to tady krasny, jajsem byl spokojeny, prozil jsem tu tisıce
nadhernych chvil. Plnej zivot ve vsech smřrech, ale c lovřk si
potom rıka, ze to prostř nestac ı, ze to musı zkusit i jinde. Navıc
ten syste m, celej ten komunismus, zac al tak nřjak stagnovat.
Dokud mřli z c eho brat, tak to bylo dobry.
Tehdy vlastnř o nic neslo. Tak mř dostali policajti, za kazdou
blbost mi napalili pokutu a tım to skonc ilo. Takze to prostř
bylo o nřc em jinym, ale v te dobř jsem to prostř vidřl tak, ze
to jde od deseti k přti, no a ze bych chtřl zkusit v zivotř taky
nřco jinyho. Nejenom zıt tam, kde mi reknou, ze mam zıt i
kdyz nic nenı stoprocentnı, jenom c erny a bıly. Treba dneska je
tady daleko vřtsıkriminalita nez tenkrat, lidi majıobavy...
Jak dlouho trvalo to konec ná rozhodnutı nez jste se rozhodl
k emigraci?
Rok, dva.
Kdyz jsem se vratil ze zajezdu z Ameriky. Bylo to tam takovy
a takovy a ja vidřl ten rozdıl. A nebylo to o financıch. Kdyz
jsem prijel zpatky, pozvali si mř tady na policii. “S kym jste se
stykal, co jste tam dřlal.ň A tak dale a tak dale. Pomyslel jsem
si: “Sakra, vzdyČ jsem tady jak nřjaky skolak, vzdyČ jsem nic
spatne ho neudřlal. Ja jsem normalnř vycestoval, vylezli jsme
v Americe velky vřci, dostali jsme se do novin a teť mř tady
budou vyslychat jak malyho kluka.ň

Prvovy stupy Zdenka Weingartla (mala c a st)
India n - Poslednı vystr
el VIIIb. - 8.9.1979 Zdenˇk Weingartl x
Pavel Weingartl, J. Hudecek, F. Za bˇhlık.
Vychodnı roh - Eldora do IXa. - 12.9.1979 Zdenˇk Weingartl x
Pavel Weingartl.
Protˇzova vˇz - Mora lnı u padek VIIIb. - 15.9.1979 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl.
India nka - Abraxas VIIIb. - 27.9.1980 Zdenˇk Weingartl x Pavel
Weingartl.
Vˇz Strıbrne stˇny - Str
ıbrny vylom VIIIb. - 28.9.1980 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl.
Z lebska jehla - * Podivne dš dictvı VIIIb. - 4.10.1980 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl.
Labska panna - * Dotek la sky IXb, RP IXc. - 9.5.1981 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl x Frantisek Bauer.
Breznova vˇz - Pr
ıma hrana bour
ı VIIIb. - 31.5.1981 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl.
Dom - * Pravy vylom RP VIIIc. - 20.9.1981 Zdenˇk Weingartl x
Jindrich Hudecek, P. Weingartl.
Hrebenova jehla - Rovnova ha s tš stı VIIIb. - 26.9.1981 Zdenˇk
Weingartl x Pavel Weingartl.
Dom - * Anticka hrana VIIIb. - 18.8.1982 Zdenˇk Weingartl x
Pavel Weingartl.

R ıkal jsem si co bude dal, kdy mř pustı zase ven. A ze to je asi
konec na. Rozhodl jsem se, ze az budu mıt dalsı sanci, tak jedu.
Pak prisel prvnı zajezd Federalnıho tymu do Italie, zavolali mi
jestli nechci jet. Tak jsem jel, a bylo to. Bylo vıc du vodu
k rozhodnutı. R ıkal jsem si, ze aČ to skonc ı jak to skonc ı, jato
zkusım.
Proc Kanada?
Dobra otazka. Pravda je takova, ze jsem byl domluveny
s jednım panem, ktery cestuje po svřtř, je horolezec, pıse knihy
a je z Nřmecka Ž Heinzem Zakem. A s tım, ze budeme
cestovat a lızt a ze budu pro nřj pracovat. Takovy byl plan. On
je z Mnichova a mnř se v Mnichovř lıbilo. Nřmecky umım,
dřdec ek byl Rakusan. Jazykovř jsem tedy nemřl proble m,
c asto jsme jezdili do Saska. Takze jajsem si za nřkolik mřsıcu
nepripadal, ze bych byl cizı. Nemřl jsem ten pocit.
Mřl jsem taky zajımavy vztah s jednou dıvkou z manc aftu a ta
se zeptala jestli se mnou mu ze zu stat. Byl to spıs letmy vztah,
nez nřco vazne ho. Bylo by pro nı dost třzky zac ınat nřkde
v Nřmecku ýplnř sama, bez prostredku , bez pratel.. Tak jsem
souhlasil. V podstatř jsme spolu zili a mřli dobry vztah. Ale
v Nřmecku rozhodnř zu stat nechtřla. Tak jsme jeli do Italie a
ja jsem si rıkal, ze s nı nadlouho nebudu. R ıkam to tak jak to
bylo.
No a pak prisla Amerika. Amerika byla přkna, ale
predstavovala takovy plus a mınus k rezimu, ze ktere ho jsem
sakra utekl. Studena valka - Sovřtsky svaz byl jeden
predstavitel se vsı tou masine riı a ta opozice byla pravř
Amerika, tedy USA. Jajsem musel slouzit na vojnř dva roky a
uz jsem nechtřl nic takovyho, ani Ameriku.
Kanada se mi zdala neutralnı. R ıkal jsem si, ze tam mi dajı
vsichni pokoj a budu si moci dřlat to co budu chtıt. To je
presnř ono, proto Kanada. A samozrejmř prıroda mř lakala, ale
prıroda je na celym svřtř. Ale c lovřk si musı rıct jakou hledaa
jakou chce najıt.
SČastny mu ze byt c lovřk kdekoliv. Střstıje jen otazka pocitu.
(Dokonc enıpr ıs te..)

Amerika v Evropˇ
Tip na pč knou dovolenou..
Michal Burdych Burda
HO Doprava Dˇcın / HUDY sport

d u v am takhle po lese a v tom prvnı kralık, jen se na mř
podıva a hned se zac al smat. Jdu vam takhle po lese a
v tom druhy kralıkď (bylo jich celkem přt a zpıvala nam je
skupina Kabat po celou dovolenou), a asi tak jsem si pripadal
kdyz jsme s RosČou planovali letosnı podzim. Na Ameriku se
nesesla sestava a tak jsme si rekli druhapu lka zarı Spanřlsko.
Sestava se postupnř dolaťovala (mřlo nas jet přt) a tak jsme
s RosČou 12.9. sami nasedli do střhovaku a vyrazili smřr
Spanřlsko.

J

Cesta probıhala v pohodř (pivko z domova a lahodny vinny
mok dokoupıme ve Francii, coz se take stalo). Po opustřnı
dalnice ve Fr. jsme zavıtali do obchodu, kde jsme koupili par
flastic ek J.P.Cheneta (k dostanı i u nas). Vybrali jsme cely
regal, ale mřli jich pouze 14, nu coz na tyden mame a pak
koupıme nřco ve Spanřlsku.
A tak jsme po 21 hodinach
dojeli do Vilanova de Meia
(cca 65 km SSV od Lleidy,
1860 km). Obhle dli jsme střnu
a pohotovř koupili v mıstnım
lezecke m baru pru vodce (18,Euro).
Nasledujıcı tri dny jsme lezli
jednu fantastickou cestu za
druhou, nalezli jsme 750 m
(80 - 220 m, 6 kousku ).
(Na snımku leze Rosóa Sedlisky
cestu za 6a ve Vilanova de Meia.)

Cesty jsou nadherne svou vyskou a prostorem, nřkdy i
jistřnım. Krom klasickych Fr. nytu a skob jsou zde i burilos
(my jim rıkali burita), coz je jakysi nyt zatluc eny do skaly,
nasazenaplanzeta a roztluc enahlava. Mıstnı jim vřrı, proto je
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jich na standech nřkdy 5 a vıce. Jinak pro slanřnı doporuc uji
tenky plochac 15 mm v metrazi, protoze ho nikdy nenı dost
(zatım pouze 1 bezpec naslanovacıdraha).

Masiv Vilanova de Meia

Pak prisel odpoc inkovy den a my jsme vyrazili na lehke
kolo, prvnıch 10 km do kopce a pak 20 z kopce Ž bomba, az do
vesnice Limana, kde jsme zajeli na nadrazı abychom zjistili
jak se dostaneme domu . Na nadrazı byl vynikajıcı lezecky bar,
na střnach visely zvřtseniny pru vodcu , na pultř sanony
s popisy cest a pivo mřlo 7,2 % (mozna 15-16 st.), prostř
parada a navıc se f mluvil anglicky. V tomto baru si krom
dobre ho pivka mu zete pronajmou kanoy, sehnat pru vodce, jak
kniznıho tak zive ho, propachtovat off-road a potkat borce kterı
prijdou v ývazku az k vyc epu. Prostř ýzasna atmosfe ra
vc .belgicke ho obc ana, obyvatele EU, ktery nas velmi ochotnř
zvřc nil do foČaku. Nasledujıcı dva dny, ac stale jestř zmozeni
po cyklovyletř, jsme pokrac ovali v lezenı. Vybırali jsme si
vsak pouze kratsıcesty (max. 100 m).
V patek
navec er
jsme se vydali dale do
vnitrozemı, smřrem na
Zaragozu, kde jsme se
chystali navstıvit oblasti
Jaraba a Morato de
Jalon, ktere nam byly
doporuc eny
mıstnımi
borci. (Na snımku Morato

do Jaraby, zabřhli smahnout jestř dvř cesty se slovy “nenı
kam spřchat, stejnř tam svıtı slunce cely denň. Jinak Spanřlaci
jsou velmi pratelstı a milı lide , hned majı chuČ si povıdat.
V lepsım prıpadř mluvı anglicky, vřtsinou vsak spanřlsky, je
jim jedno, ze jim oc ividnř nerozumıte, mluvı stale dal a vesele
se u toho smřjı (ze by se smali nam jaky jsme trubky ze jim ani
nerozumıme? Ale tak to asi nebude, jsou prostř pohodovı.).
Jaraba, kam jsme dorazili v pondřlnım odpoledni, byla prvnı
oblast v me m zivotř, kde mi nad hlavou krouzili opravdovı
supi. Lezenı je zde ve velmi přkne m kanonu, kde tec e rıc ka a
jsou zde i stromy skytajıcı stın pri polednı siestř. Navec er
zac alo poprchavat a tak jsme si na noc vybrali takovy mensı
boc nı kanon (střnky nad hlavou jen 150 m). Nasli jsme tam i
prevısek na varenı za destř (ten presel v silny lijavec s hromyblesky) a tak jsme se zabydleli, stolık, zidle, flandřra vino de
tinto a tak. Za hoťku sel kolem pastuch s par ovcemi (tak tisıci
hlave stado) a se zrejmou obavou nam rekl, ze jestli ta c ervena
piksla (nase mile autıc ko) nenı hausboot, tak aČ odjedeme
dokud neplaveme. Prespali jsme tedy prımo u skal, rano
popolezli a po obřdř (pec ene brambory, sunka, syr a lahev vına
Ž jako doma) jsme vyrazili do hlavnıho cıle nası vypravy, do
Riglos, kam jsme opravdu navec er dorazili.

Los Malos Riglos

de Jalon)

V sobotu jsme se
pomalu presouvali a
odpoc ıvali. Cestou jsme
doplnili provoznı hmoty
(naftu a vıno) a jelikoz
jsme byli uz tyden na
c eske stravř tak jsme si
koupili
gril.kuratko,
brambory a udřlali si poradnou bastu.
Odpoledne jsme dorazili do Morata, kde jsme sondovali
kde lze porıdit pru vodce. Osmatlane ho pru vodce v pravř
jednom exemplari mřli ve vsech trech nami navstıvenych
barech. Ochotnı domorodci nam ve sve m rodne m jazyce
popsali cestu do skal, takze jsme vřdřli opřt kulo-belo a kde
koupit “Topo de escaladaň nam stejnř nevysvřtlili (ke koupi
byl pouze v mıstnım Tabacco). Dalsı den jsme v Moratu lezli
jako vzteklı a s pru vodcem v ruce jsme odpoledne prosli zbytek
oblasti. Nasli jsme spoustu dalsıch ýzasnych střn a cest na
minimalnř jednu dovolenou. Byli jsme z lezenı zde tak
nadseni, ze jsme po snıdani nasledujıcıho dne, pred odjezdem

Kdyz jsme spatrili ty monumentalnı střny, tak jsme
konstatovali, ze obrazky a zvřsti, ktere jsme mřli v hlavach
nelhaly. Hlavnı střna “El piso nň maýdolku 300 m, vede na nı
asi 20 cest a nad vrcholkem krouzı orli. Prımo pod střnou jsme
zjistili, ze vse je malic ko previsle a bez pru vodce se
neobejdeme. Toho jsme vec er porıdili v baru, kde jsme
vymysleli i plan. Cestu Chooper 6b/150m, pokrac ovanı
Espolo n Sureste 6a/A2/150m a pak asi 50 m normalou za 5c.
Druhy den jsme v 10.30 nastoupili do střny a vesele zdolavali
jednu de lku za druhou. Vsechny de lky byly perfektnř
vyboltovany. V hornıch partiıch byla cesta me nř lezena a tak
nřkdy spadl i kamınek. Dobre bylo, ze i ýseky A2 se daly le zt
volnř v obtıznosti okolo 6c. Po c tyrech hodinach jsme si
nahore potrasli tlapama a slanili zpřt na zem. Dvř de lky ve
slanřnı jsou presnř 40 m, takze buť dvř pu lky nebo 80 m lano.
Dalsı den jsme vyrazili do sektoru Valaos, cesty pouze 70 m a
odpoledne smřr domu (2100 km) s tım, ze tato navstřva Riglos
nebyla urc itř poslednı. Po cestř jsme udřlali desinfekci,
desinsekci a deratizaci abychom mohli opřt mezi lidi.
Cesta domu probřhla v pohodř a za dalsıch 28 hodin jsme
stanuli opřt v Dřc ınř.
š vs echny je zabiju, ud… la m v rendliku. V rendliku na ma sle
anebo na smetan… , vs echny je sez eru, seru na n… (a tak na s
Kaba ti dovezli zase domu ).
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Pa r informacına za ve r:
Nafta 0,67 Euro; Natural 95 0,82 Euro; Grilovane kur
e 5,98
Euro/kg; Pivo 1,50 Euro (v Riglos 2,40); Vıno 2,- Euro; Chleba
1,- - 2,- Euro; Brambory 0,60 Euro
Spanı: Vilanova Š free camp nebo kdekoliv; Jaraba, Morato Š
prımo u skal; Riglos Š parkovistˇ v obci nebo parkovistˇ pod
stˇnami;
Voda: Vilanova - pramen Font Blanca, koupa nı v hasicske m
reservoa ru (zebrıcky s sebou); Morato - vodu s sebou, nebo ve
vsi (spatna cesta), koupa nı v rece, nejlepsı mısto pod
zeleznicnım mostem; Jaraba Š pitna voda ve vsi, koupa nı
v rıcce u skal; Riglos Š pitnı voda na terase v baru.

M i m o z e m sČa n e n a J u n g f r a u j o c h
aneb Za hada vysvč tlena
JirıHouba Chara & Dr. Louise Wilson
CAO Dˇcın & Physikalisches Institut Universitaet Bern

L

e t o s , 9. srpna odpoledne,
jsem si postavil stan vysoko
na ledovci v sedle Jungfrau ve
Svycarsku, asi ve 3.500 m. Mřl
jsem za sebou ýspřsny so lo
vystup normalnı cestou na
M¨nch a chystal se na prıjemnou
noc mezi horami.
Kolem pu lnoci mř vzbudila
zima a musel jsem na malou. Jen
nerad jsem se vyhrabal ze
spacaku a vylezl ven pred stan do
mrazive noci. Na ledovci jsem
byl siroko daleko sam. V klidu jsem do zmrzle ho snřhu
vykreslil zlutavy obrazec a zvedl hlavu, abych se pokochal
pohledem na miliony neobyc ejnř jasnych hvřzd vc etnř zarive
planety Mars, kdyz vtom Ž prımo nad hlavou zıram na naprosto
neuvřritelny a nepochopitelny ýkaz: Pres celou oblohu se jako
noc nı duha nehybnř klenul jakysi tlusty svřtelny paprsek.
Prohnuty jako luk z jedne strany ýdolı do druhe vypadal jako
prstenec kolem planety Saturn. Tise jsem zıral na nřco, co sem
evidentnř nepatrilo, co vypadalo jako z jine ho svřta, jako
kdyby se po noc nıobloze prohanřli mimozemsČane .
Ta vřc tam ale evidentnř byla a nezmizela ani kdyz jsem si
nevřrıcnř protrel dlanřmi oc i a pro jistotu se parkrat stıpl do
ruky. Kdyz jsem se dosyta vynadıval a ujasnil si, ze se mi to
skutec nř nezda, zalezl jsem do stanu a s myslenkami na
zahadny jev usnul neklidnym spankem.
Dalsı den dorazili do sedla Michael VyleČal s Mırou
Salabou a pozdřji i Pavla Vlasakovas Karlem Pilchem. Hned
po uvıtanı jsem jim o podivne m noc nım zazitku vypravřl a
oc ekaval jejich reakce.
“Tys mřl sebou hodnř slivovice, viť?ň, ihned odpovřdřl se
sibalskym ýsmřvem Michal.
“Ne , to muselo byt nřco silnřjsıho, nez slivoviceň, pridala
se Pavla s Karlem.
Bylo to marne .
“Uvidıte dnes v noci samiň, rekl jsem a radřji obratil list.
V noci jsem nřkolikrat potichu vykoukl ze stanu na noc nı
oblohu. Nic. Jen vsechny ty zname i nezname obrazce hvřzd,
z jinych mıst, kvu li svřtelne mu smogu mřst, neviditelne . Rano
i mnř pripadalo vidřnı z predchozı noci najednou hroznř
nepravdřpodobne a radsi jsem uz o tom moc nemluvil.

Az cestou domu , kdyz jsme v autř spokojenř zapıjeli
horkou slivovicı bajec ny tyden v Alpach, prisla na “Zahadu
z Jungfraujochň opřt rec . A tak jsem slıbil, ze napısu na tamnı
observator a pokusım se prijıt zahadř na kloub.
Po navratu do Dřc ına zac ala patracı akce. Nejprve jsem
pozadal o pomoc s prekladanım Moniku Pajerovou a pak
rozeslal pres dvacet e-mailu po vsemoznych univerzitach a
vyzkumnych ýstavech po cele m Svycarsku vc etnř observatore
na Jungfraujoch. Ale teprve asi po c trnacti dnech mi prisla
konec nř konkre tnı odpovřť od Dr. Louise Wilsonove a
najednou bylo po zahadř:
ýVaz eny pane doktore Charo, velice
nas tes ı Vas zajem o nas vyzkum.
Nejsnazs ı odpove“ na Vas dotaz bude,
kdyz navs tıvıte internetovú stranky
nas eho vyzkumnúho tymu Lidar Jungfrau,
kde se vs e potr ebnú dozvıte. Jes tejednou
velkú dıky za Vas zajem a Best regards,
Louise WilsonÚ.
Mrkl jsem na uvedene adresy a tam, kromř tvare
“kolegynřň doktorky Wilsonove zjistil, ze se mi to opravdu
nezdalo. Na Sphinx se zabyvajı pomřrnř novou metodou
zjisČovanı mnozstvı aerosolu , vodnıch par, teploty a dalsıch
hodnot v atmosfe re pomocı silne ho laserove ho paprsku. Ten
“dosvıtıň břznř 8 km, tedy az do vysky 11.500 m! A devate ho
srpna byla jedna z nejc istsıch nocı, jako stvorenapro vyzkum.
Vsechno se da vysvřtlit. Na
jednu stranu jsem rad, ze tam
one noci opravdu “nřcoň bylo,
ale na druhou..
Ten nadherny tajemny pocit
z nezname ho vysoko v horach,
daleko od lidı a vsednıho zivota
byl preci jen lepsı nezli
lakonicke “inu vyzkumň..

METEORA
Vzpomınka na ba jec ny za jezd
Vaclav Tarzan Storzer
Dˇcın

A

h o j kamaradi a kamaradky na lanř! Mam pred sebou
svu j denık Ž ZAPISY Z CEST a neda mi to, abych se
nepodřlil o krasne zazitky, ktere mam za sebou. Nřkdy
zac atkem zarı mi u pivc a v restauraci U Malku kamarad Jirka
Kasak nabıdl zajezd do Meteory v R ecku. Nezavahal jsem a
tak 3. rıjna nas nřco pres 30 lidı v podvec er odjelo z Teplic.
Byli s nami lezci z Jablonce, Turnova, Prahy a nejvıc z Teplic.
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Cesta byla hrozna, protoze jsme jeli pres Maťarsko,
Bulharsko a Jugoslavii. Na celnicıch nas i pres nřkolikere
ýplatky nechali c ekat pri odbavovanı skoro 2 hodiny. Dıky
vybornym ridic u m a jejich pe c i jsme na ty osklivosti zapomnřli
a 5. rıjna brzo rano dorazili do kempu ve vesnic ce Kastraki
prımo na kraji Meteory. Po postavenı stanu jsme, ac unavenı,
vyrazili do skal nazhavenıosahat si mıstnıtere n.
Shanřnı informacı o Meteore predchazely zpravy o
bramboristi a padajıcım kamenı, ale opak je pravdou. Skaly
jsou pevne naplaveniny z kterych vyc nıvajı male i vřtsı
oblazky po kterych se leze a nepovolily ani pod mojı třzkou
vahou a priznam se, ze jako druhy jsem slapal na co se dalo.
Cesty jsou perfektnř zajistřne
a vřtsinou nřkolikade lkove . Na
sve si prijdou vsichni od nizsı
klasifikace po super destide lkove
prasky. Pro snazsı orientaci a
vybřr cest jsme si v mıstř koupili
nove ho pru vodce a pak jsme si
pod modrou oblohou davali
přknř do třla, aby nam vec er
chutnalo mıstnıvıno.
Po trech dnech lezenı jsem si
udřlal volny den a vyrazil na
horske m kole na projızťku po
mıstnıch krasach a objel vsechny klastery a snazil se fotit tu
nadheru kolem sebe. Krajina je zde te mřr nadprirozenř krasna
a R ekove toto mısto pokladajı za nejkrasnřjsı na svřtř. Tisıce
sklanıch ýtesu se tyc ı na obzoru jako kamenny lev. Cesta
z Kastraki ke klasteru m je jedinec ny zazitek. Trva pribliznř 2
hodiny a prenese vas do kouzla snu. Krasa prırody unese
kazde ho.
Břhem cele ho pobytu jsme
mřli krasne poc ası a bezva parta
zajisČovala
přkne
vec ery.
Nřkolikrat jsme taky navstıvili
mıstnı taverny, kde jsme okusili
recke dobroty.
Pri kytare jsme seznamili
siroke okolı s nasim folklo rem. Ja
jsem si dokonce zatancoval
s majitelem taverny na silnici
R eka Zorbu.

A tak s pozdravem JASU (ahoj) METEORA a
EFCHARISTO (d… kuji) nezbyva nez doporucitš

H o r e z d a r J e s e n ık y
aneb jak jsme pozna vali jesenickou zulu
Filip Felipe del sur Zahradnık
HO Beroun

T

a k m i Alpy kvu li praci nevysly, ale krasne poc ası trva
a zve mř ven. V patek po dvanacte volam sve mu
parČakovi Stanovi, jinak zname mu pod jme nem Sval, jestli ma
c as. Samozrejmř ze ma, a tak pred druhou opoustım sve rodne
Kotřhu lky a vydavam se na cestu do Sumperka, kde mame
spicha. Mřl jsem tam byt okolo osme , ale drahy se predvedly a
tak dorazım na mısto okolo pu lnoci. Ale je mi to vcelku jedno o co vlastnř jde? O prd.

V Sumperku se setkavame, ale nejdeme spat. Proc taky.
Jdeme do mıstnıho kulturnıho centra, kde majı bowling, pivo a
taky hezkou servırku. Tak jsme tam zkejsli az do přti, a
zatımco mıstnı pracujıcı mırı do prace, my mırıme do
centralnıho parku se zasıt a trochu se vyspat.
Rano vstavame okolo devate a
jdeme na vlak. Chceme jet na
Rabstejn (na obrazku erb Rabs tejna). Na
nadrazı majı divnou mapu, ktera
ukazuje baj voko vzdalenost Rabce od
drahy cca 7 - 8 km. Jake vsak bylo
nase prekvapenı, kdyz jsme na
zastavce Libina c etli: Rabstejn - skaly
15 km. No jo, tak vzhu ru.
Jdeme cestou Ž necestou, polem Ž nepolem, z kopce Ž do
kopce, ale po druhe hodinř tam jsme. Mohli jsme zac ıt le zt
hned, ale Sval manovy varic a je jak maly dıtř - porad by jen
varil. Takze pod skalama jsme v přt. Je to parada. Lezeme dvř
cesty na Rigo, pak se setmı, takze si jdeme udřlat ohen.
Trochu k Rabci: Bombova oblast na vıkend, material
amforicka bridlice. Prevazuje perfektnı, prevaznř střnove
lezenı v pevne skale, kterase tak nezda, ale pevnaje. V oblasti
je zhruba 150 cest, zahrnujıcı celou skalu obtıznosti, ale dle
me ho nazoru znac nac ast je okolo 6 UIAA. Taborı se dole na
louce, zcela volnř, je tam i bufet o vıkendech otevreny, v le tř i
v tydnu. Na louce je tekoucı voda a asi 3 ohnistř. Vzhledem
k tomu, ze tam jezdı prevaznř pohodari, je tam po vec erech
velmi dobraatmosfe ra.
V nedřli nastupujeme do skal velmi c asnř, rekl bych za
noci, asi v pu l desate . Cely den mastıme cesty okolo 6 a je to
fakt skvřly. Sval by to uz chtřl zabalit okolo pate , ale proc tak
brzy. Le zt se da do osmi. Nakonec konc ıme v sedm, Sval
pripravuje ohen a ja jdu dolu do Bedrichova pro lahvonř a
zjistit autobus. Cesta dolu byla v pohodř, zato zpřt jsem docela
ve tmř bloudil. U ohnř jsem az v deset vec er. Taboristř je
docela prazdny, ale zajımavy je, ze tu zu stal pes, takovy orısek.
Z e by ho tu nřkdo zapomnřl? Sval mi vysvřtluje, ze je to
mıstnak, ktery zije jak chce, buť dole ve vsi nebo tady nahore.
Jo ten mateda zivot.
Noc je docela zajımava. Pejsek, ktere mu rıkame Pısek, se
pridal k nam a jeho nejvřtsı starostı je projevovat prızen, tzn.,
ze kdyz je borec ve spacaku, tak mu olizuje ksicht. Kdyz v lese
zavrzali plsi, Pısek letřl do lesa je vystřkat a kdyz se vratil, tak
nasledoval lızacı ritual. Takhle to v noci probřhlo asi trikrat.
Takze je tam dobry brat si stan na ochranu pred psılaskou.
Rano jdeme do vsi na bus, je to jen asi 7 km. Pısek jde
s nami, ale u sve ho domu to balı a jde se asi najıst. My, sirotci,
jdeme dal. Bus nas zaveze do Sumperka, veze docela hezke
slec ny, ktere dokonce sedı vedle nas, c emuz se oba dost
potichu divıme.
Ze Sumperka jdeme na Mřstske skaly, vzdalene asi 7 km
od mřsta, takze pohoda. Ubytujeme se v altanku a po poledni
jdeme le zt. Popis skal: Material je cosi jako hrubozrna zula
s velkymi kusy kremene. Skaly nejsou moc vysoke okolo 10 Ž
15 m. Ale ty cesty jsou teda brutus! Prevlada klasicke lezenı
v zule tzn. komıny, kouty, spary. Mıstnı přtka v koutř je fakt
tvrda. Jistřnı v pohodř a ze Zadnı skaly jsou nadherny
panoramata. Idealnı oblast na jeden den. Trochu pripomına
Kaitersberg v male m. Konc ıme opřt okolo sedme a bydlıme
v altanu. Varıme silnř mexicka jıdla, feferonky ze Sumperka
fakt stojıza to.
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Ramo se stahujeme zpřt do mřsta a jedeme vlakem do
Koutu nad Desnou, na oblast Sokolka. Soukroma zeleznice
dřlalepsı dojem nez Duskovy kumpani. Na Sokolku je to asi 5
km od vlaku a jsme tam asi v poledne. Skaly jsou to vysoke ,
okolo 30 m, ale vypadajı hroznř. Lezenı je tam vřtsinou lehke ,
ale mř moc nesedlo. Zato Sval je jak ryba ve vodř a kdyby
nezac alo prset asi by jsme nestihli vec er hospodu.

Para dnıakce. Sice z a dna exotika, ale sta lo to za to...

S l a v o v o p o d z i m n ı B o re n
S edesa tiny Sla vy Kroba
Petr Rysak Vranek
HOKET Praha

T

a k j s e m zase zakotvil v restauraci pod Bornřm u Dona
C ıc i. Slava Krob z Litomřric, toho c asu c len
horolezecke ho oddılu HOKET Praha, slavil v sobotu 4.10.2003
sedesat let sve ho vyronřnı na tomto svřtř. Prijeli kamaradi
z Litomřric, Mřlnıka, Dřc ına, Prahy i Chomutova. Byva to
zvykem asi jen u lidı starsıch nez padesat let svoji neprıtomnost
omluvit. Omluvil se Vilhem Sedivka z HOKETU a Karel
Břlina, ktery si osklivř sekyrou poranil nohu, kterou mřl
v c erstve sadre.
Rano zaprselo, pak se
mraky rozutekly a preci
jenom se dalo le zt. Ja si
vyslapl s Milanem Kutılkem
jen tak na vrchol Bornř. Po
18 letech jsme si toho
museli sakra hodnř rıci.
Naposledy jsme se vidřli
pred osmnacti lety, kdy jsme
spolu radili ve Vysokych Tatrach v zimř. Chomutovak Milan
Kutılek dřlal sve prvovystupy uz 6.8.1961!
Druhy den nase partic ka udřlala vc ele s nasim oslavencem
zajezd skoro na sousednı kopec. Oslavenec je tak vitalnı, ze
podle nřj asi nas parlament posouva vstup do starobnıho
du chodu. Jinıv jeho letech jiz davno krmıholuby v parku.
Zlatnık nas prekvapil de lkou svych cest. Pro mř nadhernř
dlouhe a ne moc třzke lezenı. Doporuc uji tam ale helmu, je to
dost kamenolom. Tım vıc ale pripomına panenskou prırodu a
vysoke hory, tım spıs, kdyz vam do toho prsı..

zcela prazdne . A tak jsem musela vzbudit nastvane ho Honzu a
prvnı servis me ho kola probřhl jiz doma. Teprve pak jsem
pelasila na nadrazı.
Bez ýhony jsme dorazily do Litvınova a jelikoz jsme mřly
hodinku c asu, tak jsme zajely do blızke ho obc erstvenı. V osm
hodin jsme uz na nadrazı potkaly Libora s KaČou. V 8.08 mřl
prijet vlak s oc ekavanym pelotonem. Prijel specialnı vago n na
kola a nam zac al mrznout ýsmřv na rtech. To, co z vlaku
vystupovalo nas zcela ohromilo! Vsichni v dresech na super
kolech s jestř lepsım prıslusenstvım.
Z davu se ozvalo: “Kac ırkova, Svabıkova?ň Nesmřle jsme
odpovřdřly: “Zde.ň Takze jsme hned od zac atku znaly sve
mısto a za chvıli jsme vsem vidřly jen zada.
Hned na ývod 8 km kopec byl opravdu super. Andy se
dusovala, ze uz nikdy nebude kourit a ja se pomalu svle kala.
Kopec nebral konce. Jak nas na vrcholku potřsilo, ze asi deset
kluku na nas c ekalo, c ımz si zpec etili svu j ortel. Na kazde
odboc ce na nas c ekali, az se k nim doplazıme. Asi jim to zas
tak nevadilo, protoze se po cestř obc erstvovali rumem a bylo
veselo.
Prvnı zastavku jsme uskutec nili po 35 km v Nove m mřstř.
V mıstnı hospu dce se na nas koukali jako na vetrelce. Vsichni
si dali c aj, jen my dvř jsme se posilnily grogem. Celou dobu
jsem si myslela, ze nřktery z kluku patrı k CAO Dřc ın, ale jak
jsme zjistily, tak z lezcu jel jen Libor s KaČou a my dvř.
Vsichni ostatnıbyli sılenıcyklisti.
Odpoledne jsme se dokodrcali az na Komarku, kde jsme
potkali c ast “chrtu ň, jak jsme jim tajnř rıkali. Jas Andy jsme se
uz vidřly doma, ale pro ostatnı to bylo jestř 40 km. Soucitnř
jsme koukly na KaČu, kteratoho mřla taky uz dost.
Posilnřni dvřma rundami rumu jsme se vydali na poslednı
etapu. Pri sjezdu Komarky jsem si myslela, ze Andy buť ruply
brzdy, nebo v hlavř. Stremhlav se rıtila dolu , asi se uz vidřla
doma. Kluci nas doprovodili az do Petrovic a pak frc eli dal.

Musı
m jim pod… kovat za to, z e se s na mi zdrz ovali a
nenechali na s napospas Krus nym hora m. No, ja prı
s tı
rok pojedu urcit… znovu. Jestli i Andy, to nevı
m. Od te
doby jsem jınevid… la. Jenom doufa m, z e si s Andy
zaslouz ı
me cestny diplom!

P re j e z d K r u sn yc h h o r
Povedena cyklisticka akce..
Dana Dada Svabıkova
HO Tisa

Krusne hory 18.10.2003

A

k c e to byla fakt povedena.
Cely tyden jsme s Andy
nevřdřly, jestli vu bec pojedeme,
protoze akce Boren si vyzadala
sve . Ale slib ostatnım a hlavnř
sobř samym nas nakonec donutil
v sobotu v 5 hodin vstavat.
Vse jsem si v patek vec er
pec livř pripravila, napumpovala
kolo a sbalila vse potrebne . Avsak
v sobotu v 5.30, po polibku na
rozlouc enou, ze na to teda jdu,
jsem zjistila, ze mam prednı kolo

U c astnıci letos nıho roc nıku:
Andrle Rostislav, Alkan; Bures Jan, Alkan; Vogeltanz Jirı, Alkan;
Vogeltanz Ladislav, Alkan; Kresáan Jan, Alkan; Stˇpa nek Petr, Alkan;
Rus Frantisek, Alkan; Plachy Jirı, Alkan; Hanus Miroslav, Alkan;
Patrovsky Lubos, Alkan; Ma sa Petr, Alkan; Hofman Marek, Alkan;
Sesta k Michal, Alkan; Tra vnıcek Pavel, Alkan; Ska lova Ilona, CAO
Dˇcın; Kucera Petr, CAO Dˇcın; Dunovsky Jaroslav, CAO Dˇcın;
Svoboda Libor, CAO Dˇcın; Pa nkova Katerina, CAO Dˇcın; Sedivy
David, CAO Dˇcın; Mysıkova Zdena, KUR sport; Mysıkova Ade la, KUR
sport; Sedlisky Rostislav, HUDY sport; Burda Michal, HUDY sport;
Johanovsky Ondra, HUDY sport; Svoboda Ludˇk, Dˇcın; Bures Josef,
Dˇcın; Bures Luka s, Dˇcın; Jorda k Jan, Dˇcın; Fuchs Jaroslav, Dˇcın;
Valtr Standa, Dˇcın; Kacırkova Adriana, Ustı nad Labem; Svabıkova
Dana, Ustı nad Labem.
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Hornicky ka men

Masiv ZeŠ - Sama cihla VIIIa
23.9.2003
Vladislav Nehasil x Jan Paul, D.Nehasil
V levú c asti steny pr es police k 1.kruhu. Stenou pr es pr evis ke
2.kruhu. Traverz 2m vlevo a pr es pr evis s ikmo vpravo ke
3.kruhu. Stenou k trhlinea tou na vrchol (slan ovacıkruh).

Vesela prıhoda ze Ska l u Mč dč nce
Petr Rysak Vranek
HOKET Praha

i z j e to rok, co jsem lıtal jak
idiot s dvouma francouzskyma
holema a hledal za Mřdřncem
Hornicky kamen. Az jeden chlapek
z Mezilesı mř ho pak ukazal.
Prekvapil mř vsak otazkou: “Mam
vzıt na auto stafle?ňď

J

Masiv ZeŠ - Prıma varianta VIIIc
23.9.2003
Jan Paul, V.Nehasil, D.Nehasil
Od 2.kruhu cesty ýSama cihlaÚ pr ımo stenou ke 3.kruhu.
Principa l - Tlukot srdce VI
27.9.2003
Jaroslav Kukla ml. (jis ten zdola)
Str edem J pr evislú steny do dıry a mırnevpravo na vrchol.

Letos jsem tam byl znova uz
s lezenıc kem, ze se konec nř na
kamennou skrın vyskrabu a
podıvam do knihy. Byl jsem tam
den pred mojı padesatkou. Kamen
nenıvelky, presto se navazuji abych se dostal dolu.

Tokan

Ovsem to netusım, ze ti co cesty dřlali tam sice dali knihu a
krabic ku, ale jaksi zapomnřli dat slanak nebo to alespon napsat
do pru vodce. A tak den pred narozkama stojım na vrcholu, lano
v ruce, ale hovno platne . Pes mř dole neodjistı a ten chlapık se
staflema v Mezilesı o mnř nevı. Skoc it to nemohu, mam obř
nozky po roztrıstřnıjiz c tvrty rok chirurgem smontovany.
Az na Borni od Milana Kutılka se dovıdam, ze se to skac e
na smrc ek. Po dvou mřsıcıch to je fakt bezva informace..

Novů cesty
OD NAS ICH DOPISOVATELU
(ALENA VAJSKA VAISHAROVA , PAVEL KYSA BECHYNE , VLADISLAV PRCEK
NEHASIL A WEBOVďSTRA NKY VRCHOLKY.CZ)

Labske ýdolıŽ pravy breh
Masiv Rodna hrouda - Vune domova VI
24.10.2003
Vladislav Nehasil, J.Paul
U plnevpravo v JZ stenes irokou sparou (smyc ky) pr es pr evisy
na vrchol.
Masiv Medve d - Pusinka VIIb
? 2003
David Vapno x Karel Joz ak
Str edem udolnı steny k 1.BH, pak zleva nahoru 2.BH a pr ımo
ke 3.BH (slanenı).
Masiv Ruzovy pilır - Z ivotnısa zka VIIc
28.9.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Jako cesta ýRuletaÚ do vodorovnúho zar ezu. Trhlinou (kruh)
na konec a stenou s ikmo vlevo ke 2. kruhu. Stenou pr ımo na
vrchol.
Masiv Prazska ste na - Za vraď netopyra IX
20.9.2003
Jan Paul x Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Od 6.kruhu cesty ýSrdec nı kraterÚ sparou ve str echovitúm
pr evisu (smyc ky) na vrchol.
Masiv ZeŠ - Za kladnıka men IX
19.9.2003
Jan Paul x Vladislav Nehasil
Str edem steny pr es 3 kruhy k trhline, tou a vys e sparou, koutem
na vrchol.

Mlynek na ka vu - Na hornıcesta III
23.6.2001
T.H¨ntzschel
Vlevo v nahornı stenekomınem na pr edvrchol a hr ebenem na
vrchol.
Spena tova ve z - Prepad IV
4.10.2003
Vladislav Nehasil
Z masıvu sestoupıme na vysunuty pilır . Z nej pr epad a stenou
na vrchol.
Hubertus - Previslů tra vy IV
27.9.2003
Vladislav Nehasil
Vpravo ve V stenedo z labu a jım na vrchol.
Medóza - Z ahavka VI
27.9.2003
Vladislav Nehasil (jis ten zdola)
Str edem udolnısteny trhlinou a stenou na vrchol.
Hladomorna - Dlouhy pust VIIb
27.9.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil, J.Svoboda
Vlevo od J hrany stenou na plos inu a hranou na vrchol.
Mala Stromova ve z - Preskok 1
27.9.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil, J.Svoboda
Z masivu pr eskok na vrchol.
Strılna - Preskok 1/I
27.9.2003
David Nehasil, V.Nehasil, J.Svoboda
Od S sestup z masıvu a pr eskok na lavku, stenou na vrchol.
Jezibaba (Zaukenstein) - Rebekeplex VIIa
20.9.2003
Pavel Henke x Pavel Bechyne
V hranou pr es 2 kruhy na vrchol.
Jezibaba (Zaukenstein) - Rej c arode jnic VIIIb
21.9.2003
Pavel Henke, P.Bechyne
Str edem SV steny pr es 1. kruh a hodiny ke 2. kruhu. Pr ımo na
vrchol.
Medve dıka men - Plys ovej medve d VIIIc
21.9.2003
Pavel Henke x Pavel Bechyne
Ve str edu J steny trhlinou ke kruhu a stenou pr ımo na vrchol.
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Schovany kuzel - Vytrenej zrak VIIIb
19.9.2003
Pavel Henke x Pavel Bechyne
V levú c asti V steny pr es 2 kruhy na vrchol.

Ra kosnık - Sa drovej trpaslık VII
12.10.2003
Pavel Henke,Pavel Bechyne
Uprostr ed nahornı steny komınem vzh˚ru a vlevo. Stenou u
hrany na vrchol.

Zbrojnos - Preskok 1
12.10.2003
David Nehasil, V.Nehasil
Z masıvu pr eskok na vrchol.
Sne hurka - Smyslnů polıbenıV
12.10.2003
David Nehasil, V.Nehasil
Z nahornı strany traverz vpravo do udolnı steny a tou na
vrchol.
Tetzluv sloup - Preskok 2
12.10.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Vpravo z masivu pr eskok na vrchol.

VysokaLıpa
Rysıve z - Gumova gravitace VIIb
16.9.2003
Pavel Henke, P.Koc ka
Vpravo od str edu V steny z labem s ikmo doprava ke kruhu a
pr ımo na vrchol.

Zeleny roh - Preskok 1
Z masıvu skokem na vrchol.
Spa leny hrad - Preskok 2
12.10.2003
David Nehasil (se samojis tenım)
Z masıvu pr eskok na poloz enou stenu a na vrchol.

Kniha - Prasopes VII
18.10.2003
Pavel Bechyne,Pavel Henke
Vpravo od ýVarianty starú cestyÚ koutem a stenou pr ımo n.v.

Za tis ı- Preskok 3
25.10.2003
David Nehasil (se samojis tenım), V.Nehasil
Z masıvu skok na vrchol.

Kniha - Knihomol VIIc
19.10.2003
Pavel Bechyne,Pavel Henke
Cestou ýCista vecÚ na pr edskalı, traverz po polici vlevo do
str edu steny, pr es vıce hodin a pod vrcholem mırnevlevo n.v.

Mitra - Na hornıcesta VI
25.10.2003
Vladislav Nehasil
Nahornıstenou pr ımo na vrchol.
Mitra - Tva r jogy V
24.8.2000
Andreas Poppe
Z nahornıstrany traverz vlevo do udolnısteny a tou na vrchol.
Jiznıkrız - Prepad IV
25.10.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Jako Hornı cesta sestup asi 4m, traverz vpravo po hladkúm
br ichu a z nej pr epad na vrchol.

Kalich - Preskok 1
25.10.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Od V z masivu pr eskok na vrchol.

Kyjov
Krinicka branka - Klıc do dus e VII
17.10.2003
Pavel Henke,Pavel Bechyne
V stenou pr es kruh na vrchol.

Krinicky kostel - Poslednıpomaza nı2
28.10.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Z masıvu pr eskok na vrchol.
Kobylka - Preskok 1
28.10.2003
David Nehasil, V.Nehasil
Z masıvu seskok na vrchol.

Ama Dablam - Pod slane nım IV
3.9.1997
Jir ıForman
S stenou ke komınu a vpravo z labem na vrchol.

Kalich - Jes te jeden hlt III
24.8.2000
Andreas Poppe
V stenou s ikmo vlevo do udolnısteny a tou na vrchol.

Meloun - Vyzobanej zazobanec VIIc
15.10.2003
Pavel Henke, P.Bechyne, M.Strnad
S stenou pr es kruh na vrchol.

Kniha - Bohuzel, nic IXc
19.10.2003
Pavel Henke
SV stenou ke kruhu. Traverz vpravo na hranu a tou p r es 2.K na
vrchol.

SrbskaKamenice a Vsemily
Srbsky ka men - Barvy podzimu VII
19.10.2003
Vladislav Nehasil, D.Nehasil
Str edem udolnı(S) steny pr es kruh pr ımo na vrchol.

Vřze u Hajovny na hrebenech mezi Lısnou a
Kublovem (hranice zap. a str. kraje)
Ve z c .1 - Cesta Hokeďa ku IV
10.10.2003
P.Bechyne,P.Vranek
Nastup z kamene str edem udolnı steny pr es 3 nyty a sparkou
n.v.
Ve z c .1 - Kamenej datel VI
11.10.2003
Pavel Bechyne
Nastup vlevo od ýCesty HokeŠak˚Ú pr es pr evısek a pr i hrane
pr es 3 nyty n.v.
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Ve z c .1 - Tejda IV
11.10.2003
P.Bechyne,P.Vranek
Nastup vpravo od cesty ýHlemyz dı komınÚ stenou pr es 2 nyty,
hranou a vpravo ke tr etımu nytu cesty ýKamenej datelÚ. Tou
na vrchol.
Ve z c .1 - Kopic ky III
11.10.2003
P.Bechyne,P.Vranek
Nastup levou nahornıhranou n.v.
Ve z c .1 - Vesely kalıs ek II
12.10.2003
P.Bechyne,P.Vranek
Nastup vpravo od levú nahornı hrany a stenou pr ımo na
vrchol.

Olej, Ocet, Chleb a sy r..
Podobne na zvy kopcu a vˇzı va s budou cekat pri na vstˇvˇ
Sokolıch stˇn na Toka ni. Nacha zı se cca 7 km od parkovistˇ.
Je to pˇkna skalnı vyvysenina uprostred lesu “Zadnı zemˇú s
kra snym vyhledem na okolnı kopce Chle b a syr, Vosı vrch,
Ruzovou zahradu ci Vlcı horu s rozhlednou. Je odsud vidˇt do
okolnıch skalnıch roklı i do Nˇmecka. Nˇkolik snadnych vrcholu
(vˇtsinu) lze zdolat turistickym vystupem (do V. stupnˇ
obtıznosti) nebo preskokem (srdnatˇjsı).
Na se rii snımku ska ce David Nehasil (HO Boletice) z vrcholu
“Olejúna vrchol “Ocetú. Jedna se o prvopreskok.
Tımto smˇrem je sice lezena “Korenova cesta - III.ú Sestup,
prepad a stˇnou na vrchol. ALE ! David prece nebude
sestupovat, kdyz se da skocit.

Ve z c .1 - Strachomorka VII
12.10.2003
Pavel Bechyne
Str edem JZ steny pr es 3 nyty na vrchol.

Adrspach
Akela (nova ve z - slane nı20 m) - Vlc ıpach VIIIc
28.9.2003
Pavel Henke,Pavel Bechyne
Od J zleva hranou do zar ezu a stenou ke kruhu. Traverz vpravo
a stenou pr es 2.K na vrchol.
Stary Bard (nova ve z - slane nı15m) - Sidıtko V
1.10.2003
Milan Rusy,V.Kadlc ık,P.Bechyne,P.Henke
Od Z komınem na blok a postavenım na vrchol.
Stary Bard - Poslednıstyk VI
1.10.2003
Vladimır Kadlc ık,P.Bechyne,P.Henke
Od V sparou na blok a cestou ýSidıtkoÚ n.v.

STR I PKY..
Smırcıkrız u Srbske Kamenice
Dalsı smırcı krız, na ktery muzete
narazit pri toulka ch po lezeckych
oblastech, je u Srbske Kamenice.
Na krızi je rytina mece, ctyri krızky
a letopocet 1792.
Krız prova zı zajımavy prıbˇh,
ktery se prokazatelnˇ uda l. V roce
1792 byl na mıstˇ, kde nynı stojı
smırcı krız, prepaden a zabit
za mozny markvarticky sklena r
Riedl, ktery tudy procha zel,
protoze chtˇl stihnout veselku
sve ho stryce Matouse.

Vla „a Prcek Nehasil, HO Boletice

Bohuzel, nic -

IXc

Bohuzel, nic se jmenuje nova tˇzka cesta na vˇz Knihu ve
Vysoke Lıpˇ. Jejım autorem je Pavel Buky Henke.

Vrahy byli bratri Wernerove , kterı po dopadenı a usvˇdcenı
museli mimo jine vytesat a vlastnımi silami done st tento krız, az
na jeho soucasne stanovistˇ (v lese mezi Ruzovou a Srbskou
Kamenicı po prave stranˇ u silnice). Penıze, pro ktere byl
sklena r zabit, vsak vrazi nenasli. Riedl je mˇl na dnˇ
kamenne ho hrnku s ma slem a ten zustal na mıstˇ cinu„

Cesta vede SV stˇnou ke kruhu, na sleduje traverz vpravo na
hranu a po hranˇ pres druhy kruh prımo na vrchol vˇze. Pavel
cestu dolezl v nedˇli 19. rıjna 2003. Cest s takovouto obtıznostı
v tˇchto koncina ch mnoho nenajdete. Pavel tak opˇt potvrdil, ze
mu to leze prımo na ramnˇ!

GratulujemeŘ

CAO News 11

Nove cesty ě stale je co tvorit

C asopis

Z e je sta le co objevovat na poli prvovystupu dokla da mˇsıc co
mˇsıc rubrika Nove cesty. Jen v tomto cısle je 50 prvovystupu
v sedmi oblastech a to nepocıta me sta le jestˇ se rodıcı Ptacı
stˇny, kde je novych cest jiz asi 150 (Karel Bš lina & Frantis ek
Zid)! Tentokra t se nejvıce tvorilo na Toka ni, v Laba ku a Vysoke
Lıpˇ.
Pavel Henke vylezl napr. cestu
Bohuzel, nic za IXc (viz vy se),
Vla ň a Prcek Nehasil s Je nou
Paulem vytvorili hned dvˇ devıtky
v Laba ku (nutno ovsem pocıtat s
“jejichúpojetım klasifikace!!),
Pavel Kysa Bechynš (na snımku)
udˇlal strıdavˇ s Bukym napr.
cestu Plysovej medvˇd VIIIc,
David Nehasil pro zmˇnu le ta na
vˇze z okolnıch masivu a obcas
se objevı i jme na “novychú
prvovystupcu. Tentokra t
naprıklad: Vladimır Kadlc ık,
Milan Rusa k Rusy, David
Va pno, Karel Joza k nebo
Jaroslav Kukla ml.
Vsem tˇmto neĚnavnym objevitelum a tvoritelum patrı
samozrejmˇ nejenom gratulace, ale take dık na s obycejnych
lezcu, co si ra di jejich vytvory prelezem (ma me-li nato)..

Zvšst o jubileu Fry dlantskem..
V dobˇ, kdy vsichni horolezci z regionu ta hli na horu zvanou
Boren , aby zde provˇrili sve lezecke schopnosti, se dva troufalci
ze severu odmıtli podvolit mocne pritazlivosti hory a odcestovali
do jinych vzda lenych hvozdu. Zde oddali se jejich mohutne sıle
a za silne ho bura cenı vˇtru vystoupili na horu s krızem, zvanou
Palicnık. Zde kochali se dalekymi vyhledy ke vzda lene
domovinˇ.
Po tomto na rocne m vystupu, chopili se korbelu a zapocali
hodokvas na pocest svych spolubratru z panstvı Frydlantske ho.
Spolu s bratry z tohoto panstvı slavili kulate jubileum zalozenı
jejich alpske ho spolecenstvı. Zaslechl jsem dokonce nˇco o
“ctyricetina chú!
Tito dva lezci ze severu hned nava zali vstrıcne kontakty a
nastavili vyzvˇdacske ucho. Se za jmem vyslechli mnoho
nove ho z Frydlantska.
Po kvasu ulehli pod sire nebe, ze ktere ho na hle zacala voda
padat. Jestˇze byl povoz na blızku. Pote severane odcestovali
do svych domovu, aby zde nove zpra vy rozsırili„
Karel Hofman, HK Varnsdorf

A dventure prıjemnš

prekvapil

Dlouho oceka vane dalsı
(druhe ) cıslo casopisu
Adventure, konecnˇ vyslo. A
nutno pripustit, ze prıjemnˇ
prekvapilo. Na internetu se to
totiz jen hemzilo spekulacemi
o tom, ze za dne dalsı cıslo
pravdˇpodobnˇ vubec
nebude a ze Adventure jen
rozsırı radu projektu, ktere po
prvnıch cıslech nena vratnˇ
zmizely, vcetnˇ penˇz od
predplatitelu. V tomto prıpadˇ
se tomu tak (zatım) nastˇstı
nestalo.
Nove cıslo je navıc zpracova no jako velka monografie jedne
velke stˇny Š oba vane severnı stˇny Eigeru.
Najdou se chyby a nepresnosti, ale jako celek je toto cıslo pro
vsechny lezce urcitˇ velice zajımave . Vzdyá kdo z na s pod
alpskou stˇnou stˇn alespon jednou v tiche m Ězasu nesta l„

CAO News hodnotıAdventure takto: ¶¶¶¶¶
MONTANA vs. MANTANA
Kdyz uz jsme u toho hodnocenı nemˇli bychom zapomenout na
dalsı dva vyznamne horolezecke casopisy: MONTANU a
MANTANU.
Nove cıslo MONTANY je tentokra t plne ctivych cla nku a
pˇknych fotografiı a opˇt je velky prostor (az prılis) vˇnovany
za vodnımu dˇnı na preklizce. Celkovˇ asi nejlepsı letosnı cıslo.
Hodnˇ mˇ zaujal cla nek od Jardy Mars ıka o prelezenı cesty
Big Wall solo..
MANTANA c. 4 ma devˇt stran, coz
je, priznejme si, pro casopis trochu
neprakticke (oboustranny tisk). Ale
jinak nabızı nˇkolik zajımavych
cla nku nejen z oddılove ho dˇnı. Jirka
Chose S –astny hodnotı jiz po ctvrte
hvˇzdickove
cesty v Ostrovˇ a
soustredˇnı mla deze v Dolomitech,
Pa rek sezna mil ctena re s prvnı
va rkou VEZ I na Chomutovsku,
Bronš k predstavil Extre mnı Berusky,
atd. Take velmi pˇkna pra ce..
-jch-

Pozdrav z Noveho Zelandu

XXIX. Horolezecky orientacnıbšh

Do redakce prisel vzkaz od Filipa Zahradnıka az z daleke ho
Ze landu:

V nedˇli 2. listopadu 2003 se
uskutecnil jiz XXIX. rocnık
horolezecke ho orientacnıho bˇhu
v Mlynech. V konkurenci 25 bˇzcu
zvıtˇzil vcelku s prehledem Petr
Vlc ek z KOB Dˇcın (na snımku). Za
CAO Dˇcın se zĚcastnil jen Jir
ı
Cha ra (9. mısto), v zena ch byla
prvnı (jako vzdy) Beatrice
Patzeltova . Vıce v prıstım cısle
CNs.

ČCau Houbo, jak se ma te? Ja se ma m skvč le, moc se mi tu lıbı.
Cesta sem ale byla nudna a dlouha . Nastč stı ji budu znovu
absolvovat az v breznu.
Majıto tady pč knč zarızeny - je poznat, ze tu nebyli komousi.
Bydlım asi hodinku od skoly, chodım do nı pč sky, c ımz tady
vsechny priva dım v uzas. Lidi, tedy myslım p˚vodnı, jsou tady
velmi prıjemnı, ochotni ti kdykoliv pomoci. Docela se doml uvım
bez vč tsıch proble m˚, coz jsem nec ekal. Uc ebnıpostupy jsou
docela za bavny a zajımavy , tak jsem zvč davej, jaky to bude mıt
efekt.

Petr Vlcek je zapa leny orientacnı
bˇzec, ale neda vno si pra vˇ s Jirkou
Cha rou zavzpomınal na sve lezecke zaca tky kdyz spolecnˇ
vylezli 7 cest v Anglicke m parcıku„

Vıte zu m gratulujeme, poradatelu m de kujeme!

Co se ty c e vlak˚, jezdıtady prımč stska doprava docela hustč ,
ale da lkovy vlaky [napr. do Wellingtonu] jedou jen dvakr a t
dennč . V pa tek ho poprve vyzkousım, neboó jedu na
prodlouzeny vıkend do NP Tongariro, coz je vulkanicka oblast a
prvnıNZ park.Ž
Felipe del Sur

CAO News 12

Opšt hodnš veselo na nasem webu..

‚Salam Alajkum Jirko!‘

Od poslednıho Ětoku hackeru na na s oddılovy web neuplynulo
mnoho casu a objevila se zde opˇt zajımava zpra vicka:

Takhle hezky pozdravil v Ěvodu sve ho e-mailu z daleke Ara bie
Milan Svinar
ık naseho predsedu. Jak jistˇ pochopıte, ten si ho
nemohl nechat jen pro sebe:
ČTak uz zase bojuju v pohyblivy ch pıscıch velbloudımonarchie
a vzhledem k mentalitč zdejsıch poddany ch jsem mč l c as si
uvč domit, ze Ti a Tvy m ka mos˚m dluzım napsat podč kova nıza
uc ast na dooslavč my ch narozenin na Borni. Nechal jsem si ten
vec er prevypra vč t od nč kolika zuc astnč ny ch jedinc˚ a docela
mč mrzı, ze jsem u toho uz duchem nebyl. Pamatuji si mlhavč ,
ze va s webmaster Libor lapil kytaru a rozjel zp ıvanou jako vlak
do Kyjeva, pak si pamatuji Tebe, jak si p risel s tč ma koc kama,
pric emz ta jedna pč knč zpıvala. Nevım co, ale pč knč . Ty
Nereza ky cos hra l, mi budes muset zahra t znovu! Sorry, ale
nč kdo mi flashnul RAMku. Taky dč kuji Karlovi z Adolfova, ktery
tam pry taky byl a bylo mu mč lıto a za dny ho dalsıho pana ka uz
mi nekoupil. No a aby nasi kluci nerekli, tak jim teda vsem taky
pč knč dč kuji, zejme na Bre óovi, Tondovi, Kozlovi a Petasovi za
to, ze mi svoji kora lkovou smrstıudč lali tak dobre, ze jsem se
druhy den chtč l nechat dobrovolnč utratit u veterina re. A v
neposlednı radč dč kuji svojı Martinč , ze koupila ty piskoty,
jedine to jıdlo, ktere jsem mohl pozrıt v nedč li vec er. Takze
jestč jednou vsem zuc astnč ny m: Dıky moc, na tuhle kozbu jen
tak nezapomenu!Ž

ČHi, my name is Tiffany and I just wanted to stop by and say you've got
a nice site... if you think im cute and would like to see me nude for free.
i love being watched. so you can visit my site... you gotta be 18 or older
Love, Tiffany, aka WonderBreasts..Ž

Jsa plnolety, klikl jsem a uvidˇl milou Tiffany te mˇr v cele kra se:

Jestli to ma byt doporucenı pro vstup do naseho prestiznıho
horolezecke ho oddılu, pak jsem pro: Tiffany, my Te berem..
-jch-

Nove webove stranky na severu C ech
Na internetu se objevily prezentace dvou horolezeck ych oddılu:
Lezecke ho klubu Mseno a nˇkolika lezcu z Ustı nad Labem pod
na zvem Xa.

1. Lezecky klub Ms eno
Funguje na nası sce nˇ jiz
hodnˇ dlouho. Kazdy
na vstˇvnık Dubskych skal
se jistˇ setkal se jme nem
Lubos Martınek, ktery je
predsedou klubu. Stra nky
obsahujı strucnou historii,
na vstˇvnı knihu, nˇkolik
odkazu, fotogalerii,
kontakty atd.

S pozdravem Svinc o

2. Xa ÚČstı nad Labem

Vš ze u Hajovny (aneb kolik stojı jedna cesta)

Zatım jen velice skromne
stra nky obsahujıcı pouze
malou galerii fotografiı a
seznam clenu: David
Dave Proft, Petra Kulich
Toma s kova , Milos Prcek
Kra l, Zaneta Pıda
Rynes ova , Albert Ber–a
Drahos .
Jestli si dotycnı zvolili svuj na zev podle toho, co nejcastˇji
lezou, tak bude mıt Dolnı Zleb Company ď tvrdou konkurenci..

Nova oblast osetrena zkusenym quakerem Pavlem Kysou
Bechynš m (ve spolupra ci s Petrem Vra nkem) se jmenuje
Vˇze u Ha jovny na hrebenech mezi Lısnou a Kublovem a lezı
na hranici mezi byvalym za padoceskym a stredoceskym
krajem. Na “Vš z c .1úvytvorili bˇhem jedine ho rıjnove ho vıkendu
celkem sest cest, ktere Kysa sa m hodnotı takto: ČVsechno to
jsou super cesty. Musel jsem si jenom koupit ny ty a seka c ,
takze mne ty cesty sta ly 1.500,- Kc . Na vrchol jsem dal i dva
ny ty s karabinkou.Ž
Az tedy do tˇchto koncin zavıta te a nˇkterou z cest si vylezete,
vˇzte, ze kazda prisla jejıho tvurce na 250,- KcJ

Podš kovanı

A dobra zprava na zavš r..

Ahoj vsem! Konecnˇ jsem se dostal k PC. Jsem celkem O.K.,
ale zlomena pa ter je zlomena pa ter!!! Chtˇl bych podˇkovat za
cla nek v minule m CAO News a vsem, co mnˇ pomohli: Zipovi,
Ta nš a Toma s i Hraba novym a hlavnˇ Janš Jıchove , ktera
chuda k odnesla vsechno to papırova nı a bˇha nı po Ěradech..

Dovolil jsem si oslovit “pana horolezceúVa clava S irla, zda-li by
neprispˇl nˇjakym cla neckem ci vzpomınkou do naseho
casopisu a Va clav odpovˇdˇl: ČHej! Souhlasım - CAO News
zna m - prispč ji. Pravda, nemiluju moc vzpomınky ve stylu što
kdyz my jsme, to kdyz my jsmeš, ale m˚zes to nechat na mnč .
Hamdulilah! Va clav S .Ž

Dıky moc a vs echny zdravım!

Michal Karel Z elezny

Takze, ma me se na co te s it!!
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-jch-

VY

ROC I

CA O N ew s

LISTOPAD 2003
2.11.
4.11.
6.11.
11.11.
12.11.
15.11.
21.11.
21.11.
28.11.

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

Rostislav Sedlisky
Adam Los ďa k
Ivo Novy
Tereza Reha kova
Petr Kuc era
Jana Pospıs ilova
Josef Hoza k
Libor Svoboda
Ladislav Freiberg

Obraz horolezce

Vs em oslavencum blahoprejeme
a prejeme hodn… zdravı
, sp… chu a spokojenostiš

C EKA

NA S.

K A L E N D A R A K C I C A O D E C IN
Nenı dulezite vyhrat
ale zčcastnit se...
8.11.
8.11.

8.11.
23.11.
23.11.
29.11.
29.11.
6.12.

Bš h Laba kem. Tradicnı bˇzecky za vod, jubilejnı XXX. rocnık!
Start od horolezecke chaty v Dolnım Z lebu. Info Uher
Setka nı 2003. Republikove
setka nı Alpenvereinu v
Chomutovˇ, vystoupı zde i Alexander Huber s predna skou
Kolmy svˇt. Vstupne 160,- Kc
Zezicka majle. Poslednı slanˇnı HO Prıbram. Pora da Algena
9. roc nık Bš hu na Chlum. Novˇ zarazena akce do naseho
kalenda re. (6,5 km, prevysenı 368 m) . Info Ska lova
Alpinsky poha r: DRYMIXTOOLING Cernolice. Info C erv
Noc nı orientac nı bš h. Oblıbena podzimnı kratochvıle. PrijŮte
si pobloudit. Termın bude upresnˇn. Info Pospısil
Poslednı slanš nı CAO Dš c ın. Horolezecka chata v Dolnım
Z lebu. Info Cha ra, Uher
Bš h Vypr
ez Ú Varnsdorf. Tvrda extre mnı akce pro
opravdove drsn a ky, pora dana HO Varnsdorf. Info Hofman

Obraz horolezce se jevı jako
obraz clovˇka, ktery se
vzdaluje od spolecnosti,
ustupuje ve vseobecnych
sporech, je spıse opatrny
a da va prednost jednomu
nebo dvˇma blızkym
pra telum pred velkou
skupinou.
Ve spolecnosti nenı
odva zny, ani prılis citovˇ
zalozeny. Je velmi
sobˇstacny, napr. pri
samostatne m rozhodova nı,
je velmi soutˇzivy
a agresivnı ve vybrane oblasti sve cinnosti, rozhodny na
tomto poli a vynale zavy. Neposloucha pravidla ani
autority. Jsou Ěcelnı, nedbalı, velmi inteligentnı, kritictı,
chladnı, ponˇkud nezodpovˇdnı, co se tyka jejich
povinnostı a casto zoufalı v Ěsilı o skupinovou spolupra ci
a kulturnı snahy„

Gray & Johnson
Hodnč slunıc ka, hodnč la sky a sta le suchou cestuě
Za celou redakci CAO News
JirıHouba Cha ra

6.-7.12. Alpinsky poha r: SKIRALLYE Krkonose Harrachov-Pomeznı
Boudy
26.12.
Va noc nı bš h na Snš znık. Stadion Lokomotiva, start v 10:00
26.12.
Tradic nı Va noc nı Bor
en. Odjezd ra no z Dˇcına vlakem
(mozno pristupovat po trati) do Bıliny, odtud pˇsky na Boren .
Zde lezenı a pote va nocnı posezenı v restauraci v Kyselce
s malymi da recky. XIV. rocnık. Info Cha ra
31.12.
Oslava Silvestra 2003 - 2004

V poslednım cısle CAO News v 2003
-

Dokoncenı rozhovoru se Zden kem Weingartlem
S Hora ckem a Pavlou se projdeme pres nejvyssı horu Evropy
Snad uz konecnˇ pojedeme na vandr do Vercors
Opˇt si zalezeme v nˇktere z me nˇ zna mych oblastı
Urcitˇ nebudou chybˇt nove cesty
Nezapomeneme na pravidelne rubriky
a samozrejmˇ mnoho dalsıho„ .

jak na s vidıdruzı..

UPOZORNE
PRO C LENY

NI

CAO DE C IN

POZOR!!
POSLEDNILETOSNISCHÁZKA JE PLANOVANA NA STREDU 3. 12. 2003
OD 18.00 HODIN, V RESTAURACI U KRCILU V DECINE LETNÁ.
OPET NAS C EKA POMERNE BOHATY PROGRAM, KTERY SOUVISIS
POSLEDNIPRILEZ ITOST UHRADIT C LENSK PRISPEVKY,
BUDOU SE SEPISOVAT NOMINACE NA NEJLEPSI LETOSNI VYKONY,
SESTAVENI KALENDARE AKCI NA ROK 2004, TAK DOJDE NA PROMITANI
FOTOGRAFII A FILMÁ A NA ZAVER MALA ODDILOVA OSLAVA!
KONCEM ROKU:

TAKZ E NEVAHEJTE A DORAZ TE. OSTATNE OMLUVENKY NEPRIJIMAM„
TES IM SE NA SETKA

NIS VA MI!

Nezapomen!
Poslednıletosnıc ıslo CAO News vycha zıjiz 3.12.2003!
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