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NEsPoKoJlT sE JEN s Po(oŘENlM NEJvYŠš'tHo HoRSTVA sVÉŤA

co je ]rÓňDrem $učÍsÍúho toiol'leclvÍ? vý.h}r 'ó hháloiskó Ú*nlrlilcoÝky se lonlru stáÝs|l
bd'nou zóležltoslf' a lak .ó o i.|Ich Ždoránl Fkouš.il nÍslo poěelných €xpedi. nalé skÚphky či
dokonc. Iodnolltvct' v!0hohé Ýýkony - !ý!rúpy na neiÝyššl v.Úholý bez t'onžtll kysl'kovýcn přl
llmjů _ i'o! íg|č.61ě'l 

'pr|oťlny 
h im6ú' Rsk!Ďa!& Roinl$lda M.ssn€ra a léira Habelé.a' díls

zřcjně n.iobdlvrlaně|šÍch le'cú. Álo 't€ina iát(o f9r.bl slor''. sríl€ Íacháleii noÝé h.anIce lt't.
lkých mo'nosrt, all horor€zPcttÍ l. ncfilrÍ 'í!koÍl ién s pokořeních ítityššÍl'o boŤ.tva sÝěla.

0ĎjevuJ€ nové J noýé OblastI'
Ne absolutně nojvyšši, alu s.

v]tboc népozDanýml a leště do
nedávná povaŽovanýml zJ ne

?átřf mezi nĚ 1 PJtá3.n5ki
Andy' holský na9lv' l0Ž1ci nszl
{3'_52' stupnčm llŽni šIřky
s nĎlvýššín vrchDlon !tz ltoy
3140 netIú vysoLín lcŽÍ.íÚ

xostlnné krále byly prozkouná
n), aŽ D'j začálku st!l0ti a lro
IÓ16zck' ob]evély aŽ ý ]radesí
týDh letech. od
Ftz Rí} E'anlo',i 

^mel|LJnét\j.., r. rrdlu\ r

v prlnl.h něslci.h .!ku r9B0
bý se nézl úspěšíé dobvvatelé
mÚl1 !opŠdt ' hÓroleŽcl ČssR.

zdčátkelr ormltce tollž od.
jiždi do 

^rgontlny 
Expodl.e rltz

Roý 1930. člveílce soveroóés
kýUlr horoL6z|ú m, s' Jrřl šníd
l3rl. llťí foloch Í27l' m' :'
losol Rakoncal Í23] a Mi.os]áÝ
Šnld {27l' Ťe,ty jnéna dosŤd-
iÉřn! znJ!.'] !-. ]]?:ríl.!r*.
v'znaíačí tohoto sDolru.

stačI ýzpDmeDÓut' Že člgnoýé
exp€dic€ za sebou náji vyni
kdlicí výsIcdky] Dlvoýýstup á
zinnl výsiup severnl slě.on
lJlÍj.]rl' Dlv_.s lou sténu El ca

T.oll Rylaen

v Norsku, hlm'lajskou l(alankú.
v!n1ka1'cí vÝstu]ry ý Pam'ru a

JlŘl ŠMlD' vfdolci etpadtDo:

''fil' Roy 3. dá odlehloslí 3}ol-
í5l s Hlmíl.'eh a r8ctnicky
patřl neŽi n€iobli'nÚišl na svř_

cilÚn ie pokú

slltl 3lůnJa' al!'i trullii t!4c
doirupný narerlál a Ýific' Žo
nás čdká 'nad 

neÍě'šl ořIš'k
Ý dosav dni 3pořtovni dlá'6'
zkltcnosll řlka|l, Ž€ ext'edlc.
na Filz Roy něly až dosEd a8ljsn čryřicellpro.cninl ílspaš_

v čDn tklr ÓbtižnoJt.eLé e*
p.dict? Přťdelšim ťe velký.h
náIocLclr na ZajLš(č|i ddDravy
a nateIialu' Po nrar|éDr ]edn.]'n' 5 nJši sPolcčno*i o'ljéde
výprava do AlgenlIný Ž nÚsloc'
k( l.di NDR lbašc rJn jodD do
k.nce !e výhodné]šim le !ínul].jé io dalšl.h

bo íejprav'lěpod.lr!ěl1 aulobl.
seú sDolečnÓst1
Palasonica z ltiÓ Gá]le8o by

pÓšrácký aŇobÚs

a z pIovlnčniho !rěstcčk! cd1J
Ia'D je to Jsi dvoudennÍ pčšl
cesta k úlatÍ hory'

liŘl šMlij: .'Dop.agu .á nán
dlký !ocho!.ní t ]\JDR lodaltlo
.oilstir' 4aic.iálíí vyba!.ni á
podloŤy řady i'.dnitl _ .htěr
by.h neiÝlce poitěkovat lepltť.
kén! skl Ibdsu a Uftnovýn

.lo zÉkladniho lábora - .3l 6
bodln od ípati ÍiiŽ Roye nás
bld€ nÚ'ná Ďekir nBivětšl pťn
bléf. Ie prý bĚjnó, že s. a'
í-6 týdnú čeká na přÍzn'vé tU
čJsi. NelDtÍbodlěišt dob! io od

'otovtný 
proslícé do kolce úno

i{- oreáňské ÝčrŤÝ i6ou Ý.ak
n.lyŽpylalelné, Ýidět isne
sn n(y, n" nlrh' ison huŤy ob'

nlhy a jlfuvltky rak' žc irou
ýrakllckÝ nesteŽllel!lé- fočirám,
žD prlDlýsltrpen bychoD ňěli
slžn xdolal běh.m čryř rýdlů'
ítÚnů bycll.n sc nělt vráItt
l€idÉlJ konceh bieZna"'

Roy by nělJ
být dosa!adnin !yý.choleíÍm
č!nnos l]ÚlÓlereckého oddilu
Tl jiskld Nový Ror J Ť] UD
HamI na JezeÍe' clrce býl zá
rov.ii hdlde[ a'' spaltaktádč

k desetllelénu
trva.i n.volloBkého norolézéc'

odv;Žnýn so!elÓĎEcxůn no
zbývá nÚž l]Ópřát:2lontc ýazl

přlDravil] lňi xoŤL^ND

Del.ihrl snínel m$iv! ilčny neiýyt{ho vÍ.lolt Pat.
*olských Ard - Fit' R{y. umo'ňÚi. udřlet .l čáísčnoú

pŤed.taw o tom' iak lóÍký tlol př.d .3hoÚ fu&il 
'€n.očEati


