
ll bacltorách alpskn velikánylla
seferÚčeai dn€s ziéině tÝoři naši homlé'.cko! avaniaaldú.

sl.čt l'ponomut |etr ňěktoÍých !ýlnafunčitich ÝFtupů Do
slední iloby M MaIleÍhorn' Ei8er' nÚský Troll Ryarn' hiná'
láiskou xalanku ai ohlá*l xa9kaz a PanÍt ' Úsr'atná .l!ťli
xincrace narta ookfačn9alet€ ý nlfldc vlÍt. kr.ró 3i lybíró
al6le náNaněiši clle 9 ijt polň.nych. ale i homlezo[ky zcelo

v mhulý.h dlech lylrlásll
český l€de.ál!i horÓleŽecký
svaz výstuo-v .oku t979' Amc
2l linrl diÉtissimu íovon
cestou na Pétit Dr! [3733 m]
ý oblastl \Íont Blalku lib€
íeckéno ]atra ŠimÓna [20let]
a mosteckóho ]jlilro slavika
{22)' v hololezeckém světě je
tetto extréfuni výstup 850 m
ýVsokou' tóměi ko]mou stě
íou' považován za mimolád.ě
hÓduotný sportovní výkoll

,'Ďostali jsme lenÍa Íip rd
sePnčeské L'úpťauu, ktéfd se
o s1e|nou .'eslu pakaušela n.
ílspěšně, 1imě. seDelni 31é'
nou Peti| IťL e}'sruj. Jl4..'
klasiclťé cesla. naDou Dutučili
Ú foťe 1911 ťoláČi. Ta našP
blla ještě píiměiší a sllméiši'
Ale na lafuLil o.1 Poláků, kteři
si cetlu itsrltt skrbami, lezlt
jsftP m\ :i3lě' L-" loLrnl
tech1i.kýth pÓnlúcek' Ien na
netabtÍžnějšifu úseku asi pěl!
metlú isňc b!]i nlČeni sko

Dvěma scveročcchiinr pi'álo
v Alpách počasÍ' p!Óto jil
Předr'm hohli úspěšně zdol.L
novou .estou stěnu Les l).oi
tes' za niŽ ziskali česhlé uznu
!Í naše]ro svazu. Ale di.ciišsi
Ďa na P.til Dru rozbouřila
nIadiDr horoze]ectého Živola
pod Mont Blaíkeh.

,,KaždÚ ,lstlp o léla rblas
li se předem ah|ašuie D ,,Do
4ě hÓl" Ú chamani!. NaÚtc se
D hĎlij.h neúslále pÚh!/buij
frishi hofulezci a 1ěfu ne
unikíe žádný minořér1n' DÚ
!u! a kaida aaÚlnka se hnen
l,, hl. ln7kilkhe 1<e \1éně uúL
;alelijn]t h.lknpLé ] a *ledu
ll, la lsol leztL u pařddkh
Tlkže ' kíluŽ \e nÓln "islúppo,'1ni něl] lsn1e D r,npuLar|

o výstLlpecll dvou seveloče
.hĎ | lsJl c]so! 9 Mont.'8tť
v lLťdell 5' \l pnJ JJ'
o k.áslou sérii lorolczcú
2 vychodnÍ Evťopy' k(eií rÓk
od rÓlrÚ docil ji vyšší ú'o

''Do s/ř'u isme si aesli .o
n.inéně jnateliálu- PÓužni

\::-:t:lit,rr! :

isnre 1! skab na iišléni, 2 10
ho len Dět na prstup' pak dua

Út!| Pti biDnkÓÚón1 a DklÍněl1
.e' Pt'pDážně tr bllo čisté lP
z-"ni' k něfuxž .tles sňéřul.
špičkoDé hrloleze.tv|' ve slě
ně tsne b!]1I 30 hodtn' d n
kfi] isnc hlDakouall' PÚ?lué
na lokoDé sněhaué palict' kam
se až Ú zimé dostali naši
Picllchú,LL n pa nichl ianP
]plě 4a\1l zó\Ub! kUI1Iilnlhn
iÍdla' Ta b4l Clobl, biDak'
mahti jsfrt seděl. Ale clluh!1
]sae prÚ2t1, U uDúzc1ch z lÚn

zaslthlu sn!h

Dá houře' R.ino jsme 2aóínali
De čt!|ři ho.!in!, kolčilt Úeter
Ú deoé1. Neihafší rkamžik
i'rte zaLili, kl)uŽ sldÚik s pl'
nÓL záléŽt 6a kg jednau asi
d.sél meilú spadl. Naštěstí
bez nósledkú, steině iako
kL!|]Ž mu De dÍLlóm bivaku

A vite ňemu se mÍshli hor-
ští llci ještě po úspěchu naši
dvojice obdÍ'ovali? olutl. Na
ši totii míslo věhlasných a la.
Li Doiédna drahých speciái'
nich nololczéckých bot po
ullrJ]L Lrnlkor! ! c.DĚ ]0 ko
ful'| , kJi' rm ,dÚchÓdky"'
l'stlihDou z nicl Př.zky a nor-
nt]L]rě 7aváŽj Íkaničklmj.

''A Ío hÓ/olezeéti eÍpeftj při
pohÍed! n4 naše noh! ien
iasnou." sméie se lan sinan'
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NJ inlnku ie ývzndcen h;tnJ pr..ua'lvJnoU cárou pÍ9o
Ýýsttrp llbordc*d nníqcl^Í dioilce Ši'non 'slá!íL Í'


