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ýýSSvvyy mm  zzppuussoobbeemm  ssee  ooddlliiss uujjii  oodd  
oossttaattnnııcchh  lliiddıı..  LLiiddii  mmee   ppoovvaazz uujjıı  
zzaa  bbllaazznnaa,,  aallee  ddoo  ooccıı  mmii  ttoo  
rreekknnee  jjeenn  mmoojjee  zz eennaa..  MMoojjee  
cceessttoovvaannıı  jjee  ssvvyy mm  zzppuussoobbeemm  
vvaass eenn::  kkddyyzz   vvaass  ttoo  cchhyyttnnee,,  jjee  ttoo  
jjaakkoo  ddrrooggaa..  PPooddssttuuppuujjii  
nneebbeezzppeeccıı,,  aallee  nnaa  ddrruuhhoouu  
ssttrraannuu  kkddyyzz   ttaaddyy  jjeedduu  ppoo  ddaallnniiccii,,  
pprroozz ııvvaamm  mmnnoohheemm  vvee ttss ıı  
ttrraauummaattaa::  zz  cchhaalluuppyy  pprriijjıızz ddıımm  
nnaapprroossttoo  sscchhvvaacceennyy ..  ZZddaa  ssee  mmii,,  
zz ee  ttoo  rriizziikkoo  nnaa  ddaallnniiccii  jjee  vvee ttss ıı  
nneezz   jjııtt  nnaa  sseevveerrnnıı  ppooll  nneebboo  ddoo  
GGrroonnsskkaa,,  kkddee  ttoo  vvss eecchhnnoo  zzaalleezz ıı  
jjeennoomm  nnaa  mmnnee ““ �� 

 V tomto c ısle 
v Ledovcovy  kurz Silvretta   
v Vzpomınky na Rudu Zabilku 
v Dama slavı sedmdesat! 
v Pavouci jeskynnı 
v Setkanı s R. Messnerem 
v K.B. spravce skalnıch oblastı 
v Podzimnı Boren  
v Nove  cesty 
v Str ıpky od nas i ze svŠ ta 
v a mnohe  dalsıá  

    
HH oo rr oo ll ee zz ee cc kk yy   ccaa ss oo pp ii ss   ss ee vv ee rr ooccee ss kkeehh oo   rr ee gg ii oo nn uu   cc .. 11 22 44   

* WWW.VRCHOLKY.CZ * WWW.LEZEC.CZ *    V Y D A V A  H O R O L E Z E C K Y  K L U B   C A O  D E C IN     * WWW.HORYINFO.CZ * WWW.HORYDOLY.CZ *                    

Rocnık 11, cıslo 124                             -- Since 1999 -- Listopad 2009 

LIDI ME  MAJÍ ZA 

BLÁZNA.. 

  
MMIIRROOSSLLAAVV  

JJAAKKEESS   
    

Listopadova  atmosfe ra na Vrabinci. Foto ě  2009 Sponge
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CCoo  nnoovvee hhoo  vv  CCAAOO  DDŠŠ ccıınn??    
Informace z klubove ho dř nı.. 

Jirı Chara 
Predseda CAO DŠ cın 

L i s t o p a d o v o u  schu zi 
CAO Decın za me z vetsı 
casti prevzal Petr Jıcha. 
Dıky, moc! 
Ja  se na Kocandu prirıtil 
prımo z fabriky alespon 
v samým zaveru. V kvadru 
jsem se tam vyjımal asi jako 
prsak na Pamele Anderson.  
I tak jsme s partou 
nejvernejsıch stihli do 
zavıracky doladit nekolik 
klıcovych klubovych podniku , zejmýna poslednı slanenı, pa r 
lezeckych akcı, vernisaz ve Z lebu aj. 

    Program listopadový sch u ze: 
- C lenske pr ıspávky C HS. Blızı se konec roku, to znamena  

taký zvysenou aktivitu MF Č  kdo chce pru kazku C HS bez 
starostı, musı vcas prıspevek uhradit Petru Jıchovi. Vıc 
nez dve moznosti nebudou, pak musı kazdy sam. Takze 
nezavahejte!! 

- Podzimnı kalendar . Konec roku, to je jedna akce za 
druhou. My jsme resili hlavne nase poslednı slanenı 
v Dolnım Z lebu, krest hodne ocekavaný knihy O , horo, 
stedrodopolednı Ptacı steny pod Bukovkou se zdobenım 
stromku pro zvıra tka a tradicnı Vanocnı Boren na druhy 
sva tek vanocnı. Den pred Silvestrem urcite opet zavıtame 
do Z lebu a mezi tım nejaký to lezenı. Vıce v kalenda ri akcı. 

- Ru zne. Dalsı vyvoj kolem OVK Labský pıskovce; nový 
veze v Labaku a samozrejme taký novy pru vodce od 
Albrechta Kittlera, ktery byl “na spadnutıď (v prıstım cısle 
uz bude jeho recenze!); jak budeme ci nebudeme lýzt po 
Novým roce na pravým brehu Labe; s Ranpou jsme 
dola…ovali vernisaz Rozhoupanych a mnoho dalsıhoŠ  

 
A jak na pr ıpadne  zimnı deprese? Recept je jednoduchy ! 

HodnŠ  le zt a hlavnŠ  zvesela.. 

HHoorr aa mm   zzddaarr!!   
Foto ě  2009 Sponge 

LLeeddoovvccoovvyy   kkuurrzz  
aneb Silvretta s Viktorem Korızkem 

Martina Taborıkova 
CAO DŠ cın 

d y z  jsem se onehdy 
prihlasovala na lavinak, 

musela jsem cekat na poslednı, 
dodatecne vypsany termın. 
Kdyz jsem se prihlasovala na 
ledovcovy kurz, tak jsem se 
chytla taký az na ten dodatecne 
vypsany. Se skialpovym, na 
ktery jedu po novým roce, to 
bylo tak, ze jsme se Srekem a 
Jardou nekolik mesıcu  
sledovali, jak rıkame, 
Korızweb, abychom byli 
opravdu ti prvnı, a vesli se do 
poctu mıst. 

A jestli se nekdo pta , proc jezdım furt s Viktorem, 
odpovım, ze s Viktorem nejen ze vıs, ze umı, ale taký cıtıs, ze 
to dela  opravdu rad a ze te bere jako kamarada. Nejednou jsem 
si vzpomnela na slova legenda rnıho horskýho vu dce ze 
Chamomix Gastona Rebuffata, ktery ve svý knize Mezi zemı 
a nebem z roku 1962 pıse: 

ě Zamestnanı horskůho vudce se sklada z odrıkanı: nemuze 
jıt, kam by chte l, ale na vrchol, ktery si vysnil jeho klient, 
pruvodce neleze pro svoje potesenı, ale predevsım pro radost 
svůho spolecnıka, kterůho vede. Je to remeslo vznesenů  a tvrdů , 
nejednou te zků  a nekdy nebezpecnů : ze Spolku horskych vudcu 
v Chamonix zahyne rocne  prumerne  jeden clen v horach. 
Kazdů  letnı rano vstavajı vcas a zkoumajı oblohu i vıtr. Vecer 
byli neklidnı: neprıjemna mracna brazdila zapadnı oblohu. 
Obavali se, ze v noci se pocası zkazı, Mlůcna draha jiskrila 
prılis jasne , bylo cıtit ze se ochladilo. Ale severnı vıtr zvıtezil, 
snıh i obloha jsou taků , jaků  majı byt, horsky vudce budı svůho 
klienta, muzou vyrazit. Lano potom spojı dve  bytosti a obe  dve  
uz  z ijı jednım z ivotem, pruvodce se na nekolik hodin spojı 
s neznamym clovekem, ktery se mu stane prıtelem, kdyz  dva 
chlapi spolecne  proz ıvajı dobrů  i zlů , nejsou si cizinci..Š (Ze 
slovenskůho vydanı jsem si dovolila preloz it ja sama.) 

Prihlasenych nas bylo sest. Ja  a pet chlapu . Odjeli jsme 
nakonec ale jen ctyri, ja  a tri Prazaci: Robert Cholensky, 
Tomas Slaba a Martin Nessler, protoze Franta nedostal dovcu a 
Marcela skla tila chripka, coz byla skoda, ale na druhou stranu 
jsme se vesli vsichni k Robertovi do Transitu. 

 

K 
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Musım priznat, ze po 
poslednım vyletu pod Mont 

Blanc, jsem mela jistý obavy, na 
jaký lidi narazım, jestli nepojedu 
domu  vlakem nebo tak neco, ale 
furt jsem si rıkala, ze historie se 

snad nebude opakovat, i kdyz, 
nikdy nenı tak spatne, aby 

nemohlo byt jeste hu rŠ  ale na 
druhou stranu jsem se upınala 

k tomu, ze Viktor je pro me 
urcitou za rukou a pojistkou. 

Jak se brzo ukazalo, obavy byly zbytecný. 
Pocası, melo byt dle predpovedi, jak uz byva  zvykem, dost 

mizerny. Jinak by to snad uz ani nebylo to pravý orechový. Ale 
prestala jsem ho sledovat s tım, ze stejne pojedu, s tım se nic 
nenadela . Nejak bude a jak rıkal vzdycky Karlos Belina, kdyz 
jsme spolu lezli: “Nejaky pocası bejt musı. Horsı by bylo, 
kdyby nebylo zadny..ď 

Na sraz s Viktorem, k jezeru Silvretta v Bielerhohe, jsme 
prijeli se zpozdenım. Nasledoval vystup na Wiesbadener Hótte 
Č  2443 m, a protoze chata byla cerstve zavrena , tak to bylo 
s proviantem a nezbytnymi lihovinami, fakt natezko. 
Winterraum tvoreny perfektne vybavenou kuchynkou s kamny, 
tremi loznicemi a neposlednı rade suchym WC v chate, s ú br 
oknem hned vedle vchodu, byl fakt luxusnı. 

 
Vecer se roztopilo v kamnech, varil se caj, pila se 

slivovicka, ktery jsem mela vzıt asi o litr vıc, a taký vyborný 
cervený vıno, který vynesl Robert v origina l sklenenych 
lahvıch, coz se mu pekne proneslo i pri ceste zpet s odpadem, a 
hlavne se nacvicovala prace s lanem, balenı lana, uzly vseho 
druhu, ale samozrejme hlavne prusıky a to vsemi zpu soby a 
v mnoha variantach. 

Nejvyraznejsım clovıckem byl bezesporu Robert, typek 
oplyvajıcı humorem, o pa r let starsı jak my, multisportovnı, 
rekla bych, i kdyz je predevsım skialpinista a vodak, ktery 
priznal, ze s lezenım a horolezectvım nema  zadný zkusenosti. 
Uz v aute se Robert ptal: “co to jsou ty prusıky, co jsme meli 
mıt sebouď a ze je teda nema . Ale pozdeji zıskal opravdu obdiv 
vsech, jak vsechno dobre zvladnul a postupne si, jak rıkal, 
osvojoval i horolezecký nazvoslovı, kdyz se vzdycky ptal, jak 
se co jmenuje. 

Po prevypravenı mýho poslednıho vyletu kluci nevychazeli 
z ºdivu a hlaskou kurzu se tak stala veta smerovana  ke mne: 
“A jaky mas te… plan?ď nekdy doplnena  jeste o dalsı: “A jak 
jedes domu?ď 

Rano, kdyz nas Viktor budil, mel uz zatopeno a varil hrnec 
caje. Po snıdani jsme vyrazili ve dvojkach na ledovec 
Ochsentaler Gletscher pod Silvrettahorn Č  3244 m, kde jsme 
nacvicovali budovanı standu  ve snehu a v ledu, praci 

s ledovcovyma sroubama, kdy jsem se mimo jiný konecne 
naucila delat ledovcový, tzv. Abalakovy hodiny, pricemz jsme 
byli nasledne hodne udiveny, kolik ty hodiny vydrzely, a který 
jsme nakonec po dlouhým nasilným cıleným nicenı museli 
stejne rozkopat cepınem, aby povolily. 

 
Nasledovalo lezenı v asi 50ť ledu, pricemz ve vrchnı partii 

mela stena podle me o trochu vetsı sklon.. Se dvema lezeckyma 
cepınama to byla poezie - i kdyz cım vys jsem pak byla, tım 
mın se mi darilo lýzt jen na prednıch dvou a prvnıch dvou 
spodnıch hrotech a ani nevım, jak se mi ke konci podarilo 
opırat se vsemi hroty macek do ledu. Horsı to bylo s jednım 
cepınem, kú r kdyz je to turisäakŠ  

  
Pocası se kazilo, nedalo se ani dost dobre fotit, jak prselo. 

Vyzkouseli jsme si slanenı z vyvrtky a naucili se i fıgl, jak si jı 
pak za sebou taky stahnout. Nasledoval nacvik brzdenı padu , 
coz jsme si fakt uzili. Mym paräakem ve dvojce byl Martin. 
Nedavali jsme jeden druhýmu rozhodne nic zadarmo. Byly to 
pekný drby, kdyz ten druhy s vami sekne o zem. 

Kdyz uz jsme po nekolika pokusech byli schopni pad 
zadrzet, a to neslo o nejak extra sklon, vyzkouseli jsme si, co to 
je, vyhrabat vedle sebe jamu na cepın, za ktery pak budeme 
jistit, za podmınek, ze vase telo odolava  obrovský sıle v tahu, 
prirovnala bych to jako kdyz na konci lana visı kamion a tahne 
vas za sebou do trhliny. Lepsı varianta rozhodne je, kdyz se 
dajı zavrtat srouby. 

  
Nakonec jsme si jeste vyzkouseli postup napr. po hrebeni, 

kdy jeden z dvojky ulıtnul a druhy samozrejme musel stihnout 
vrhnout se na druhou stranu hrebene. 
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Kdyz jsme se blızili utahanı k chate, Viktor pridal do kroku, 
a to tak, ze mu nestacil ani Martin (a to bylo co rıct) a zmizel 
s naskokem v chate. Kdyz jsme dorazili, mel uz zatopeno 
v kamnech a varil. Varilo se vzdycky tak, ze se v nejvetsım 
hrnci smıchalo nekolik stejnych nebo podobnych konzerv 
s testovinami a dlabali jsme pak vsichni najednou rovnou 
z hrnce, nac taky spinit talıre, ze? 

Musım podotknout, ze Vıäovo casný vstavanı, zatapenı a 
varenı, se stalo skoro pravidlem a obcas to prolozil i mytım 
nadobı. A musım rıct, ze mu to fakt slo od ruky. Proste chlap 
do nepohody, co zaskocı i v domacnosti. Kdyz jsem mu 
blahorecila, rıkal s ºsmevem, jen aä to nerıkame Zuzce 
(manzelce).. Ný, vazne, staral se o nas vyborne, jako o svoje 
deticky, pritom to vu bec delat nemusel, tohle jeho naplnı prace 
rozhodne nenıŠ  

Vecer jsme meli co susit a ja  jsem si nadavala, ze jsem ale 
peknej blbec, kdyz  jsem si goracovy kalhoty nechala na chate 
a myslela, ze je nebudu az tak potrebovat. Vecer byl opet ve 
stylu nacviku ru znych fıglu  a technik, doprovazeny 
vypravenım historek, kdy stu l byl plny karabin, prusıku , vınka, 
slivovice a jinych dobrot. 

V sobotu jsme zaspali, presto se v 9:30 vyrazelo na vystup 
na Dreil�nder Spitze. I pres mizerný pocası, který opravdu 
nesta lo za nic. Mlha a dýsä ktery se pozdeji zmenil ve snezenı. 
Viktor chtel, abychom si to zkusili prave i ve spatným pocası. 
A jsem rada. Bylo to vlastne ºplne poprvý, kdy mi vu bec 
nevadilo, ze je spatny pocası. 

 
Akora t mi dost zatrnulo, kdyz jsem si tak ve ctvrtine cesty 

uvedomila, ze jsem svojı goracovou bundu nechala viset na 
vesaku v kuchyni a sla jen v softshellce. Kdyz jsem to rekla 
pred klukama, nasledovalo “A jakej mas te… plan?ď a hned 
nato mi Viktor nabıdl svoje oblecenı a kdyby pry to bylo ma lo, 
tak se vra tıme (no, tak to bych v zadným prıpade nepripustila), 
taktýz i kluci nabıdli neco ze svych vrstev v prıpade nouze, ale 
nebylo to treba i kdyz pak dost snezilo, softshellka to usta la. 
Musım ale podotknout, ze po zazitcıch z minulýho vyletu me 
jejich slova zahra la na dusi, proste si takový pomoci vazım 
jeste nejak vıc, nez predtım. 

 
Na ledovci jsme se navazali uz do dvojek, mym paräakem 

byl Martin. Postupovali jsme ve dvojkach samostatne, Viktor 

sel sam poblız a jen kontroloval jestli delame vsechno tak, jak 
mame a jak jsme se to naucili. Po prekonanı ledovce 
nasledovala neprıjemna  pasaz po sutrech, který se davaly do 
pohybu pri kazdým slapnutı, pak po celkem pekný, pevnejsı 
ska le, kde jsme se dojisäovali pres to, co bylo zrovna po ruce. 
A tak jsme v tý mizýrii, v mlze, slusný zime a za snezenı 
dosahli hodinu po poledni vrcholu Dreil�nder Spitze Č  3197 m. 

 
Kvu li mokrýmu snehu, ktery padal prımo do objektivu , se 

moc pekný fotky nezdarily, i kdyz pa r nezbytnych u 
vrcholovýho krıze mam. Cestou dolu  snezenı nabıralo na sıle a 
ke konci jsme byli jak snehulaci. 

 
Vecer na chate jsme meli praci s mapou, probırali jsme 

orientaci podle mapy, s buzolou, s GPS navigacı a vse s tım 
spojený, nechybelo pa r dobrych rad a fıglu . Presto, ze ja  
chodım jen s mapou a buzolou, dozvedela jsem se spoustu 
novýho. Obohatila jsem se o perfektnı super mapovy rastr 
z Viktorovo dılny. A te… si rıkam, jak jsem bez nej mohla drıv 
chodit. 

Zajımavostı pro me bylo, kdyz Viktor vypravel o vu dcıch 
“starych mazacıchď, kterı chodı jeste s barevnymi praporky, 
který mu pomu zou v orientaci. Uvedomila jsem si, ze jsme 
takovýho jednoho borce videly s Olinou cestou na Wildspitzi. 
Tehda  byla pekna  mlha, bylo videt jen na pa r kroku , my to 
otocily a vsimla jsem si, ze ten borec starsıho data mel 
praporky na baglu, ale vu bec mi nebylo jasný, co tam s nimi 
ma  v ºmyslu delat. Dobra  metoda, jen doufam, ze nenarazı na 
nekoho, kdo by mu je z nevedomosti vytahnulŠ  

Nakonec mel Viktor pripraveny perfektnı testık, stavajıcı 
z nekolika ºkolu . To uz jsme ve winterraumu meli divaky. 
Prisla holka s klukem, Nemci. Kluk se ptal, jestli budeme 
potrebovat vsechnu vodu, co se hra la na kamnech, ze by si jako 
vzal. Vıäa mu rekl, ze aä si teda vezme a ze pro vodu se chodı 
tam a tam a drıvı se stıpe u zachodu. OK, OK, ale ve fina le pro 
vodu nedosel a drıvı taky nenastıpal. Mezitım co varil, holcina 
nas pozorovala a ocividne vu bec nechapala, co to tam s tema 
mapama delame. Docela me to pobavilo. Mezitım jejı samstr 
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spa lil ryzi v pytlıku a pak to jedli i s naskvarenym igelitem. 
Inu, jak rıkam, telo plasty potrebuje.. 

Poslednı den jsme se probudili do nadhernýho pocası. 
Zasnezený kopce pod slunecnımi paprsky vypadaly bozsky. 
Skoda, ze tak nebylo drıv, ale dıky bohu za to, ze tomu tak bylo 
aspon poslednı den. 

 
Od rana jsme nacvicovali vytazenı z trhliny pomocı 

kladkostroju . Prekvapilo me, ze jsem dokazala napoprvý 
sestrojit i slozitejsı kladkostroj, protoze jsem byla presvedcena , 
ze to nemu zu nikdy pochopit, natoz sestrojit, ale jak jsem 
zacala, logicky jsem k tomu dosla, proste jsem to v tom 
najednou videla. 

Nakonec jsme si vylezli stenku nedaleko chaty, kdy jsme 
lezli podýl lan fera tky a davali si svoje jistenı, takze si i ti, co 
norma lne nelezou, vyzkouseli, jak se to dela  a pak si slanili do 
prevısku. Pak uz zbyvalo jen uklidit winterraum a sebehnout 
dolu  k autu m. V aute Robert uvaril kavu, stahovaly se fotky na 
noäas, poklabosilo se a odjızdeli jsme smer Galtór v zavesu 
s Vıäou, ktery se po nekolika mesıcıch prace ve Svycarsku a  
Francii vracel taký domu . 

 
Musım rıct, ze uz nejakou dobu po kopcıch s ledovci 

chodım a spıs jsem se soustredila na to, jak do trhliny 
nezahucet, jak se jim vyhnout. Te…, po absolvovanı kurzu, 
mam klidnejsı svedomı. Vım, ze bych vedela co delat, jak to 
delat, a tak bych s trochou stestı, pokud bych zachytila pad, 
dokazala z trhliny vytahnout i tezsıho chlapa. Naprıklad dnes 
uz nechapu, jak jsme mohli drıv chodit navazanı na lano 
s nedostatecnou dýlkou, na kterým bych nikoho vytahnout ani 
nemohla, a naslo by se toho vıc. 

Jako reakci na diskusi k clanku o lavinach a lavinovych 
nestestıch v uplynulý sezú ne, ktery Viktor povesil na jeden 
lezecky web v minulych dnech, predem, na rovinu a s cistym 
svedomım uvadım, ze mu j clanek nenı zadna  reklama, ani 
placena , ani skryta , ani zadna  jina . Viktor totiz uz zadnou 
reklamu nepotrebuje. Je to pouze mý vylıcenı zazitku  a stejne 
tak, jako bych napsala, ze mym paräakem byla Marca, Olina, 
Stenly nebo kdokoli jiny, tak te… to byl pro zmenu Viktor.. 

 
Foto ě  archiv Martiny Taborıkove   

VVzzppoommıınnkkyy  nnaa  RRuudduu  ZZaabbiillkkuu  
Za vř rec na  c a st 

Rudolf Ohnesorge 
Mnichov 

 Vyprava do P r ıhraz 
P r i d a l i  se k nam tenkra t jeste 
Karel Krombholz a Ru zicka, na 
jehoz krestnı jmýno uz si 
nevzpomınam. Vım jen, ze musel 
mıt nejaky vztah k Ma…arsku, 
neboä kazdýho pojmenoval 
s prıponou “-baď. Ja  jsem u neho 
byl naprıklad Rudiba, Krombholz 
Karelba, atd. Jinak to byl prıjemny 
soucasnık, nevtıravy a kamaradsky. 
Proto ho chlapci radi bravali sebou. 

Od vlakový 
zastavky jsme meli 
jeste asi hodinu 
cesty, nez jsme 
dorazili do kempu 
v Prıhrazech. 
Uctive jsme se 
vyhybali hotelu, 
protoze kolovaly 
zvesti, ze 
horolezcu m je tam 
vstup zakazan. Vsechno, co jsme potrebovali, jsme meli sebou. 
A tak jsme tuto poslednı bastu civilizace v klidu mıjeli a vydali 
se do, pro mne neznamý, skalnı oblasti. 

U prvnı veze na levý strane se Karel zastavil a ukazoval 
nam Smıtkovu spa ru. Jak se ta vez jmenuje, uz nevım. Karel se 
na ni dıval zamilovane, ale i s patricnou ºctou. Jak znamo, 
Karel byl telem i dusı spa rar a jeho srdce tlouklo rychleji pri 
pohledu na tuto obrovskou trhlinu ve ska le. 

A pak uz jsme dosli do nejakýho lesa, ve kterým se 
nachazely nepravidelne rozhazený skaly. Pod previsem jedný z 
nich jsme se utaborili a vyrazili k nejblıze lezıcımu skalnımu 
º tvaru. Pod nım me nahle Ruda zatahal za rukav, abych se 
otocil. A tu sta la v celý svý krase prede mnouŠ  Kobyla! 

Karel chtel ale hned lýzt, a tak jsme vystoupili na siroký 
predskalı k nejblizsı vezi. Nez jsem se mohl poradne navazat, 
slysım, jak Karel nekomu nadava  do blbcu  a kdo pry tady dal 
kruh - no proste typicky Karel. Prımo u nastupu nad 
predskalım se totiz mırne vlevo nachazel novy kruh, ktery tam 
podle Karla, pri jeho poslednı navsteve, jeste nebyl.  

Na vrcholu nahlýdl do vrcholový knızky a zjistil, ze jej tam 
dal znamy Teplicak - Rudolf Wokrzınek. To Karla trochu 
uklidnilo, asi se znali. Ja  jsem to samozrejme vyfotil se svojı 
malou MICROMOU, kterou jsem mel vzdy ve skalach u sebe.  

Microma byval kouzelny, maly foäacek ceský vyroby, a 
protoze na trhu tehdy neexistovaly filmy tak malýho forma tu, 
musel se do toho davat 16 mm kinofilm, ktery jsem nastrıhal 
asi na pu lmetrový pasky a pod perinou je pak pracne navlýkal 
do apara tu. Skoda jen, ze se negativy po mý emigraci vesmes 
ztratily. 

Nasledne Ruda navrhl vystup na Kobylu, ale nikdo nemel 
chuä jıt s nım. Bylo strasný vedro, a tak sel nakonec sam. Ja  ho 
alespon vyfotil, kdyz byl nahore. Bohuzel to bylo proti slunci a 
taký pomerne daleko, takze z tý fotky moc nebylo. 
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Po zlezenı ru znych quaku  
jsme se vraceli do bivaku a 
ºnavou vzapetı usnuli. 

Druhy den jsme se 
rozdelili na dve party. Ruda 
me chtel prekvapit navstevou 
Drabskych svetnicek, kdezto 
Karel s Ru zickou chteli 
zu stat v Prıhrazech - a ze se 
vecer zase sejdeme v bivaku. 
Jak ujednano Č  tak ucineno. 

Po asi hodinový ceste se 
objevila vpravo od lesnı 
cesty prvnı vez. Odlozili 
jsme pod skalou kletraky a 
vsechny zbytecnosti, který 
by nam pri lezenı prekazely. 
Bohuzel jsem tam nechal i mu j foäacek, ale nic jsem si pritom 
nemyslel. Veci lezely mimo dohled z cesty a ani jsme 
nepredpokladali, ze tudy v dohledný dobe nekdo pu jde. Jenze 
chyba lavky! 

Po slanenı jsem musel k mýmu za rmutku konstatovat, ze 
Microma byla pryc. Vsechno ostatnı tam zu stalo lezet. Na lada 
byla hned ta-tam. Ale zivot jde da l, a tak jsme po chvıli 
pokracovali v ceste.  

Najednou jsme sta li nad kotlinou, odkud byl nadherny 
pohled na cely area l nadhernych pıskovcovych vezı. A protoze 
to byla turisticka  oblast, byla tam i vra tnice s kioskem, kde 
norma lnı smrtelnık musel platit svu j obolus, aby mohl sestoupit 
pres schody dolu , do tohoto prırodnıho krasu. I kdyz Ruda 
neveril, ze kameru jeste nekdy uvidıme, presto jsem u vra tnýho 
zanechal svou adresu. Co kdyby ji nekdo “naselď a ozval se. 
Nadeje umıra  poslednı. 

A to, co by nikdo neveril, se opravdu vyplnilo. Asi po 
mesıci jsem obdrzel balıcek od jednoho manzelskýho pa ru z 
Pardubic a v nem mu j milovany foäacek. Umıte si predstavit 
moje prekvapenı a moji radost? Poslal jsem jim v zapetı 
dekovny dopis a prilozil jako maly da rek dva hodinkový 
remınky, který se u nas v Kovocase vyrabely. 

Ale zpet do skal. Nejakou ºzkou sterbinou jsme se dostali z 
tý kotliny ven a naskytl se nam nadherny pohled na seskupenı 
skal a za roven jedný cesty krasnejsı nez druhý. Ruda je 
vsechny znal, a tak vybral samozrejme ty, o kterych vedel, ze 
mi udelajı nejvetsı radost. 

Byl to opravdu pozitek a po navratu do bivaku jsem 
nadsene vypravel o svych zazitcıch Karlovi a Ru zickovi, kterı 
uz na nas cekali a meli dokonce i pripravenou veceri. 

A tak mi skoncil dalsı vylet do skal, na ktery nikdy 
nezapomenu.. 

Epilog 
Vsechno to, co se mi jeste vybavilo po tolika letech, jsem, 

myslım, napsal. Nemu ze to samozrejme byt ºplný a nebylo ani 
tak mym ºmyslem, vykreslit obraz vynikajıcıho lezce, ale 
hlavne vynikajıcıho cloveka a kamarada. Doufam, ze toto se mi 
povedlo. 

O Rudovi Zabilkovi se bude mluvit v horolezeckych 
kruzıch jeste hodne dlouho. Stal se Galeonskou figurou v tomto 
sportu, podobne jako treba Joska Smıtko a jinı. C est jeho 
pama tce.. 

Foto ě  archiv CNs a denıky Rudy Zabilky  

DDaammaa  ssllaavvıı  sseeddmmddeessaatt!!  
Male  lezecke  jubileum 

Tomas Vlcek 
HK Vysehrad 

o z n a  se Vam po 
prectenı titulku tohoto 

clanku chtelo otocit na dalsı 
stranku, protoze, koho by 
zajımala nejaka  “sedmdesa tkaď.  
Ono je to ale vsecicko trosku 
jinak.. 
Nejde tu o vek, ale o 
ºctyhodnou radku prvovystupu  
na pısku, na kterych se 
v letosnım roce podılela 
Svátlana Pavlatova. 

 
Kdyz jsem se toto cıslo dozvedel, ma  prvnı ºvaha byla, 

kolik jich ma  pro pana boha Karel Belina? No jasne, prvnı 
mısto s poctem pres 100 prvovystupu  je opet jeho, neco jako 
Karel Gott ve Zlatým slavıku. 

V zenský (spıse se mi chce napsat v damský) kategorii 
nevım s jistotou statistiku ostatnıch dam, ale beru na sebe to 
“rizikoď a vyhlasuji vıtezkou rocnıku 2009 prave Svetlanu. 

  
Sam jsem u nekolika prvovystupu  byl, a tak dobre vım, jaka  

je to fuska asistovat Karlovi pri jeho radenı v panenskych 
skalach. C loveku by se az obcas chtelo hodit lano do ºdolı a se 
slovy: “Karle, vıs, co mi mu zesŠ ď odejıt na pivo. On se totiz 
pocet takovych prvovystupu  neda  stihnout pri klidným a 

M 
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pohodovým lezenı, pri rozpravenı na vrcholcıch a svacenı pod 
skalou, ale presto je v tom neco krasnýho a strasne lakavýho, 
co Svetlanu vedlo k tomu, ze vytrvala a to lano Karlovi nikdy 
nezahodila. I kdyz jak jsem rıkal, nebyl jsem zdaleka u vseho a 
mozna  ze i to se stalo, ale jak znam Karla, tak ho jen s 
ºsmevem zvednul a proste se lezlo da lŠ  

 
Ono slavit takovou sedmdesa tku nenı jen tak. Krome 

fyzickýho nasazenı jde mnohdy i o psychický vypetı. Kdyz 
jsem onehdy na vrsku sledoval Karla, jak vysıla  Svetlanu do 
akce se slovy: “Svetlansky, to das, ten sokolık bere.ď, bylo 
videt v jejı tva ri zdesenı co se to deje, proc to panský oslovenı. 
Lezla, ale bez recı da l. Ozvala se teprve az cestou ze skal, kdyz 
nas nahodny kolemjdoucı oslovil: “Tak co, chlapi, jak to 
dneska slo?ď  

  
Pro toho, kdo Svetlanu “nahodouď nezna , prikladam pa r 

fotografiı, aby bylo jasný, ze s tım chlapskym oslovenım je to 
opravdu jen recese a jejı stengrovanı pri lezenı.  

 
A co popra t na zaver? 
Urcite spoustu nadhernych okamziku  ve skalach, krasný 

pocası, fyzickou i psychickou odolnost, veselý spolulezce a Š  
aby se neklepla do prstu, az bude prıstı rok tlouct svu j prvnı 
kruh. 

Foto ě  archiv Tomas e Vlc ka  

PPaavvoouuccii  jjeesskkyynnnnıı  
Z prırodovř decke ho soudku 

Daniel Hasic Ho lzl 
CAO DŠ cın 

a  o t a z k u  jednoho 
mýho kolegy: “A co 

delajı horolezci na podzim, 
kdyz je venku takova  slota?ď, 
jsem mu odvetil: “Lezou do 
der a delajı poslednı slanenı!ď 

Aby vse spravne pochopil, 
dostal k tomu i teoreticky 
rychlokurz. 

Poslednı slanenı, to by 
bral, ale do jeskynı rozhodne 
nechtel. Jeste se me 
podezrıvave zeptal, co tam 
vlastne zije. 

Hm, mozna  by to zajımalo i nekoho jinýho, tak proc si tady 
neudelat takový malý prırodovedecký okýnko.. 

Tedy o ,,Jeskynnım konıkoviď uz rec kdysi byla, dnes si 
dame treba pavouky. Zatım jsem na svych vypravach do 
nejru znejsıch der potkal dva zajımavý druhy.  

 
Kdyz je na lezenı nevlıdno, jsou jeskynŠ  tou spravnou volbou. 

Ivana Ivık Kubes ova u vstupu do jedne  z nich.. 

M e t a  m e n a r d i  Č  M e t a  t e m n o s t n ı  
Velky pavouk, velikost samic az 15 mm (hlavohru… 5,5 Č  6 

mm). Hlavohru… je tmave hneda  s cernou kresbou. Oci ve 
dvou radach po ctyrech. Zadecek ova lny, leskly, vetsinou 
svetle zbarveny s tmavymi skvrnami a kresbou, mu zeme se 
setkat i s jedinci, kterı majı zadecek tmavy a týmer bez kresby. 
Nohy dlouhý (zvlaste prvnı dva pa ry), tmave hnedý s tmavymi 
pruhy. 

Tito pavouci si budujı rıdký sıte podobný sıtım krizaku , do 
kterych donedavna patrili. Do techto sıtı lovı hmyz, zejmýna 
mu ry a ru zný dvoukrıdlý. K pa renı dochazı v lýte, samice 
buduje az 3 kokony. Tyto velký, bılý, hruskovitý kokony jsou 
zaveseny ze stropu. Kokon ma  okolo 2 cm a mu ze v nem byt 
az 400 vajıcek. Samice kokony hlıda , az do vylıhnutı mla…at. 

S temito pavouky se mu zeme setkat i v zimnıch mesıcıch. 
Pokud tedy zrovna nebojujete v jeskyni o zivot svu j, 

N 
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nespecha te a zamerıte se i na zivot okolo sebe, pak Metu 
temnostnı (vcetne jejich kokonu ) opravdu zahlýdnete nejcasteji 
u vchodu, v prednıch chodbach a vstupech. 

 
Pohled pavouka ů Meta temnostnı na krasne m snımku 

Jana Netopejra Moravce 

M e t e l l i n a  m e r i a n a e  Č  M e t a  j e s k yn n ı  
Velikost tela az 13 mm (hlavohru… 3,7 - 4 mm). Hlavohru… 

svetle hneda  s tmavym pruhem uprostred, ktery se rozdvojuje a 
vytva rı tak dve svetlý skvrnky. Zadecek u samic velky ova lny 
az kulovity. Zbarvenı zadecku je sedý s drobnymi tmavymi 
skvrnkami ci nacervenalym odstınem.  Nohy svetlý 
prouzkovaný, prvnı dva pa ry vyrazne delsı nez zadnı. 

Meta jeskynnı je vazana na stinna  ºdolı potoku  s 
mnozstvım kamenný sute, druhotne obyva  taký pukliny ve 
skalach, mensı jeskyne a ºstı stol. Mu ze obyvat stejný biotopy 
jako Meta temnostnı. 

  
Vlevo jeskynŠ  Str ıbrna dıra, vpravo elegantnı strazce Metellina 

merianae neboli Meta jeskynnı 

Jú , tady toho krasavce jsme meli naposledy tu cest videt 
s paräakem Pavlem. Hned vedle jeho pavuciny jsme zatloukali 
stojanek pro schranku pro novou jeskynnı knihu.. 

Pacek a shledacek v dırach Vas Daniel Holzl, alias Josef 
Vyskocil (to skakanı mi zatım moc nejde..). 

Zdroj informacı: 
Semina rnı prace Jardy Kukly, 

Natura Bohemica - popisy pavouku  od O.Machace 
Foto ě  Jan Moravec (www.etf.cuni.cz/~moravec/) a archiv autora 

NNoovvee   cceessttyy  
OD NAS ICH DOPISOVATELU   

 

PPrraavvyy  bbrreehh  LLaabbee  

Masiv Hrensko ě  Pornography 8B 
10.11.2009 
Rostislav Stefanek 
Ze stejnůho nastupu jako Nude doleva asi 7 metru. 
 

OOssttrroovv  

Tovarnık ě  Plac  andČ la VI 
16.9.2009 
Karel Be lina, Johannes Munde, Christoph Munde 
Vpravo v jiznı stene  sikmou sparou kratce na stupen . Vlevo k 1. 
kruhu. Stenou na polici. Dale ózkou stenou pilıre pres 2. kruh 
na vrchol. 
Tovarnık ě  Codova varianta V 
16.9.2009 
Johannes Munde, Christoph Munde, Karel B e lina 
Pod 2. kruhem cesty ě Smycka z nouzeŠ sparou a koutem na 
vrchol. 
Tovarnık ě  Tanec nık VII 
16.9.2009 
Karel Be lina, Johannes Munde, Christoph Munde 
Z prostoru mezi Tovarnıkem a Zdenickou sparou na balkon, 
vlevo ve stene  kruh. Pres kruh pod previs a vlevo na velky 
balkon. Stenou pri hrane  na vrchol. 
Tovarna ě  Rannı cesta IV 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova 
Vlevo od jihozapadnıho koutu stenou do spary a jı do komına 
mezi zapadnım a hlavnım vrcholem. Starou cestou na vrchol.  
Vratnice ě  Preskok I 
19.9.2009 
Sve tlana Pavlatova, Karel Be lina 
Od Velků  Tovarnı ve ze kratce sestup na rımsu a preskok na 
predvrchol. Starou cestou na vrchol.  
Tovarnık ě  Finalnı faze VII 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova 
Zapadnı previslou hranou ke kruhu. Stenou vpravo na balkon. 
Dale stenou pri hrane  na vrchol. 
Tovarnık ě  Zkracena verze V 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova 
Z velků  plosiny na vychodnı strane  prepadem do steny ke 
kruhu. Stenou a sparou na vrchol. 
Tovarnık ě  Sloupek III 
19.9.2009 
Sve tlana Pavlatova, Karel Be lina 
Od severovychodu vpravo od Normalnı cesty pres pilırek na 
vrchol. 
Tovarnık ě  Jiznı spara V 
19.9.2009 
Karel Be lina, S.Pavlatova, S.Munde, J.Munde 
V levů  casti jiznı steny sparou na vrchol. 
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Tovarnık ě  Tanec nice VIIb 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova 
Nastup z prostoru mezi ve z ı a Zdenickou vpravo od ódolnıho 
koutu. Sparou pod previs rozporem a stenou pres kruh doprava 
na balkon cesty Tanecnık. Tou dale na vrchol. 
Poustevna ě  Sladke  tajemstvı VII 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova 
Ze spicatůho bloku u paty ódolnı (severnı) steny trhlinou a 
stenou ke kruhu. Traverz previslym zebrem doprava ke spare. 
Sparou na rımsu a stredem steny na vrchol. 
Poustevna ě  Perly ducha VI 
19.9.2009 
Karel Be lina, Sve tlana Pavlatova, Sabine Munde, Johannes 
Munde 
Vlevo v severnı stene  sikmo stenou doprava k 1. kruhu. Hranou 
pres dve  velků  dıry ke 2. kruhu. Hranou na vrchol.  
 

RRaa jjeecc  

Strelecky trun ě  Skok ze svahu 1 
26.10.2009 
Jan Paul (jisten) 
Z levů  hrany masıvu preskokem na vrchol. 
Kladivo ě  Pravy skok 2 
5.11.2009 
Jan Paul (jisten) 
Z masıvu (Fata morgana) preskok k pravů  hrane  prepadlůho 
bloku a lehce na vrchol. 
 

VVsseemmiillyy  

Severnı cimburı ě  Stara cesta II 
7.10.2005 
Zdenek Kropacek 
Ze sedla (sem ózkym komınem z masıvu) óplne  vpravo ózkymi 
komınky a postupnıch na vrchol. 
Severnı cimburı ě  Zdenkuv sen VIIb 
26.9.2009 
Pavel Henke x Pavel Bechyne , Karel Be lina 
Uprostred ódolnı steny sparou pres 4. kruhy na vrchol. 
 

DDuubbsskkýý  sskkaa llyy  ČČ   KKookkoorr ıınn 

Oprena vČ z ě  Merlot 2 
31.10.2009 
Jan Paul (jisten) 
Z masıvu (naproti nahornı strane ) preskokem na vrchol ke 
slan ovacımu kruhu. 
 

 
 

Upozornenı: 
V nekterych prıpadech se mu ze jednat o jeste neschva lený 

prvovystupy. O jejich oficia lnım schva lenı rozhodujı vyhradne 
prıslusný Vrcholový komise. 

LL EE ZZ EE CC KK ŘŘ   SS TT RR IIPP KK YY .. ..   
  

SSeevveerrnnıı  cciimmbbuurrıı  vvee  VVsseemmiilleecchh  
Koncem r ıjna pr isel strohy  e-mail od Pavla Ky sy Bechyne :  
ýPosıla m foto z prvovystupu ve Vsemilech..ť 
Oc bylo me nŠ  pısmenek, o to vıce bylo fotografiı. 

   
NŠ kolik zabŠ ru pr ımo z prvovy stupu Zden kuv sen VIIb na vŠ z Severnı 

cimbur ı ve Vsemilech dne 26. zarı 2009. Uz jenom poradnŠ  zajistit 
nastup nebyla zadna sranda. Spravila to az dvŠ  lana natazena pode l 
cele  Č dolnı stŠ ny. Jina moznost nebyla. Spara pres ctyr i kruhy pak uz 

byla pro vsechny tr i lezce vlastnŠ  Č plna hracka..  

 
Zaslouzena radost na vrcholu Severnıho cimbur ı ů zleva Pavel Henke, 

Pavel Bechyne  a Karel Be lina 

 
Celkovy  pohled na situaci pred vchodem do Vlcı rokle. Zleva vykukujı 
Strazce Slunecne ho dolu, Severnı cimbur ı (stred Č dolnı stŠ ny protına 
spara, kterou vede prvovy stup) a Vlasticka, nad kterou je jestŠ  ukryta 

C tvrta pracka.  

Starou cestu na Severnı cimbur ı vylezl ze sedla mezi masıvem 
a vŠ zı v r ıjnu 2005 Zdene k Kropacek. 

Foto ě  2009 Pavel BechynČ , prvovystup.eu 
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PPoohhaaddkkyy  CC eesskkeehhoo  SSvvyy ccaarrsskkaa  
Ve ctvrtek, 3. prosince 2009, 
bude zahajen prodej krasne  
knihy pohadek z Ceske ho 
S vy carska nazvane  “Poslednı 
Certď od autora Frantis ka Kvıze 
a vydavane  prodejnım nakladem 
pouhy ch 800 ks. 
Pohadky pro dŠ ti i dospŠ le  
popisujı vznik znamy ch mıst 
Narodnıho parku Ceske  
S vy carsko a lakajı k jeho 
blizsımu poznanı a navstŠ vŠ . 
A v sobotu 12. prosince se pak 
bude v DŠ cınske m knihkupectvı 
panı Andrasove  od 11:00 hodin konat autogramiada. 
Nenechte si ujıt moznost zıskat originalnı darek pro sve  
nejblizs ı, podepsany prımo autorem. 

 
Frantis ek Kvız ů autor knızky pohadek, vsestranny  sportovec, 50-ti 

bojar  a horolezec.. 
Foto ě  2009 Pavel BechynČ  

NNeepprrııjjeemmnnyy   ssoouubb––hh  aakkccıı  
Na podzim stıha jedna akce druhou, a tak b y va vzdy nejvŠ tsım 
or ıskem, spravnŠ  se rozhodnout, na kterou z nich vyrazit.  
Poslednı listopadovy  vıkend byl take  dobre nahustŠ ny . Poslednı 
slanŠ nı nŠ kolika oddılu, sportovnı akce, oslava vy znamny ch 
horolezecky ch narozenin nebo uz 13. Dozınkovy  vecırek, na 
ktery  nas pozval do Arnoltic David Vapnık Obermann.. 
VŠ ru tŠ zka volba.. 

 
Plaka t  David Obermann 

PPooddzziimmnnıı  lleezzeennıı  ňň  BBoorreenn  22000099  
JJiirrıı  CChhaarraa  aa  ZZddeennČČ kk  VVaaiisshhaarr,,  CCAAOO  DDČČ cc ıınn  

Je pravda, ze predpovŠ … 
na vıkend 2. az 4. r ıjna 
2009 nebyla pr ılis 
optimisticka, ale tradice je 
preci treba udrzovat, to je 
jasna vŠ c. ZvlastŠ , jedna-li 
se o jubilejnı rocnık! 
(Pravda, zalezı, jak se to 
pocıta. Prvnı “Podzimnı 
lezenıď bylo v listopadu 
1989 na Vrabinci (foto). 
Tenkrat zakladnı kamen 
polozili Roman Goltsch, 
Karel Kruschina, Jirı Chara a Vladislav Panc. Po revoluci 
sice dva roky vypadly, ale od roku 1992 se pak uz akce konala 
kazdorocnŠ .) 
Nebyli jsme si jisti situacı na tabor isti, a take  trochu ze strachu 
pred slibovany m destŠ m, jsme radŠ ji zvolili jistotu parkovanı 
pred Chatou Boren  s opŠ t novy m majitelem (provozovatelem). 
Aby se nereklo, dali jsme alespon  pivko a gulas, ale pak uz 
jsme celı natŠ senı vyrazili na jih. 
V ocekavanı pr ılivu lezenı chtivy ch kamaradu jsme odolali touze 
do setmŠ nı jestŠ  nŠ co sapnout, a radŠ ji jsme natahali hromadu 
dr ıvı dostatecnou na hodnŠ  dlouhy  vecırek. 
Nepr ijel nikdo°   

  
Pro dr ıvı se na Borni musı opravdu daleko. Nejblizsı okolı 

horolezecke ho tabor istŠ  je dokonale vycistŠ ne . Kdyz dlouho nikdo 
nesel, vyrazili jsme alespon  na pulnocnı vy stup na vrchol BornŠ . 

 
V noci opravdu trochu sprchlo, ale byl to spıs jen symbolicky  naznak. 
Rano nevŠ r ıcnŠ  koukame ze stanu na absolutnı “plechď. Nası odmŠ nu 

za zachovanı jedne  male  horolezecke  tradice.. 
Foto ě  2009  Sponge  
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XXXXXXVV..  rrooccnnııkkuu  hhoorroolleezzeecckkeehhoo  
oorriieennttaaccnnııhhoo  bb––hhuu 

11..  lliissttooppaadduu  22000099  

BŠ zelo se za nevlıdne ho pocası. S edivo, vŠ trno, -2,5Ź C. 
Lezecke  kontroly byly na Rozeklane m kameni (M,Z), Stara 
cesta I a na S ikme  vŠ zi (M), Vy chodnı cesta II. Dale byly 
kontroly ve skalnıch oknech vŠ zı Stolicka (M) a Mostova (M,Ř).  
Byla pouzita mapa ZavodistŠ , puvodnŠ  urcena pro LOB, kde 
chybŠ ly podrobnosti. Pro dohledavku nŠ ktery ch kontrol (zvlastŠ  
u M) bylo nutne  vyuzıvat azimuty.  

Jana a Jaromır Pospıs ilovi 

Puvodnı, kratka zprava (viz vy se), byla pozdŠ ji autorem 
doplnŠ na o vyjadrenı k nŠ ktery m sporny m kontrolam: 

ýAhoj vsem a gratulace za statec ny vykon v nevlıdne m poc ası! 
Letos byly spıse nadsene  da my a chlapi vř tsinou skrıpali 
zubama. Jejich traž byla jen o ma lo delsı. Ovsem nř ktere  
vlozene  kontroly v mapř  bez podrobnostı sta ly zato. Vyslechl 
jsem spoustu pripomınek a pri boura nı tratř  jsem si nř ktere  
mohl opř t provř rit. Proto jestř  posıla m muj na hled na nř ktere  
nejasnosti. Nevyhrazuji si pra vo na neomylnost !! 
Chybnř  postavenou kontrolu o 50 az 80 m neberu. V mapř  bez 
podrobnostı bylo potreba vyuzıt azimuty. Ha da m, ze nikdo z 
chlapu nehledal 2 tak, ze by se postavil presnř  na roh 
oplocenky, urc il si azimut a odkrokoval si vzd a lenost (a ja  to pri 
prıpravř  dř lal v klidu). Presto beru, ze byla tř zka  a jestř  k tomu 
zasita . 
6 (M) nebyla na nespra vne  stranř  od pruseku. To jsi pouze 
nechytil ten spra vny prusek. Zac a tek byl hodnř  blbř  poznat. 
15 (M), opř t nesžastny prusek. Jsem si stoprocentnř  jist, ze to 
byl ten spra vny. Vzda lenost kontroly od kazatelny, ktera  byla 
vidř t c inı podle mapy 250 m !! 
Zkontroloval jsem si hla sky, ze kontrola v prurvř  mezi skalami 
(7M, 4Z ) je utrzena , lampion visı dole? dokonce i nahore? ... a 
samotne  klestř  se nedajı dohledat. Tak to byl nř jaky bludny 
lampion. Kontrola byla neporusena  tam, kde jsem ji v sobotu 
umıstil. 
A jedna sebekriticka . Pozdř  jsem si uvř domil, ze orienža ci 
mohou mıt boty s hreby. Coz pri lezenı na skutec ne  vř ze 
nebylo dobre a bylo to vidř t. Prıstř  na to budu pamatovat v 
pozva nce. 
A jestř  k hrebum. Dalo se to dobre stopovat a tak mř  zara zı, ze 
vsude, kde byl ka men jsem stopy vidř l, ale ve skalnım oknř  
(11M) ne ?!? 
Tak se pokochejte vysledky.ť 

Zdravı Jaromır 

Vıte zovž v muzskž a zenskž kategorii: 

 

VV yy ss ll ee dd kk oo vv aa  ll ii ss tt ii nn aa   

kategorie - dlouha traŽ , MUZI:  7 500 m, 17 kontrol 

 jmeno klub vysledny c as 

1. Nehasil Vladislav KOB DŠ cın 76,174 
2. S tykar Honza HK Rac 100,358 
3. Nehasil David HO Boletice 109,151 
4. Horak Martin Reaktor DŠ cın 120,759 
5. Patzelt Vile m KOB DŠ cın 130,967 
6. Vlcek Petr KOB DŠ cın 136,243 
7. Nejezchleba Jir ı SKAL Prysk 150,209 
8. S tŠ pan Petr ASK DŠ cın 150,485 
9. Rychnovsky  Frantisek  161,341 
10. S afar ık Milan CAO DŠ cın 167,644 
11. Galus Igor KOB DŠ cın 174,489 
12. Vlk Josef ASK DŠ cın 178,185 
13. Pr ibyl Adam KOB DŠ cın 182,633 
14. Suchy  Martin HK Chr ibska 182,815 
15. Uher Jaroslav HK DŠ cın 187,541 
16. Kovar ık David AVP UJEP 204,946 
17. Kolorenc Pavel st. Hulho Team 206,747 
18. Nadvornık Hugo HO Boletice 217,777 
19. Hofman+Marke ta+Vojta HK Varnsdorf 269,952 
20. Duben Jıcha KOB DŠ cın DISK 

21. Lastovicka Pedro HK DŠ cın DISK 

22. Kolorenc Pavel ml. Hulho Team DISK 

23. Semık Jaroslav Reaktor DŠ cın DISK 

24. Soucek Jir ı  DISK 

25. Micka Jan OB Teplice DISK 

26. Kvız Frantisek Hafalaf DISK 

 
kategorie - kratka traŽ , ZENY:  5 750 m, 10 kontrol 

 jmeno klub vysledny c as 

1. Patzeltova Bea KOB DŠ cın 51,563 

2. Vlckova Jindra KOB DŠ cın 58,438 

3. Nehasilova Zuzka KOB DŠ cın 65,089 

4. Dubnova Kacka KOB DŠ cın 67,917 

5. Burdova Simona KOB DŠ cın 72,832 

6. Vlckova Klara KOB DŠ cın 79,467 

7. HrabŠ tova Helena KOB DŠ cın 84,857 

8. Burda MatŠ j (13 r) KOB DŠ cın 85,483 

9. Horynovi+ dŠ ti HK Doprava 89,396 

10. Loukova Tereza HO Slavia Ul. 96,250 

11. Reznıkova Jana CAO DŠ cın 99,980 

12. Krauskopfova Jir ina HK Rac 100,498 

13. Souckova Lenka  114,866 

14. Opavova L.+ Vlkova S. HK Chr ibska 120,292 

15. Kadlecova Dana  134,630 

16. Bodlakova Anna HK DŠ cın 142,513 

17. Souckova+Miskovska+Jenıkovska  178,000 

18. S trajtova Jana HO Doprava DISK 

 
Text Jaromır Pospıs il 
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KKaarreell  BB––lliinnaa  ňň  sspprraavvccee  sskkaallnnııcchh  oobbllaassttıı  
Parkrat se nŠ kdo rozciloval nad tım, ze v kazde m cısle CAO 
News se musı objevit Karel Be lina. Chce-li ale clovŠ k psat o 
lezenı na severu Cech, tak se tomuto jme nu nevyhne stejnŠ , 
jako kdyby nŠ kdo psal o osmitisıcovkach a nezmınil jme no 
Reinhold Messner. Tak to prostŠ  je. 
My si dokonce v redakci myslıme, ze je namıstŠ  Karlovi za jeho 
praci ve skalach podŠ kovat a tımto tak verejnŠ  cinıme. Dıky! 
Tady je maly  vy cet Karlovo letosnı (!!!) prace: 

N o v e  s l a n o v a c ı k r u h y :  
Ostrov 

Lexikon, Lesnık, SvŠ tka, Johanuv klobouk, Citronek, Cerna stŠ na ů leva 
cast, Cerna stŠ na ů prava cast, Kota 7, StŠ na veverek, Lodnı trouba, 
PopravistŠ , Serbus, Pirat, Vratnice, Tovarna, Zdenicka, Tovarnık ů 

severnı vrchol, Tovarnık ů hlavnı vrchol, Poustevna, Kutnohorska stŠ na, 
Mala Rohova vŠ z, Moravanka, Obr, Krtek, Lampa (slanovacı kruh byl 

nŠ ky m vytlucen, nynı opŠ t osazen do stejne ho mısta) 

Tisa 
Sfinga 

Rajec 
Podeprena, VŠ truse, Vcelın ů zapadnı vrchol, Bobr 

Vysoka Lıpa 
Draz…ansky  kuzel 

Vsemily 
Severnı cimbur ı 

N o v e  v r c h o l o v e  k n i h y :  
Johanuv klobouk, Neznama vŠ z, Frona, VŠ z v koutŠ , Bourkova vŠ z, 
Lesnık, Cerna stŠ na, PopravistŠ , Citronek, Otesanek, Ukryta vŠ z, 

UmınŠ nec 

O p r a v e n e  a  z p Š t n Š  v r ac e n e  v r c h o l o v e  k n i h y :  
Kutnohorska stŠ na, Lampa, Cervena vŠ z, Cısar , Rozeklana vŠ z (vse 

Ostrov), Soudek (Vysoka Lıpa) 

V r c h o l o v e  s c h r an k y  ( n o v e  n e b o  o p r a v e n e ) :  
Cervena vŠ z, Tovarna, Lesnık, Johanuv klobouk, Neznama vŠ z, Ukryta 

vŠ z, Cısar , Otesanek, Koutova vŠ z, Bourkova vŠ z, Frona, Lampa, 
Citronek, Cerna stŠ na, PopravistŠ  (vse Ostrov), UmınŠ nec (Rajec), 

Draz…ansky  kuzel a Soudek (Vysoka Lıpa) 

V y m Š n a  s t a b i l n ıc h  s t Š n o v y c h  k r u h u :  
Wutkeho vŠ z (2 kruhy), Chlebnık, Ostrovska stŠ na, Policejnı anton 

(stŠ novy  kruh byl nŠ ky m vytlucen, nynı opŠ t osazen), Kocicka, Ukryta 
vŠ z (2 kruhy), StŠ na veverek, Trojhran (2 kruhy), Koutova vŠ z, 

Neznama vŠ z (2 kruhy), Severnı plotnova vŠ z (2 kruhy), Cısar  (2 
kruhy), Rozeklana vŠ z, Jelenı vŠ z, Balkonova vŠ z 

 
Mistrovo nacinı°  

Foto ě  2009 Pavel BechynČ  

SSeettkkaannıı  ss  RReeiinnhhoollddeemm  MMeessssnneerreemm  
MMaarrttiinnaa  TTaabboorrııkkoovvaa,,  CCAAOO  DDČČ cc ıınn 

Tak bych nikdy nevŠ r ila, ze se nŠ kdy potkam s Panem 
Messnerem, kdyz jsem nŠ kdy pred 15ti lety hltala jeho knızky... 

 
Musım r ıct, ze je skvŠ ly , nesmırnŠ  charismaticky , mily , cisı z nŠ j 
i v jeho 65 letech energie, vitalita. Prednaska byla pŠ kna, ma to 
zmakly , mluvit umı, ma pr ıjemny  hlas, pr i ktery m je i ta nŠ mcina 
hezka.  
Mluvil o svy ch zacatcıch, o Ortleru, o panu Payerovi, ktery  na 
nŠ m provadŠ l sva mŠ renı, o tanı ledovcu, o Everestu, ale i o 
sve m prechodu Antarktidy a Arktidy, mluvil o svy ch projektech, 
o svy ch pŠ ti muzeıch, mimochodem uz jsem ve dvou byla - na 
Monte Rite a na jeho hradŠ  Juvalu, obojı nadherna zalezitost. 
Dostal cenu "Prazsky  cepın" za 
pr ınos horolezectvı, kterou si 
pry  vystavı v nŠ ktere m ze svy ch 
muzeı, kde si ho budeme muset 
prohle dnout.  
Na autogramiadu jsem si vzala 
jen dvŠ  knızky. Vybırala jsem 
ty, ktere  mam nejradsi. 
Prolomila jsem ticho pozdravem 
Buon Giorno. Na to se chytil, a 
tak jsme prohodili par slov a pr i 
tom jsem ho pozadala jestŠ  o 
podpis do "mojı knızky", kam si 
pısu ja a taham jı vsude po 
kopcıch, foto z nı posılam..   
ProstŠ , super zazitek. Jsem rada, ze jsem se s jednım ze svy ch 
idolu mohla potkat, coz se mi uz bohuzel nikdy nepodar ı treba s 
my m nejvŠ tsım oblıbencem Mirkem S mıdem.. 

Foto ě  2009  Martina Taborıkova  

NNoovvaa  MMAANNTTAANNAA 

Vyslo nove  cıslo obcasnıku pro 
individua a individuality Horoklubu 
Chomutov Mantana. 
KromŠ  jine ho tam najdete Peklo a 
Rajec - clanek o vy stupu na 
Mravencı vŠ z od Bronka Bandase, 
Cervene  vrchy a Zapadnı Tatry 
v podanı Blahous e Kluce, pŠ kne  
vypravŠ nı z Dolomit s nazem Hura 
na jih Pavla Bohunka, Navraty 
domu z hor II, tentokrat z Korsiky 
(Blahous  Kluc) nebo Oke nko do 
historie oddılu.. 
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DD––nnıı  vv  oobbllaassttnnııcchh  vvrrcchhoolloovvyy cchh  kkoommiissııcchh  
OOVVKK  SSZZ   CC eecchhyy  

Ve ctvrtek 19. listopadu 2009 prob Š hla na ChatŠ  Boren  radna 
schuze OVK SZ Cechy. 
Program byl nasledujıcı: 
- pr ijetı 4. clena do subkomise Krusne  hory ů Pavel BohunŠ k 
- prevod Kapucınsky ch a Petrohradsky ch skal pod OVK Z Cechy. 
Oblast k 1.12.2009 oficialnŠ   predana. Naopak do nası spravy prevzata 
oblast Vysoky  kamen v Z casti Krusny ch hor. 
- ujasnŠ nı predsedu jednotlivy ch subkomisı - Mısa Vyleöal za Ceske  
stredohor ı a L. V r̈os za Boren .  
- realizovana vy mŠ na materialu dodane ho svazem (seznam 
vymŠ nŠ ne ho jistŠ nı, vrcholovy ch knih atd.) a pozadavky na material na 
pr ıstı rok. Dale pozadavky na material pro prvovy stupy dotovany  CHS. 
- administrace na webu skalnıch oblastı ů administrator i 
- seznamenı s moznostmi lezenı v CHKO Ceske  stredohor ı  (M.Vyleöal) 
- chybŠ jıcı spravci - oblasti v Ceske m stredohor ı 
- vrcholove  knihy ů aktualizace seznamu, digitalizace, archivace 
- resenı proble mu jednotlivy ch skalnıch oblastı  
- schvalovanı problematicky ch prvovy stupu 
- volna diskuse 

Jednanı, ktere  probıhalo v konstruktivnı a kamaradske  
atmosfe re, r ıdil predseda OVK Pavel Suchoparek. Zapis 
v dobŠ  uzavŠ rky nebyl jestŠ  k dispozici. 

  
Chata Boren , 19.11.2009. Pr ıtomnı clenove  OVK SZ Cechy: Pavel 
Bohune k, Jirı Chara, Filip Krivinka, Pavel Suchoparek, Milan 

Svinarık, Ladislav Voros a Michael VyleŘal. 

OOVVKK  LLaabbsskkžž   ppıısskkoovv ccee  

Listopad pr inesl mnohe  zmŠ ny. Tou nejdulezitŠ jsı je rozdŠ lenı 
puvodnı OVK na dvŠ  nove  ů OVK Tisa a OVK Labske  pıskovce. 
Novy mi predsedy byli jmenovani Jirı Rosol (Tisa) a Jan 
Pleticha (LP), kter ı byli zaroven  povŠ reni sestavenım novy ch 
funkcnıch OVK (jmenovanım novy ch spravcu jednotlivy ch 
spravovany ch oblastı). 

Foto ě  2009 Sponge 

AAddaamm  OOnnddrraa  vvyyhhrraall  SSvv––ttoovvyy   ppoohhaarr!!  
Vy sledky SP v lezenı na obtıznost ve slovinske m Kranji vyhral 
mezi muzi nas Adam Ondra a potvrdil tak svuj neobycejny  
talent i vynikajıcı lezeckou formu.  

Muzi  
1. Adam Ondra, CZE 
2. Sachi Amma, JPN 

3. Jakob Schubert, AUT 

Řeny 
1. Mina Markovic, SLO 
2. Akiyo Noguchi, JPN 
3. Johana Ernst, AUT 

GGrraattuulluujjeemmee!!!!  
Foto ě  8a.nu 

AA..DD..PP..  --  AAsscceennDDaannccee  PPrroojjeecctt  
Novou, na prvnı pohled mozna trochu 
zvlastnı, lezeckou disciplınou je tzv. 
tanec na stŠ nŠ . Soubor AscenDance 
Project (A.D.P.) zalozila v roce 2006 
jeho soucasna umŠ lecka vedoucı Isabel 
Jessica von Rittberg (na snımku). 
Jejich vystoupenı v sobŠ  integrujı 
technickou preciznost, sılu a expresivitu 
pohybu ve spojenı s hudbou, to vse na 
vertikalnım podiu (specialnŠ  upravene  
lezecke  stŠ nŠ ). Vytvarı tak zcela novy  
vy raz tohoto sportu.  

   
A.D.P. ma jiz za sebou celou radu tŠ chto lezecko - divadelnıch 
vystoupenı a sklızı ve svŠ tŠ  veliky  Č spŠ ch. 
NŠ ktera z jejich provedenı se dajı shle dnout i na strankach 
Facebook, ci YouTube. 

  
Az vas tedy omrzı jen tak obycejne  zle zanı sklanıch stŠ n, 
zkuste si na nich t reba trochu zatancit. Takze..  

 
Zdroj: ascendanceproject.com  

DDaallssıı  zzkkvvaalliittnn––nnıı  sseerrvveerruu  SSkkaallnnıı  oobbllaassttii  
Na webu Skalnı oblasti CR je 
vidŠ t obrovsky  kus prace, 
ktery  za jeho provozem stojı 
a k jeho zkvalitn ovanı 
dochazı i nadale. Dıky za to! 
Nynı se zde objevila dalsı 
potŠ sujıcı zprava a zaroven  
vy zva pro vsechny lezce - 
hlavnŠ  soucasne  i by vale  
cleny OVK:  
ýZapisy jednanı Jizersko - luzicke  zkompletovany!  
Z archıvu predsedy Jizersko-luzicke  OVK Vladımıra Janka byly 
prefoceny veskere  dostupne  Za pisy z jedna nı te to OVK od roku 
1976! Lezecka  verejnost tak ma  nynı k dispozici ucelenou radu 
dokumentu ve forma tu PDF, ktere  popisujı dř nı ve skala ch 
Jizerskych a Luzickych hor za poslednıch vıce nez 30 let. 
Tento zpusob zachycenı historie prina sı na SO zcela novou 
kvalitu a nynı nezbyva  nez doufat, ze se podobnř  dostaneme i 
k dalsım doma cım archıvum! Jestli nř co ma te, tak se, prosım, 
ozvř te. Stejnou filosofii uplatnujeme i pro stare  Vrcholove  knihy 
a origina ly Protokolu o prvovystupech. Jen toho je strasnř  moc 
a vsechno chce svuj c as. 
ZdenČ k Strnad, 1.12.2009ť 

Zdroj: http://skaly.horosvaz.cz  
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KKrreesstt  kknniihhyy  OO ,,  hhoorroo  
Na tenhle okamzik jsme se 
tŠ sili vsichni ů az konecnŠ  
vyjde ocekavana knızka o 
historii lezenı na severu 
Cech! Autorsky  kolektiv 
tvor ili: Vladimır Slouka, HO 
TJ Lokomotiva, autorsky  
redaktor; Leopold 
Kukacka, o.p.s. Milesovka, 
technicky  redaktor; Jaromır 
Rada, HO TJ Spartak Ustı 
nad Labem, redakce 
Č stecke ho horolezectvı;  
Karel Plechac, HO Prachatice, redakce horolezectvı ve 
velehorach; Gerhard Tschunko, Climbing Club Dubı, redakce 
teplicke ho horolezectvı; Josef Hozak, HK DŠ cın, redakce 
dŠ cınske ho horolezectvı a Helmut Weigel, HK DŠ cın, redakce 
dŠ cınske ho horolezectvı. Nazev knihy je nakonec O, horo, 
s podtitulem Historie severoceske ho horolezectvı slovem i 
obrazem. 

 
Krest knihy probŠ hl 16. listopadu 2009 v prednaskove m sale 
Severoceske  vŠ decke  knihovny v Ustı nad Labem. Sal byl 
zaplnŠ n do poslednıho mıstecka a tolik horolezecky ch legend 
pohromadŠ  se jen tak nevidı. 

  
Po Č vodnıch slovech a predstavenı publikace doslo na samotny  
krest, a to stylovŠ  - svijansky m pivem.. 

 
Foto ě  2009 Sponge 

PPoosslleeddnnıı  ssllaann––nnıı  CCAAOO  DD––ccıınn  22000099  
AAlleessppoonn   vvee  zzkkrraattccee::  

 
Na vynasenı sudu, vozenı a stıpanı dreva nas jestŠ  mnoho nebylo.. 

 
Na lezenı jestŠ  me nŠ , o to vıce jsme toho ale stihli. Bumerang na 
Jeptisku, Jiznı cesta na Janosıka, jedna nova vŠ z a par dalsıch.. 

 
Po “poslednımď slanŠ nı, tradicnŠ  z Pivnıho kamene, dorazil mezi nas 

Jenık Pleticha s cerstvy mi informacemi pr ımo z jednanı CVK.. 

 
Se stary m lezecky m rokem se s nami pr ijela symbolicky rozloucit cela 

rada kamaradu, nŠ kter ı i z hodnŠ  daleka.. 

 
Pak uz mŠ lo vse vıceme nŠ  standardnı prubŠ h ů zeny, vıno, zpŠ v.. 

NejocekavanŠ jsım momentem se pravem stala horolezecka tombola. 
Pres nekonecnou radu “napınacıchď cen (spermobanka, ruske  vonavky, 
abalaky, novŠ  podrazene  kopacky, lano, tŠ hotensky  test, LP desky Def 
Leppard, Black Sabbath, Genesis, Police, Dire Straits a jiny ch..), jsme 

se probojovali k zlate mu hrebu vecera ů triku s Ranpy kartinkou a 
nove mu pruvodci na Labak°  Tak za rok AHOJ!   

Foto ě  2009 ..kdo se jak dostal k foŽaku 
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BByyllyy  ttoo  vvaazznn––  bbeezzvvaa  ccaassyy....  
Pred dvaceti lety padla nadobro zelezna opona! NeuvŠ r itelne !! 

 
Obrazky z me ho cancaku k tradicnımu Vanocnımu vy jezdu na Boren  

dne 26.12.1989. Cestou z hlavnıho nadrazı jsme s brachou stıhali 
i Č klid nechutne  vanocnı vy zdoby.. 

Pro mnoho lezcu to tenkrat znamenalo konecnŠ  prvnı moznost 
na vlastnı oci uvidŠ t Alpy. Ani ja s braskou a kamaradem 
Davidem Pelikanem jsme nezavahali. Auto jsme si museli sice 
pujcit v pujcovnŠ , do pr ıvŠ su nalozili 40 litru benzınu, narychlo 
nakoupili chybŠ jıcı “vy skovouď vy stroj a vy zbroj z Rempa a 
Drutepu a plni nekonecne ho entuziasmu jsme vyrazili. 
Do S vy carska nas sice jestŠ  nevpustili (v srpnu 1990 jestŠ  
nebyl bezvızovy  styk ů to Dienstbier nestihl), ale Italie uz byla 
bez proble mu.. 

 
Opojenı ze svobody ů Dolomity, srpen 1990. Na barevny  film jsme 

nemŠ li, tak jsem si fotky prostŠ  vybarvoval sam.. 
Text a foto Jirı Houba Chara 

GGrraattuullaaccee  kk  pprrvvnnıımm  nnaarroozzeenniinnaamm!!  
Kdyz jsme se pred rokem 
dozvŠ dŠ li, ze zkuseny  lezec a 
pıskarska legenda Vaclav S irl 
(na snımku) utrpŠ l nasledkem 
padu v prvnı de lce cesty 
Gipfelstßrmerweg na 
BloÁstocku vazna poranŠ nı 
hlavy a trupu, vsem nam 
zatrnulo. NŠ kolik dnı na to, 
popsal incident jeho syn takto:  

ýá Ta ta vypadl z prvnı de lky 
cesty, nejspıs na sledkem 
ulomene ho chytu. Na sledoval 
zhruba dvana ctimetrovy pa d, 
ktery byl nastř stı zachycen 
jestř  nad zemı. Pri nř m se 
pravou stranou tř la velmi silnř  uderil o ska lu. Po zranř nı byl pri 
vř domı a privolanym vrtulnıkem byl transportova n do nedaleke  
Dra zúanske  Univerzitnı kliniky. Ihned po prevozu Šspř snř  
absolvoval operace hrudnıku a hlavy, pri kterych byla 
zastavena vznikla  krva cenı. Na slednř  byl, v umř le m spa nku ale 
jiz mimo ohrozenı zivota, presunut na jednotku intenzıvnı 
pe c eá ť 
V jednom z poslednıch e-mailu (k vernisazi) Vasek napsal: 
ýMilej Houbo (jakoz i Randa ku)! Prevelice Va m fandım, ovsem 
jsa politikem nizsı prazske  soutř ze, tak 17. listopadu politikuju 
na sve m doma cım hristi. Kromř  toho moje rodina urc ila 17. 
listopad 2008 dnem me ho znovuzrozenı, a teú ma m teda prvnı 
narozeniny, ktere  oslavım pra vř  jen s rodinou. Jinak je vsecko 
na dobre  cestř  - uz jsem byl dvakra t lızt, i kdyz jen srabove  
cesty na okoloprazske m buliznıku (Holy vrch, Sa rka - teú 
pojedem do Cernolic). Ale snad uz to bude furt jen lepsı. S 
pra nım dobre ho rozhoupa nı - starej Sirl..ť 

Nas vzkaz zase znı: VVss ee  NNEEJJ  kk  ttvvyymm  11..  nnaarroozzeenniinnaamm!!!! 
Foto ě  2006 Sponge 

BBuummeerraanngg  nnaa  JJeeppttiisskkuu 

Bumerang je hodnŠ  zajımava cesta. 
Veskere  obtıze (klasifikace VIIb) 
jsou soustredŠ ny do kraticke ho 
rajbasove ho Č seku ve tvaru 
bumerangu z predvrcholu vlevo, do 
zprvu jemne ho, a pote  jiz 
vy raznŠ jsıho, sokolıku.  
(Na obra zku je sche ma klıc ove ho mısta ó nejprve kousek sestoupit na 

malou boulic ku, prohodit nohy a levou oprıt o jestř  mensı sikminku. 
Zvednout za dvř  nepatrne  dırky a je to..) 

PamŠ tnıci tvrdı, ze zde by vala po NŠ mcıch jakasi skoba nebo 
hak, pres kterou se cely  usek lezl a cesta tehdy byla za IV. Jin y  
mıstnı lezec vypravŠ l, ze cestu lezli uz jako kluci, v noci a se 
svıckami na cepicıch, aby vidŠ li na chyty. No, kazdopadnŠ  je to 
opravdu velice zajımava a pŠ kna cesta, ktera stojı za vylezenı. 

   
Pavel Pavouk C erny  v cestŠ  Bumerang VIIb na Jeptisku. 

Foto ě  2009 Sponge 
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RRoozzhhoouuppaannıı  vv  lliissttooppaadduu,,  vv  kkoosstteellee,,  vvee  ZZlleebbuu....  

ýVa zenı sousede  zlebstı, lezecka  
verejnosti, pra tele ! 

Jistř  va s zaujalo slovo rozhoupanı 
v za hlavı pozva nky na tuto 

vystavu. Pro svou mnohomluvnost 
se stalo na zvem, jakousi znac kou 

umř lecke  skupiny. 
Inspirova ni adrspasskou vystavou 
obrazu Jenıka Pletichy rozhoupali 
se oba akte ri opra sit svoji tvorbu. 
Po letech byly rozhoupa ny zvony 

zdejsıho pozdnř  baroknıho 
kostela Nejsvř tř jsı Trojice.  

V neposlednı radř  houpa nım v poloze visatce nad Šdolım 
nale za  lezec pokoru ve zdejsıch skala ch. 
Tato vystava ma  charakter experimentu. Je to variace pro dva 
solisty a intimnı duchovnı prostor. Pra ce Jirıho Cha ry a Pavla 
Randa ka vykazujı nadstandardnı kvality, podle hajı vlastnımu 
vyvoji a za konitostem a nikoli trendum, jsou take  pomř rnř  
snadno identifikovateln e , takze osobity rukopis slouzı jako 
spolehliva  pozna vacı znac ka. Houba a ranpa se samozrejmř  
znajı, ale nikdy spolec nř  nevystavovali. Prıslusı kazdy k jine  
generaci, majı rozdılnou zivotnı zkusenost i prıstup k vř cem, 
take  jejich vyraz se lisı. Jsou to predevsım treskutı 
individualiste , v soukromı vyrazne  osobnosti, jako umř lci tř zko 
zaraditelnı do proudu. Kazdy z nich funguje predevsım sa m za 
sebe. 
Autori vybrali sva  dıla podle vlastnıho uva zenı. Vř tsinou jde o 
rana  dıla, ktera  vznikla jako vysledek uvř domova nı si sebe 
sama pri premř nř  mladıka v muze. Zajıma  mř , co vznikne 
spojenım mozna  nespojitelnř  bytostne  originality a prostoru 
z doby doznıvajıcıho baroka a na stupu empıru, prostoru 
s tajemnym na dechem asi jiz ztracene , byž neda vne , historie.  
Jestli o nř co jde, tedy snad o hleda nı souznř nı, na sobenı 
pocitu, energie, vizua lnı intenzity. Klıc ovym slovem tohoto 
male ho vystavnıho experimentu by mohlo byt treba slovo 
rezonance ..ť 

Tak pravil kurator vy stavy Josef Novotny  k zhruba stovce 
pr ıtomny ch. 
Vernisaz byla zahajena.. 

 
VVeelliikkee   ddııkkyy  vvss eemm,,  kktteerrıı  ssvvoouu  oocchhoottoouu,,  pprraaccıı  aa  cc aasseemm  

pprr iissppČČ llii  kk  uusskkuutteecc nnČČ nnıı  ttee ttoo  aakkccee!!  
Foto ě  2009 Katerina Neumannova a jinı 

BBllıızzkkaa  sseettkkaannıı  vviirrttuuaallnnııhhoo  ddrruuhhuu  
Jednım z nejpr ıjemnŠ jsıch pruvodnıch jevu zlebske  vy stavy 
bylo vzajemne  setkavanı. 
Z mnohy ch zminme alespon  dvŠ : 

  
Na obrazku vlevo Jan Pus  s panı Helenou (jejich ctyrnohy  pr ıtel Dag 

po kratke  obhlıdce bozıho chramu cekal spokojenŠ  v autŠ ). 
Na snımku vpravo je Milan Holub (ve svŠ tle m) s pr ıtelem (ý..Jsem ra d, 
ze i Milan se rozhoupal a prisel po 50ti letech zpř t ke kamara dum z 

Laba ku. H.Adlerť). 
Foto ě  2009 Sponge 

HHUUDDYY  CCuupp  22001100  
Asi uz to vsichni vŠ dı, ale co kdyz treba ne?! Tak tedy v cervnu 
2010 se muzeme tŠ sit na dalsı rocnık HUDY Cupu!  
Tu jistotu nam dava e-mail od Ondry Benes e: 
ý..Jo, a abych nezapomnř l - slovo dalo slovo a je usneseno, ze 
prıstı rok v c ervnu bude opř t HUDY Cup. Oblast ma me 
zajımavou a velice krajinov ř  vdř c nou :-) á ť 
Neznı to dobre?? 

  
Vyhlasenı vıtŠ zu HC v roce 2007. 

Uvidıme “na bednŠ ď stejne  tvare i pr ıstı rok? 
Foto ě  2007 Sponge 

LLeettooss  ((zzrreejjmm––))  ddoosskkaakkaall  
Jedno jedine  chybne  
slapnutı stalo zrejmŠ  
Jana Jžnu Paula (na 
snımku) docasnou ztratu 
jeho nove ho konıcka ů 
preskoku. Tr i z jeho 
poslednıch najdete 
v novy ch cestach. 
A jak se mu to pr ihodilo? 
Sice ve skalach, ale 
nikoliv pr i skakanı nebo 
lezenı. Pr i obhlızenı 
moznostı prvopreskoku 
stoupl na kraji masıvu na 
velky  kamen, ktery  se 
s nım nesöastnŠ  svezl a 
pr iklopil mu kotnık.. 
Nenı uz tŠ ch oberleny ch 
lezcu letos nŠ jak mnoho??  

Foto ě  2009 Sponge 
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PPoozzddrraavv  oodd  VVllaaddiimmıırraa  LLaaccoo  SSaauulliihhoo 

ýOla amigos, lezci, pra tele  a la sky! 
Ma  tri roky dlouha  mise na 
portugalskych skala ch je za na mi, 
takze je nac ase, abych se s va mi 
podř lil o nř jake  ty fotografie 
z lezeckych vyprav a vıkendu.  
Nř kterym z va s jsem mozna  i 
slıbil, ze nř jake  ty fotky poslu, ale 
jen zrıdka to opravdu udř lal.. 
Cheers Vlad, Vladimır, Vla úa, 
Laco, lacusa k..ť 
A nasledoval odkaz na zaktualizovanou fotogalerii (odkaz najdete 
dole) plnou krasny ch a zajımavy ch fotek. 
Toz dıky, Laco! 

 
Foto ě  Vladimır Sauli, http://gemma.ujf.cas.cz/~sauli/personal.html.cz 

VVeelliikkoosstt  vveessmmıırrnnyy cchh  tt––lleess  
Pr i pohledu na tyhle obrazky clovŠ ka bezdŠ cnŠ  napadne, jestli 
obcas nejsou ty nase nejruznŠ jsı spory malicherne . Nebo ne?   

 

  

  
Zdroj  wikipedia.cz 

KKrreeuuttzzbbeerrgg  &&  bbuurrccaakk  
Stale pomŠ rnŠ  nova lezecka oblast na LitomŠ r icku Kreutzberg, 
ma, kromŠ  velice pŠ kne ho a pohodove ho lezenı, jestŠ  jednu 
zajımavou prednost, uplatn ujıcı se jen na podzim ů velice 
strategickou polohu z pohledu vinare! A zejme na v burcakove m 
obdobı lze tŠ zko rozhodnout, tahne-li nŠ ktere  lezce k tomuto 
kopci vıce lezenı nebo onen bozsky  mok, nabızeny  vinar i 
cestou k nŠ mu. Kombinace obojıho, je bajecnou volbou, letos 
mnohokrat ovŠ renou! 
Jako malou vzpomınku na tyto casy pr ijmŠ te alespon  kratky  
Č ryvek z “eseje o burcakuď Josefa Petrzelky: 
ýá Burc a k vinari poskytuje slast 
jako prvnı za lohu za pra ci, ktera  
uz vykona na byla, i za tu, ktera  
jestř  na vinare c eka  pri sta c enı a 
osetrova nı mlade ho vına. Avsak 
vinar, kdyz ve spř chu otevıra  
dvere od sklepa, a uz odtamtud 
se snazı zaslechnout kvasıcı 
most v sudu, o takovych vř cech 
nepremyslı. Zapomına  na minulost a nemyslı do budoucnosti, 
existuje pro nř j pouze teú. 
Jestli je jestř  brzy a most v sudu zatım tajuplnř  mlc ı, vinarova 
nervozita se stupnuje. Jestli prisel pozdř  k tomu nejvř tsımu 
sudu a vı, ze musı c ekat cely rok na prıstı prılezitost, je 
nevyslovnř  zklamany. Zvla stř  kdyz v rozhodujıcı chvıli mısto ve 
sklepř  byl treba ve studovnř  a studoval Platona. Skola by na 
jiznı Moravř  mř la zac ınat az po vinobranı. 
Jestlize mř l vinar treba i po nř kolika neŠspř snych letech stř stı 
a trefil se do te  pulhodinky s velkym P, nenı s nım rec . Presta va  
byt svobodny, vla dne mu nutnost. Nemuze dř lat nic jine ho nez 
pıt. Na kazdou ota zku odpovıda  tım, ze nalıva  sobř  i tazateli 
dalsı sklenku. Splnř nı jake koliv prosby odkla da  az po nata hnutı 
dalsıho kostyre a potom opř t. 
Jeho myslenı nebo pocity nelze vylıc it. Myslenı je uza vorkova no 
a smysly kromř  chuti, c ichu a hmatu take . Te mř r nevidı a 
neslysı. Stojı u sudu, pozdř ji sedı vedle nř j a objıma  jej. Jeho 
sklenic ka je neusta le plna , protoze si ji bez presta nı dolıva . 
Nezna  nikoho, kdo s nım nepije, a je bratrem kazde ho, kdo jej 
poza da  o sklenic ku. Mezi nepretrzitym mlaska nım zpıva  
posednut Musou o la sce k velke mu sudu. A jestli muzeme 
soudit, obc as zahle dne platonskou ideu. 
A pak - teplota v sudu neznatelnř  poklesne a myste rium konc ı. 
Vinar zpity la skou a ovla dnuty bozskym sılenstvım se pomalu 
vracı k norma lnımu zivotu. Pokud mozno zavre sud a snazı se 
odlozit kostyr a sklenic ku tak, aby nic nerozbil.  
Pak opatrnř  vyjde ze sklepa a zadıva  se na podzimnı oblohu. 
Je mu jedno, ze je to pra vř  podzimnı obloha. Po nř kolika 
odboc ka ch se dostane do postele a nez mu Zeus sesle 
konejsivy sen, zepta  se nesrozumitelnř  sa m sebe: nektar? A 
pohrdlivř  ma vne rukouá ť 

  
Kreutzberg & burcak = idealnŠ  straveny  den°  

Foto ě  2009 Lenka Charova 
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KKaalleennddaarr  SSttoonnee  NNuuddeess  22001100  

 

 
V prodeji je kalendar  “Stone Nudesď na rok 2010. Za $18.95 si 
jej lze objednat na adrese www.stonenudes.com. 
Take  je mozne  zakoupit tzv. John Yablonski Memorial Special 
(2010 + 2009 + 2008 Stone Nude kalendare) za vy hodnou cenu 
$25.00. 

 
Foto ě  Dean Fidelman, stonenudes.com 

AA   DD  RR  KK  RR  OO  SS  
mmeemmoorriiaall  IIvvaannkkyy  CC aaddoovvžž  aa  MMıırryy  SS mmııddaa  

V sobotu 7. listopadu 2009 probŠ hl jiz XXIX. 
rocnık tere nnıho bŠ hu skalami na 9 km - 
Adrkros. Zavod se konal za zatazene  oblohy 
na mokre  trati, bez protestu a Č razu.  

Reditelem zavodu byl Pete Blahna, hlavnım 
rozhodcım Ing. Josef Havlıcek. 

Tr i nejlepsı borci bez rozdılu kategoriı: 
1. Radoslav Groh, AK Janske  LaznŠ   31:19 
2. Petr Pechek, Maratonstav Upice 31:27 
3. Jan Mrazek, KERTEAM Praha   32:40 

A tr i nejlepsı horolezci: 
1. David S Řastny , Hasici Praha   35:41 
2. Milan Kohout, HO FTVS   36:32 
3. Michal Vesely , HO Spider Pigs   36:34 

Foto ě  2009 Sponge 

TTrreettıı  ttiissııccoovvkkaarr  
V sobotu 14. listopadu 2009 
dokoncil Stanislav Jelınek 
(na snımku) svuj 1000. 
vy stup na vrchol JestŠ du a 
stal se tak jiz tretım 
“tisıcovkaremď v novodobe  
historii soutŠ ze tzv. 
stovkar u, tedy tŠ ch, co na 
JestŠ d vystoupı alespon  
stokrat. 
Absolutnı rekord zatım drzı 
Jirı Manek, ktery  uz stihl na 
JestŠ d vystoupit 1504 krat. 

SoutŠ z stovkar u obnovil v roce 2000 
Jizersko-jestŠ dsky  horsky  spolek (JJHS), 
ktery  k soutŠ zi vydal i zavazne  regule. Od te  
doby se do soutŠ ze zapojilo nŠ kolik desıtek 
Č castnıku (take  jeden z CAO DŠ cın), z nichz 
jiz pr ibliznŠ  dvacet dosahlo sta a vıce 
vy stupu.  

Kazdy  "stovkar " obdrzı stovkarsky  odznak a od hotelu JestŠ d 
pullitr se svy m jme nem. S tımto pullitrem ma pak pivo na 
JestŠ du zdarma.  

Seznam of ic ialnıch stovka r u :  
Jirı Manek 1504 vy stupu  
Vladimır Jezek  1012 vy stupu  
Stanislav Jelınek  1000 vy stupu  

200 vy stupu: 
Antonın Horak, Jirı S imek, Jan Prazak 

100 vy stupu: 
Petr Krause, Petr Schneider, Frantis ek Russig, Karel Rubos , Milan 

Hrubes , Marek Rehacek, Michael Kraus, Jirı Hudousek 
a Zbyne k Mazac 

Pokud mate zajem zČ castnit se soutŠ ze stovkar u take , vyzvednŠ te si 
prukazku v kancelar i JJHS, nebo si o ni napiste na 

horskyspolek@volny.cz, pr ıpadnŠ  na adresu kancelare: Nerudovo nam. 
108/1, 460 01 Liberec 1. K prukazce je vydavana take  navratka, kterou 
je treba zase vratit do kancelare spolku. Pro vyznacovanı poctu vy stupu 
je v recepci hotelu JestŠ d umıstŠ no razıtko. SoutŠ z nenı nijak casovŠ  

omezena. 
Zdroj  JJHS 

KKuussee  zzpprraavvyy  zz  LLaa  PPaallmmyy 

Hana Mrkvickova a Josef Klus se chystajı na zajımavy  
prvovy stup: 
ýAhoj vsem, posıla me pozdrav z akce na La Palmř , z kra sne ho 
tepla i more. Zatım jen koupa nı a bouldering u more. Hlavnı 
akci - prvovystup Gallegos barrankem (strzı) teprve 
chysta meá ť 
A o ty den pozdŠ ji: 
ý..tak bohuzel zatım se na m vystup nepodarilo dokonc it. Byly 
proble my ó prselo a zastavil na s velky previs. Ale chysta me 
dalsı pokus..ť 

  
Foto ě  2009 Hana Mrkvic kova 
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IInnffoorrmmaaccee  zz  lleevveehhoo  bbrreehhuu  LLaabbee  
MMoojjee  cc iinnnnoosstt  sspprraavvccee  nnaa  lleevvee mm  bbrreehhuu  LLaabbsskkee hhoo  ŘŘddoollıı  oodd  

55..66..22000099  ddoo  2288..1111..22000099..  

S pomocı lezcu Pavla C ernžho, 
Petra Las tovicky a Tomas e 

Bardase jsme vymŠ nili 37 kusu 
stabilnıho jistŠ nı, nechal jsem v 
kniharstvı repasovat vrcholove  

knızky z Labske  panny, Strazce 
Prostrednıho Řlebu, Řlebske  jehly 

a Kazatelny. Tyto knızky si 
vzhledem ke sve  hodnotŠ  

zaslouzily zrestaurovanı pro 
uchovanı do budoucna. OsobnŠ  

jsem zkontroloval dalsıch 22 
vrcholovy ch knızek, ktere  jsou 

v poradku. Pr i te  pr ılezitosti jsem 
provedl Č drzbu vŠ zı a zaroven  

Č drzbu pr ıstupovy ch cest ke skalam, z casti i na prave m brehu. 
Pr i resenı sanacı v okolı Kazatelny (podrobna zprava o stavu je 
na strankach Horosvazu) jsem navazal kontakt s CD i firmou, 
ktera ma sanace na starosti. Bylo dohodnuto, ze CHS budou 
dopredu oznamovat, kde budou prace provadŠ ny a konzultovat, 
kde mame lezecke  cesty, aby nam je zbytecnŠ  neponicili.  
Predjednal jsem prostor na DŠ cınske m zamku v Archivu, kde 
bude moznost zalozit si archıv Labske ho lezenı. UsilovnŠ  
dohledavam protokoly z prave ho a leve ho brehu, bohuzel stopa 
se ztracı u stare ho OVK. Za kazdou informaci o protokolech 
budu moc vdŠ cny . 
Dale mam dotaz a zaroven  prosbu k mıstnım oddılum, zda 
chtŠ jı s novy m OVK Labske  pıskovce navazat informacnı 
spolupraci nebo jestli majı zajem o patronat nŠ ktere  z oblastı a 
pomahat tak spravci. S HO BŠ la byla jiz patronace domluvena. 

Jan Pleticha, predseda OVK Labske  pıskovce 

KKeehhlloovvoo  kkaarrttiinnkkii  
Jason Kehl (na snımku) je uz nŠ kolik 
let hodnŠ  vy strednı postava na 
svŠ tove  lezecke  sce nŠ . Kehl, ktery  si 
prezdıva Cryptochild, se narodil 18. 
r ıjna 1976 a za sve  domovske  mŠ sto 
uvadı Jarrettsville v Marylandu, 
prestoze jinak travı te mŠ r  veskery  
cas na cestach. Leze velmi dobre a 
libuje si v nebezpecny ch a obtızny ch 
highballech. 
Z jeho vy znamny ch prelezu muzeme 
zmınit prvovy stup After Midnight V11 
v Yosemitech, opakovanı The Fly 5.14d/V14 v Rumney nebo 
The Black Lung V13 v JoeÍs Valley v Utahu. 
StejnŠ  neprehle dnutelna jsou i jeho umŠ lecka dıla. KromŠ  
lezenı a umŠ nı patr ı mezi jeho konıcky panenky, hra na 
violoncello a varenı.. 

   
A takhle Jason Kehl “fusujeď Ranpovi do kouta. Nenı to spatny , ale ty 

Ranpovy jsou preci jen lepsı.. 
Foto ě  cryptochild.com 

JJeettrriicchhoovviicckkaa  HHrraabb––nnkkaa  
Dıky tomu, ze se motorova pila v rukou Spravy Narodnıho 
parku Ceske  S vy carsko stala dulezity m nastrojem ochrany 
pr ırody pr i redukci geograficky nepuvodnıch drevin, zejme na 
borovice vejmutovky, muzeme opŠ t po dlouhy ch desetiletıch 
vidŠ t nŠ ktere  pıskovcove  skalnı Č tvary a vŠ ze v cele  jejich 
krase. Platı to take  pro jednu z nejČ zasnŠ jsıch vŠ zı 
v Jetr iskach, HrabŠ nku. 
Nadherna a nedostupna HrabŠ nka te… vsak zaroven  dava 
vzniknout myslenkam, zda nam v dohledne  dobŠ  nespadne. 
V mıstŠ  styku tŠ lesa vŠ ze s podstavcem je jejı hmota vy raznŠ  
redukovana a je zde navıc vrstva velice mŠ kke ho a solive ho 
pıskovce. 

 
Hrabe nka a jejı Achillova pata.. 

Hrab Š nka -  Jet r ichovice 
Stara cesta VIIb (VIIc), 9.8.1935, Walter Kleiner s druhy 

Louciva cesta VII, 27.7.1962, Josef Poustka, K.Luxık, P.Rada 
Krvava spara VIII, 1963, Ladislav S te pan, J.Poustka 
Salathe VIIIb, 19.7.1985, Renž Pohoralek, M.Havlak 

Pr ıma varianta Loucive  cesty VIIIb, 31.7.1993, Pavel Novak, Z.Petran 
 Foto ě  2009 Sponge 

ZZaajjıımmaavvee  rroozzuuzzlleennıı  
V minule m “Vzpomınanıď Rudolf 
Ohnesorge napsal: ° mala pr ıhoda v 
motoracku. Naproti nam sedŠ lo hezke  
mlade  dŠ vce a pr i projızdŠ nı tunelem 
jsem plny  rozmaru toto dŠ vce polıbil. Po 
vyjetı z tunelu dala Rudovi facku, protoze 
se domnıvala, ze vinıkem byl on.. 
Te… pr isel do redakce dopis od Tomas e 
Holıka, ktery  identitu onoho polıbene ho dŠ vcete odhalil: 
ý..Uz delsı dobu sleduji c la nky o Rudovi Zabilkovi. Takze nř co 
ma lo k vysvř tlenı. Lezu uz taky celkem dlouho a kdyz jsem 
zac ınal, tak mi mamina rıkala, ze kdysi da vno, cca 10 let pred 
mym narozenım, take  lezla a znala Rudu Zabilku. 
Postupem c asu jsem se dozvř dř l, kdo Ruda byl a mamina o 
nř m vzdycky vypra vř la velmi hezky. Byl to pry jeden z 
nejfe rovř jsıch kamara du, ktere  kdy znala. 
A tak jen pro pana Ohnesorgeho - to dř vc e ve vlaku z 
poslednıho c la nku byla Renata, tehdy Chybova  - podle nı 
Renatina cesta na Z elvu. V podstatř  se vıdali do Rudovy smrti 
pravidelnř  a c asto tra vili c as na Dra bka ch nebo i ve Z lebuá ť 
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PPoosslleeddnnıı  ssllaann––nnıı  HHOO  LLOOKKOO  LLiibbeerreecc  
Dobre zvoleny  termın 21. az 22. listopadu 
2009 pr inesl Liberecakum nadherne  pocası, 
takze jim nezbylo nic jine ho, nez ze museli 
jıt le zt. 
Lezlo se hlavnŠ  na Supı hlavu, Kohoutı 
Hreben, Palicku, Palicnık, ale i na Oresnık.   

 
Vecer pak probŠ hlo promıtanı lezecky ch fotek a filmu. 
NejzajımavŠ jsı byly zabŠ ry z Rudovy navstŠ vy z cesky mi 
horolezci dosud nenavstıveny ch oblastı Jiznıho Pamıru na 
Tadzicko - Afgansky ch hranicıch a doliny reky Sari - S itchar. 
SamozrejmŠ  se taky hralo na kytaru a vypilo trochu piva a vına. 

Zdroj  HO LOKO Liberec 

VVyy sslleeddkkyy  vveellkkee  aannkkeettyy  CC HHSS  
Cesky  horolezecky  svaz zverejnil 
vy sledky asi nejrozsahlejsı ankety, ktera 
kdy byla mezi horolezci uskutecnŠ na. 
Kompletnı vy sledky lze nale zt na 
strankach CHS a Skalnıch oblastı. Zde je 
alespon  kratke  shrnutı na zakladŠ  tam 
uverejnŠ ne ho dokumentu. 
Pruzkum nazoru lezecke  verejnosti, tj. clenu i neclenu CHS, byl 
realizovan od 28.8. do 30.9.2009 formou ankety. Na anketnı 
otazky odpovŠ dŠ lo celkem 705 osob. O anketu projevili 
mnohem vŠ tsı zajem muzi (88 %) nez zeny (12 %). Z hlediska 
vŠ ku byly nejvıce zastoupeny vŠ kove  skupiny 18-29 let (42 %) a 
30-39 let (36 %). 

V y sledky ankety 
Dulezitost oblastı cinnosti C HS 

Prakticky vsichni (99 %) povazujı za jednoznacnŠ  dulezite  cinnosti 
ty kajıcı se lezenı ve skalnıch oblastech, tj. financovanı fixnıho jistŠ nı, 
jeho instalaci a Č drzbu, evidenci prvovy stupu, dohled nad dodrzovanım 
pravidel lezenı apod., tj. cinnost vrcholovy ch komisı a spravcu skal. 
Te mŠ r  stejny  podıl respondentu (98 %) povazuje za dulezite  cinnosti 
vztahujıcı se k ochranŠ  pr ırody, tedy vyjednanı povolenı lezenı s organy 
OP, Č drzbu pr ıstupovy ch cest apod. 
Za nejme nŠ  dulezite  jsou povazovany cinnosti souvisejıcı se zavodnımi 
disciplınami. 

Rozde lenı financnıch prostredku na cinnosti C HS 
NejvŠ tsı cast prostredku by respondenti vŠ novali na cinnosti spojene  se 
skalnımi oblastmi, tj. jistŠ nı, Č drzba skal, vyjednavanı s organy OP, 
dohled nad dodrzovanım pravidel lezenı apod. 
Take  z hlediska dŠ lenı financnıch prostredku se ukazala jako nejme nŠ  
zajımava oblast zavodnı cinnosti, na kterou by vıce nez dvŠ  pŠ tiny 
dotazany ch (44%) neposkytly zadne  financnı prostredky. 

Zvy s enı clensky ch prıspe vku 
Ochotu platit vyssı clenske  pr ıspŠ vky projevila necela polovina 
respondentu (45 %), pr icemz vŠ tsinou se jednalo o vahavy  souhlas (36 
%). Presto lze konstatovat, ze ochota platit vyssı clenske  pr ıspŠ vky je o 
deset procentnıch bodu vyssı nez odmıtnutı. 
Ti, kdo by byli ochotni platit vıce, uvedli ve vıce nez polovinŠ  pr ıpadu 
(56 %) castku 500 Kc. 

Duvod clenstvı v C HS 
NejcastŠ jsım duvodem vstupu do CHS byla uvadŠ na moznost le zt na 
skalach, kde je lezenı povoleno jen pro cleny CHS; tento argument platı 
pro vıce nez tr i ctvrtiny respondentu (78 %), s tım, ze pro 55 % 
rozhodnŠ  platı. 
Druhy m nejcastŠ jsım duvodem je zajem pr ispıvat na cinnost CHS jako 
je Č drzba skal, vyjednavanı s organy OP apod. S tımto duvodem se 
ztotoznilo celkem 74 % respondentu. 

 

Navs te vnost a hodnocenı webovy ch stranek 
Zhruba polovina (52 %) uvedla, ze web CHS navstŠ vuje jen zr ıdka. 
Alespon  nŠ kolikrat mŠ sıcnŠ  nebo castŠ ji tento web vyuzıva zhruba 
tretina z nich (34 %). 
NavstŠ vnost webu Skalnı oblasti je o nŠ co lepsı, alespon  nŠ kolikrat 
mŠ sıcnŠ  nebo castŠ ji tento web navstŠ vuje 38 % dotazany ch; 
Nejme nŠ  pozitivnıch hodnocenı zıskala prehlednost webu a orientace v 
nŠ m. U webu Skalnı oblasti je pozitivnı hodnocenı vsech uvedeny ch 
stranek castŠ jsı nez u webu CHS. 

C innosti C HS, kterou respondenti nejvıce ocenujı 
Alespon  jednu vŠ c uvedla vıce nez polovina respondentu, dalsıch dvŠ  
stŠ  uvedlo vıce nez dvŠ  oblasti ci cinnosti, ktere  u CHS ocenujı. 
Na prvnım mıstŠ  byly nejcastŠ ji uvadŠ ny cinnosti spojene  s pe cı o 
skalnı oblasti (56 %) a vyjednavanı s organy OP (25 %). 
Pokud respondenti uvedli i druhou oblast, pochvalili nejcastŠ ji opŠ t 
oblasti vy se uvedene , ale v opacne m poradı. RelativnŠ  casto zmınili 
take  metodickou cinnost. 

 

Co v cinnosti C HS nejvıce chybı, co by me l de lat ale nede la 
Alespon  jednu vy hradu k cinnosti CHS uvedly te mŠ r  tr i stovky 
respondentu. Kriticka vyjadrenı byla velmi ruznoroda, takze bylo obtızne  
je kategorizovat. Nejvıce vy roku muselo by t zarazeno do kategorie 
"jine ", ale to byly komunikace, metodika, pravidla lezenı, pojistŠ nı°  

Horolezeckž disciplıny, ktery m se respondenti ve nujı 
Naprosta vŠ tsina tŠ ch, kdo se zČ castnili ankety, se z uvedeny ch 
disciplın vŠ nuje lezenı po skalach (97 %). 
Velky  pocet pr ıznivcu ma take  rekreacnı lezenı na umŠ ly ch stŠ nach, 
lezenı vıcede lkovy ch cest v horach a vysokohorska turistika. 

Zdroj CHS 
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UU ccttyyhhooddnnee  aakkttiivviittyy  SSiimmoonnyy  UUllmmoonnoovvee  
Je az s podivem, co vsechno 

Simona Ulmonova (na snımku) 
bŠ hem vy chovy sve  dcerky 

v poslednı dobŠ  stıha. 
Pıse pro lezce.cz, dŠ la rozhovory 
s lezci na rockstars.cz, vede svuj 

vlastnı web simonaulmonova.com 
a kromŠ  toho stale boulderuje, 

leze, zavodı a to vsechno porad 
na obdivuhodne  Č rovni. 

A protoze pr i vsem tom psanı o 
hrdinsky ch vy konech ostatnıch lezcu skromnŠ  vynechava sve  
vlastnı Č spŠ chy, musıme to alespon  v kratkosti udŠ lat za ni.. 
Na poslednım zajezdu do Ospu, kam se Simca vydala 
s nŠ kolika svy mi prateli, dokazala, kromŠ  jine ho, prele zt cesty 
Corto 8a a Sonce v ocach 8a+! 

 
A to jı dokonce ani Ondra Benes  nemusel pratelsky povzbuzovat tak, 

jako Editku Vopatovou :o) 

Minuly  ty den zase, den po zavodech v Č stecke m Harlemu, 
vyrazila s Mıs ou Rosecky m a Kackou Kozlıkovou 
boulderovat na SnŠ znık, kde vylezla napr . obtızny  a technicky 
hodnŠ  slozity  boulder Leharna 7A+. 

 
Simona v CestŠ  do metra 7B+. Boulder sice v ledove m vichru nepadl, 

ale mnoho nechybŠ lo.. 
Foto ě  simonaulmonova.com 

PPrrvvnnıı  oobb––tt  zzddrrzzeennıı  lliissttooppaaddoovveehhoo  CCAAOO  NNeewwss 

ý..Nevyjitı listopadove ho c ısla CAO News vc as, mř lo pro mne 
fata lnı na sledky! Nedozvř dř l jsem se totiz o kona nı vec ırku ani 
o zrusenı schuze 2.12., na kterou jsem se tolik t ř sil.. 
Pozdravuji vsechny, kterı mř  znajı!ť 

Ruda Ohnesorge, tc . v Dř c ınř  

PPooddzziimmnnıı  kkoolleekkccee  ZZlloobbaaSSttrreeaamm..cczz  
Znamy  server ZlobaStream.cz 
pr ipravil pro vsechny lezce 
opravdu lakavou podzimnı 
kolekci lezecky ch hadr ıku. 
Jejich motem je, ze nezalezı 
na tom, jakou mas barvu kuze, 
jake ho jsi vyznanı, jake  mas 
pohlavı nebo co pravŠ  dŠ las. 
To, na cem doopravdy zalezı, je jak u toho vypadas a co mas 
pr i tom na sobŠ ... 
Zde je mala ukazka z jejich tvorby: 

   
Zleva doprava jsou modely Harmony, Buzna stajl a Elegance  

Foto ě  2009 ZlobaStream.cz 

VVaannooccnnıı  BBoorreenn  22000099  
Na druhy  svatek vanocnı, 26.12.2009, nas ceka jedna 
z poslednıch letosnıch akcı. Z DŠ cına hl.n. vyrazıme v 7:28 
vlakem Os 6807/6806 do Bıliny Kysilky a odtud pŠ sky na 
Boren . DŠ cınaci majı sraz na nadrazı v 7:00 hod, ostatnı 
pr istupujı po trase (Povrly, Ustı, Teplice, Bılina). 

 
NN ee nn ee cc hh tt ee   ss ii   uu jjııtt   (( uu jj ee tt )) !! !!   

Foto ě  2008 Sponge 

NNuu,,  aa  jjeesstt––  nn––ccoo  pprroo  JJoonnaassee....  

  
Vybrali a vhodnost posoudili kamara di z klubu 



CAO News 22 
 

CCAAOO  NNeewwss  ů Horolezecky  casopis severoceske ho regionu ů Vydava HK CAO De cın ů Pouze pro vnitrnı potrebu oddılu ů Sıdlo redakce: CAO 
News, Velka Velen  68, DŠ cın XXX, 405 02, Czech republic, se fredaktor Jir ı Chara, tel.: 604 759 484, E-mail: chara.jiri@gmail.com, webove  

stranky: http://cs.euroclimbing.com/  -  Sazba: OpenOffice 2.01 -  Sponzorske  dary: 151510921/0600  -  De kuji! 

V Y R O C I 

L I S T O P A D  2 0 0 9  

1.11. Jirı Kilroy Chaloupka, predseda HTW Dř c ın 
2.11. Rostislav Sedlisky, HUDY sport 

2.11. Leos  Letos  Dvorac ek, predseda HK Chomutov  
4.11. Adam Los Žak, CAO Dř c ın 

6.11. Ivo Fompe Novy, KPH Dř c ın 
11.11. Tereza Rehakova, CAO Dř c ın 

12.11. Petr Kuc era, CAO Dř c ın 
15.11. Jana Pospıs ilova, CAO Dř c ın 

21.11. Josef Hozak, predseda HK Dř c ın 
21.11. Libor Turbo Svoboda, CAO Dř c ın 
27.11. Martina Taborıkova, CAO Dř c ın 

28.11. Ladislav Frajbi Freiberg, CAO Dř c ın 
29.11. Pavel Buky Henke, HK Varnsdorf 

 
VVss eemm  oossllaavveennccuumm  bbllaahhoopprreejjeemmee  aa  pprreejjeemmee  vvss ee  nneejjlleeppss ıı......  

-is- 

C E K A  N A S.  
KA L E N DAR  HOROLEZECKY C H A  SPORTOVNICH AKCI 

Nenı dulezite vyhrat 
ale zčcastnit se... 

?? Be h Vy prez „ Vansdorf ů extremnı mŠ reny  tre nink, kontakt 
Karel Hofman, tel. 776277294, kahofman@tiscali.cz 

24.12. S te drodopolednı Ptacı ste ny. Lezenı a zdobenı stromku pro 
zvıratka v Ptacıch stŠ nach na Bukove  hore. Zhruba kolem 10. 
hodiny. 

26.12. XX. rocnık - Vanocnı Boren 2009. Vlakem Os 6807/6806 za 
lezenım a vecernım posezenım v Kysilce. DŠ cınaci sraz v 7 
hod na Hl. nadr. V DŠ cınŠ . Male  darecky a spousta srandy.. 

30.12. Silvestr ”nanecistoú. Rano vlakem do Dolnıho Řlebu, okruh 
po skalach a restauracıch a odpoledne zpŠ t. III. rocnık.  

31.12. Oslava Silvestra. 

(Kalendar akcı ma pouze informativnı charakter. Redakce nemuze 
rucit za jejich konanı ani termıny. Je tedy v osobnım zajmu 

kazdžho zajemce o …cast kontaktovat poradatele a domluvit se na 
podrobnostech prımo s nım.) 

 

V prıstım cısle CAO News 
Rozhovor Zden ka Kropacka s jednım se fredaktorem 
Podıvame se za minimalnŠ  dvŠ ma zajımavy mi lezci 

Studna Vr ısek, Holany a Jarda Machaty  
Poslednı lavina novy ch cest 

Nebudou chybŠ t pravidelne  rubriky 
a samozrejmŠ  mnoho dalsıho°  

A nezapomen! 

Poslednı c ıslo (!!) CAO News  by mohlo vyjıt jiz v prvnıch 
dnech roku 2010! 

CCAAOO  NNeewwss  
HH oo rr oo ll ee zz ee cc kk yy   cc aa ss oo pp ii ss   ss ee vv ee rr oo cc ee ss kk ee hh oo   rr ee gg ii oo nn uu   

 

 

  

TT ee ll ee gg rr aa ff ii cc kk yy ::   
- Dvojice Pavel Kryze a Pavel Urbanek vylezli letos v srpnu 

celkem v tichosti dvŠ  extre mnı cesty v severnı stŠ nŠ  Eigeru: 
Deep Blue Sea 7b+ a Le chant du cygne 7a. Vıce 
v pr ıstım cısle.  

- Na Vojte chovi v Labske m Č dolı se objevila zvlastnı skvrna. 
S velikou pravdŠ podobnostı se jedna o fulgurit. Na vŠ z se 
vypravıme a pr ıstŠ  pr ineseme blizsı informace. 

- Tomas  Sobotka odjel na dlouhe  tr i mŠ sıce do Indie. 
Uvidıme, s jaky mi jaguarımi zuby se vratı! 

- “DŠ dekď si neda pokoj. Rec je o Zdenku Hubkovi, ktery  
zase pilnŠ  vyrabı novou oblast v zapadly ch koutech 
Ceske ho stredohor ı. ZasvŠ cenı vŠ dı, ze to bude BOMBA! 

- NŠ jaky  hlupak si pro ukojenı svy ch nızky ch pudu vybral 
Be linovo auto. V Rajci mu vypustil vsechna kola a zahodil 
ventilky, v Tise  vytrhal elektriku od zadnıch svŠ tel. Co by 
stalo, kdyby majitel nebo nŠ kdo z jeho spolulezcu 
potreboval rychlou pomoc a auto stalo na rafcıch, radŠ ji 
nedomy slet. ObŠ  akce uz setr ı policie. 

- Cesta El Camino del Rey Xb na Siera Madre ve Řlebu uz 
ma prvnı prelez. Poslal ho tam Andrej Chrastina. 

 
 

HHeesslloo  nnaa  tteennttoo  mmee ssııcc::  
CCAAOO  NNeewwss  „„  kkaammaarraadd  ddoo  ddeess ttee ĚĚ   

  

Sžastne  na vraty preje za celou redakci CCAAOO  NNeewwss  
JJiirrıı  HHoouubbaa  CChhaarraa  

 

U P O Z O R N E N I 
P R O  C L E N Y  C A O  D E C IN  

NOVOROCNI CLENSKA SCHĚZE  PROBEHNE VE STREDU 
6. LEDNA  2010 V RESTAURACI NA KOCANDE.  

NA PROGRAMU BUDE: 

VOLBA PREDSEDY A VY BORU KLUBU, VYHODNOCENI 
ROKU 2009, OSLAVA NOV� HO A DALS I.. 

TES IM SE NA SETKANI S VAMI! 

 
 


