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é Me  putovanı odrazı 
rozervanost 

romantickeho clovýka, 
ktery  z ije touhou po 
sirem svýtý, kdyz  je 

doma, a strada touhou 
po domový, kdyz  je ve 

svýtý.  

Ja jsem zradce touhy 
po domový“ Ȁ 

V tomto c ısle 
v Co nove ho v CAO Dˇcın 

v Velky  rozhovor s Karlem 
Krombholzem 

v Pod policejnım dohledem 

v Vzpomınka na Juval 

v Posezenı na stromˇ 

v HOCYBOJ 2002 

v Princip Paralelnı Prıpravy 

v Strıpky 

v Kra tce z domova 

v Oke nko HK Varnsdorf 

v C eka  na s        a dals ıě  
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Rocnık 4, cıslo 7 Cervenec 2002 

O LIDSKY CH 
TOUHACH..  

  
RReeiinnhhoolldd  
MMeessssnneerr  

Na snımku zkouma  Karel Krombholz vymozenost doby ü duralovou karabinu. V pozadı Gunter Schneider. 
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Co nove ho v CAO De c ın?  
Informace z oddılovýho de nı. 

Jirı Chara 
Predseda CAO Dˇcın 

 
e r v n o v a  clenska  schuzka CAO Decın probehla 
5.6.2002 v restauraci Za ve trem.  

Program schu ze byl nasledujıcı: 
- CAO News c . 6. Rozda no cervnovř  cıslo, cla nky a na me ty 

pro prıstı cısla, fotografie atd.  
- HOCYBOJ 2002, poslednı informace 
- Skandinavsky Silvestr ý zmena mısta kona nı ý 21.6. U 

Kosti 
- Luz icke  Sedmistovky 29.6., por a da  HK Varnsdorf 
- Mt. Blanc ý nabıdka volnych mıst na za jezd por a dany 

oddılem HOSPUL. 
- Matterhorn. Upresnenı termınu hlavnı oddılovř  akce CAO 

na 19. ý 27.7.2002. 
- Zadost o vstup do oddılu ý Eva Fiserova . 
- Ru zne . Fotografie z akcı, pla ny na dalsı vıkendy, volna  

za bava.. 

Schuze se zňcastnili milı hostř : Jan Je na Paul, komplet 
Nehasilovi alias Orlıci a Tomas Hraban (na kaza bacilem HB 
pokracuje rychlym tempem!). Jřna (pod mırnym na tlakem) 
pr islıbil ne jakř  prıspevky do CAO News a svuj slib takř  splnil! 
(Viz cla nek Vzpomınka na Juval.) S za dostı o vstup do oddılu 
pr isla sympaticka  Eva Fiserova. Obdrzela pr ihla sku a takř  
nekolik vytisku starsıch cısel CAO News. Po programu se 
povıdalo o lezenı a nekterı se jiz chystali na dovolenou. 

Mezi hlavnı cervnovř  akce patrı bezesporu HOCYBOJ. 
Letos se jel uz IX. rocnık a organizace spadla na HK Sokol 
Be la . Velkym rozcarova nım byla nızka  ňcast lezcu, vcetne  
naseho oddılu (za CAO jen Pavel C erny a Jindriska 
R ehakova). Musım souhlasit s Petrem Kirchnerem, ze je to 
velika  skoda. Presto se jednalo o velmi kvalitnı rocnık. Postaral 
se o to zejmřna Milan Mysık, ktery trasu zdolal prvne  v case 
pod sest hodin! 

Z dalsıch akcı probehl v restauraci U Kosti oceka vany 
Skandinavsky Silvestr (paralelne  slavil Silvestra v Karta ci i 
Jan Josef Palivec, ke kterřmu se nedonesla zpra va o zmene  
mısta kona nı). Kra tkou reporta z z letosnıho povedenřho 
rocnıku pr ineseme v prıstım cısle CAO News. 

A pak se samozrejme  lezlo! Tezkř  cesty byly, jak jinak, 
v podrucı Pavla Pavouka C erne ho, v Ostrove  plnil bıla  mısta 
Karel BŠlina nejcaste ji s Mısou Svajglem, Honza Svihnos 
operoval napr . ve Hrensku, Jan Horacek Horak se pokusil o 
Pallaviciniho zlab na GG a nezaha leli ani ostatnı.  

Jen tak mimochodem ý jeden z nejmenovanych prıslusnıku 
CAO Decın prekrocil jiz poca tkem cervna hranici 300 (!) 
vylezenych cest v tomto roce, coz je dozajista slibny zaca tek 
letnı sezo ny. A jiz brzy vstoupı na scřnu i vysokř  kopce...  

Jako vzdycky, i tentokra t naleznete 
vıce informacı da le v liste .  

Good Climbing Adventure and 
Outdoor! 

Pr ıstı  oddılova   schuzka CAO De c ın se bude 
konat ve str edu 7. srpna 2002  v restauraci Za 
Ve trem v De c ıne  Skrabka ch  od 18.00 hodin. 

Karel Krombholz vzpomına 

aneb Velky  rozhovor s Karlem Krombholzem 
Jirı Chara 
CAO Dˇcın 

Nejprve mi dovolte 
alespon  par slov o vzniku 
tohoto rozhovoru. Na 
rozhovor jsem se peclive  
pripravoval. Procetl 
jsem vs echny dostupnů  
encyklopedie, knihy a 
horolezecků  pru vodce, 
prolistoval stohy starych 
casopisu , vypsal si 
vs echny Karlovy 
prvovystupy a pripravil 
si seznam asi triceti 
otazek. Schu zka byla 
naplanovana na vecer 1. 
brezna 2002. V urceny 
den jsem (spolecne  s Laúou Ryskou a Vlaúou Nehasilem) 
zazvonil v Kladensků  ulici cp. 25 na Karlu v zvonek. Karel nas 
ocekaval, usadil nas do kresel kolem malů ho stolku a sam si 
sedl s žsmevem na tvari naproti me . Pustil jsem svu j diktafon, 
nadechl se a polozil prvnı otazku, kdy ze to lezl vu bec poprvů . 
Karel Krombholz otevrel jeden z velkych ses itu , kterů  me l pred 
sebou a zacal vzpomınat a vyprave t. Z rozhovoru se tak razem 
stal dlouhy monolog. Vypravenı to bylo zajımavů  a protoze 
Karel v nem zodpovede l vlastne  ve ts inu mych pripravenych 
otazek, tů mer jsem ho neprerusoval a jen se zaujetım 
naslouchal. Verte mi, ze to byl jeden z nejprıjemne js ıch veceru  
v mů m zivote ť  

Zkraceny prepis rozhovoru ze dne 1.3.2002. 
Prıtomni: Karel Krombholz (v textu KK), Ladislav 

Ryska (LR), Vladislav Nehasil (VN) a ja (JCH) 
JCH: Karle, kdy jsi lezl vubec poprvř , kolik ti bylo let a s kym 
jsi lezl? 
K.K.: K horolezectvı me  
pr ivedl Helmut Weigel. S 
Helmutem to byly mř  
opravdovř  horolezeckř  
zaca tky, jinak jsme uz jako 
kluci blbli treba na Pastyrskř  
stene , kde asi kazdy z Decına ku 
neco lezl. Setkali jsme se 
poprvř  v zime  roku 1948. Ja  
me l hodne  ra d lyzova nı, tak 
jsme se s Helmutem potkali 
pra ve  na lyzıch. A nekdy na 
jare toho roku se me  zeptal: 
“Co de la s o vıkendu?ď a ja  
odpovede l, ze obcas hraju 
fotbal jinak nic moc a on rekl: 
“No tak poj…  tuto nede li se 
mnouČ ď   

Helmut totiz lezl uz o rok drıve s jednım Nemcem 
z Boletickřho oddılu, ktery se jmenoval Fritz Prautsch a ktery 
cekal v Decıne  na odsun. On mu uka zal, jak se leze i vsechno 
ostatnı. Vylezli spolu treba Velky Pravcicky kuzel nebo 

C 

Karel Krom
bholz ve Stare cestˇ na Kocicı kuzel. 
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Homoli. No a kdyz pak byl evakuovany, tak asi Helmut hledal 
nekoho, kdo by mu podrzel lano. Slıdil po meste  a vzpomne l si 
na me . Tak jsme si dali sraz, ja  si vzal batoh, do toho si dal 
ne jaky kecky a sli jsme do Be lř . Dosli jsme pod  Sestry a 
Helmut vyvedl Jiznı cestu. Tenkra t to byla pe tka, nevım, co je 
to dneska. Slanili jsme dolu a vylezli jeste  Starou cestu. To 
tedy byly mř  ňplne  prvnı horolezeckř  kroky. Psalo se 18. 
dubna roku 1948.  

No a pak uz to jelo, ale do urcitř  doby sta le vyva de l jenom 
Helmut Weigel. Jednou se s na mi vypravil lřzt jiny Nemec, 
jmenoval se Berhard B ḧm. Byl to byvaly spolulezec pra ve  
toho Prautsche, ale na evakuaci teprve cekal. Sli jsme ope t do 
Be lř , ale tentokra t na Velkou vez. Kdyz jsme to vylezli a 
pr ipravovali slanenı, tak najednou vidım, ze ten B ḧm sedı u 
slanovacıho kruhu, krecovite  se drzı lana je cely modry. Ba l se 
totiz slanovat a tady to bylo na celř  lano, protoze my jsme 
tenkra t neme li ctyr icıtky. Museli jsme mu ude lat jistenı a 
spustit ho dolu, protoze on by byval vubec nebyl schopny slanit 
a urcite  by se z toho lana vymotal. To je vzdycky velice 
nebezpecny, jıt na jedno lano s lidmi, kterř  dokonale nezna te.  

 
Moc jsme toho zpoca tku o lezenı neznali. Vsechno, co jsme 

pochytili, bylo od toho Prautsche z Boletic. On tam dokonce 

de lal vedoucıho a perfektne  znal ty ňplnř  zaca tky horolezectvı. 
Decınstı Nemci totiz hodne  zajızde li za lezenım do Saska a 
odtamtud znali lezeckou techniku, va za nı na lano, jistenı a pod. 
Vybavenı bylo skromnř  - me l pa r ocelovych karabin, dve  
dlouhř  smycky, vysve tlil na m, ze se da vajı do hodin nebo do 
ne jakř  spa ry a to bylo vse. 

Jeste  nez stacili toho Prautsche evakuovat, tak na m dal tip, 
ze v Loubı je sbe rny ta bor Nemcu, kterı se budou takř  
odsunovat do Nemecka. A mezi nimi, ze najdeme ne jakřho 
Emila Henkeho, ktery pocha zı z Arnoltic a pr isel z ruskřho 
zajetı. Kdyz pak Prautsche odsunuli, zustali jsme sami a trochu 
se ba li lřzt jen ve dvou. Slıdili jsme po ne jakřm spojenı na 
starř  horolezce. Nakonec jsme se rozhodli zajıt do sbe rnřho 
ta bora a toho Emila Henkeho vyhledat. Pr isli jsme do ta bora, 
ale nebylo snadnř  dostat se dovnitr . Nechte li na s tam vubec 
pustit, taky proto, aby se tam nekradlo, a tak. No ale my se tam 
nakonec preci jen dostali.  

Henke byl se svou zenou Bertou v malřm domku s jedinou 
mıstnostı. Premlouvali jsme ho, aby sel s na mi lřzt. Moc se mu 
nechte lo. Bylo vide t, ze uz byl takovy trochu nervo znı z toho 
odsunu. Premluvili jsme ho a dalsı vıkend sli spolecne  na 
Hrebenovy kuzel. Henke pak s na mi chodil az do svřho odsunu 
a me  se to moc lıbilo. Byl to totiz uz starsı moudry pa n a 
pokazdř  na s ucil vsechny rostliny, pta ky, a vubec vsechno o 
prırode , takze jsme toho za cely den hodne  nachodili a vylezli 
treba jenom jednu cestu. Kdykoliv se ozval ne jaky pta k, hned 
se na s zeptal co to je zac a my nic nevede li a on na m vsechno 
rekl i jaky je to druh a jaky rod, kde hnızdı a jak vypada . 
Vsechno na s takhle ucil a pak na s takř  zkousel. Vede l toho o 
prırode  opravdu hodne  a vypra ve l na m, jak mu ty znalosti 
umoznily prezıt dva dlouhř  roky krutřho ruskřho zajetı. Byl 
jediny, kdo to prezil pra ve  dıky svym znalostem botaniky. On 
se tam zivil ruznymi druhy tra vy a bylin, na jare jedl naprıklad 
petrklıce a tak dosta val do te la vitamıny a proto to prezilČ  
Bylo mi tehdy 18 let a to byly moje lezeckř  zaca tky. 

Vyva de l jsem poprvř  ve Hrensku na Homoli. Vzpomına m 
si, ze to bylo 9. kve tna roku 1948. Sli jsme s Helmutem 
Weigelem lřzt do Hrenska. Dosli jsme pod Homoli a ja  poprvř  
vyva de l. Nejprve Starou cestu a pak jeste  Sattlerovu cestu na 
stejnou vez. Jsou to obe  trojky a mř  prvnı vyvedenř  cesty.  

Po techto nesme lych zaca tcıch jsem pracoval na 
elektromonta zıch ve velkř  parte  v Dobrusce. A tam pracoval i 
Radek Kotala. Byl tam jako ucednık a podle potreby byl 
pr ide lovany k elektrika rum. Jednou jsem mu vypra ve l o 
horolezectvı a jemu se to lıbilo. Tak jsem mu navrhl, ze 
bychom mohli ude lat vylet k hranicım s Polskem do Adrspachu 
a Teplic. To uz jsem vede l, ze tam jsou vsude ska ly. Nez jsme 
ale vyjeli, sel jsem si Radka vyzkouset. Ale ja  v tř  dobe  neume l 
moc Cesky, bylo to kra tce po va lce a on mi proto moc 
neduve roval a zrejme  se i ba l. A jak jsme jednou po lezenı sli 
po takovřm velikřm poli, tak se na obloze objevila velika  
zvla stnost. Bylo to navecer a prımo nad obzorem se zjevil 
obrovity mesıc. To se samozrejme  nekdy sta va , ale tenkra t to 
bylo neco mimor a dnřho. Mesıc byl na horizontu tak obrovsky, 
ze uz jsem to nikdy pozde ji ve svřm zivote  nevide l! A ja  o tom 
por a d napul Nemecky ba snil a rıkal jsem mu, jak je to zvla stnı 
ňkaz a jak je ten mesıc veliky. A Radek, protoze me l strach a 
moc mi nerozume l, co rıka m, si rade ji vzal nena padne  do ruky 
por a dny klacek a s obavami cekal, co se bude dıt. Myslel, ze ho 
chci nekam zavřst a zamordovat. 

Ubehl ne jaky cas a v rıjnu 1949 jsme se s Radkem konecne  
vypravili na pla novanou vypravu do Adrspachu.  Jeli jsme 
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vlakem. Ja  me l uz konopnř  lano a ne jakř  hasicskř  karabiny. 
Pr ijeli jsme do Adrspachu a namır ili si to rovnou pod nejve tsı 
vez celřho Adrspachu. Na jejım vrcholu byla totiz 
ceskoslovenska  vlajka a to na s la kalo. Rıkal jsem: “Kdyz je 
tam ta vlajka, tak jı tam taky ne jak museli da t!ď  

Tak jsme po ceste  dosli pod Milence a ja  zacal lřzt prımo 
z tř  pesiny, protoze se na m to zda lo nejlepsı. Ani jsme 
nevede li, ze nekde uvnitr  komınovřho systřmu uz vede cesta. 
Dolezl jsem az na takovř  mısto, kde byl ne jaky maly zrezive ly 
krouzek. Nekdo to tam uz tenkra t asi zkousel. Jenze byl hodne  
spatny, tak jsem se jenom zajistil, ale sednout jsem si do ne j 
neodva zil.  

No ale te…  jsem zjistil, ze Radek je ctyr icet metru pode 
mnou a neumı se nava zat! Musel jsem se hodne  vyklonil a 
kr icel na ne j dolu tech 40 metru, jak se ma  nava zat, ale nevede l 
jsem, jestli se uva zal dobre. Nastestı Radek dolezl v por a dku ke 
mne  a ja  pokracoval da l. Dolezl jsem az pod hlavu a pak uz 
Starou cestou nahoru. Ale to jsme nevede li, ze je to ne jaka  
cesta. Na vrcholu jsme si podali ruce a napsali se do knihy. 
Moc lidı tam jeste  nebylo. Me li jsme teprve 76. vystup od 
prvovystupu z roku 1923.  

Te…  ale jsme me li veliky strach, protoze jsme nevede li jak 
dolu. Za dny kruh tam nebyl a ten vrchol je ňplne  hladkej, nenı 
tam za dna  puklinka ani skvırka, proste  nic a ten komın je 
nahore strasne  siroky, takze se tam neda  dost dobre nalřzt. 
Jedine  ten prapor tam byl, ale ta tycka se strasne  hybala, jak uz 
to bylo vyviklany od ve tru. Ten prapor byl dost velky a vıtr 
s nım hodne  ma val. Tak jsem navrhl, ze odjistım Radka a pak 
to holt pres tu tyc zkusım slanit za nım.  

No a vtom sel nastestı kolem ne jaky horolezec a kr icel na 
na s, jestli vıme, ze jsme ude lali prvovystup! Jmenoval se Otta 
Benes. Ja  mu rekl, ze jsme to nevede li a ze te…  nevıme, jak se 
dostat dolu. On na m poradil jak slanit, ze tam jsou pod na mi 
dokonce kruhy o kterych jsme nevede li, jenom ze se musı da t 
pozor u tretıho, abychom ho neprejeli. Ja  bych toho kluka v tu 
chvıli polıbil, jak jsem byl ra d! Rekl, ze na na s pocka  dole a do 
slanenı na s navede. Slanili jsme dolu a ten Otta Benes povıda : 
“Chlapi, vzdy” vy jste ude lali prvovystup!ď Sranda ale byla, ze 
Radek me l z toho prvovystupu ňplne  rozervanř  kalhoty, 
protoze jeste  neume l tak dobre lřzt v komınech. Koukaly mu 
skrz ne  bılř  spodky, a tak Otta Benes rekl, ze na s na na drazı 
doprovodı. Ja  pak sel pred Radkem a Otta za nım, aby se 
nestyde l za ty de ravř  kalhoty. Dosli jsme takhle az k vlaku.  

Tak to byl muj prvnı prvovystup, shodou okolnostı v 
Adrspachu. Cestu jsme pozde ji nazvali Od branky a 
oklasifikovali ji za VI. Bylo to 16.10.1949. S Radkem se z na s 
pak stali velcı kamara di a lezli jsme spolu dalsıch deset let.  

 

Mezi tım vznikl v Decıne  horolezecky oddıl. Tenkra t se 
Helmut Weigel obra til na decınskřho Sokola a s Liborem 
Holpuchem zalozili v Decıne  oddıl. Kdyz jsme se do Decına 
s Radkem vra tili z Dobrusky, oddıl uz fungoval. V tř  dobe  tam 
byl Jaroslav Wiederman, (pracoval v Kabelovne ), jeho 
manzelka, Libor Holpuch s manzelkou, Karel Sve telsky, 
Helmut Weigel a trosku pozde ji Erich Wrbık s Libusı 
Cerma kovou, kterou si pak namluvil a vzal za zenu. Tak jsme 
se tam hned zaclenili i my s Radkem.  

 
 

A jednoho dne jsem sel pesky kolem decınskř  posty a tam 
jsem potkal pana La …u Rysku s koca rkem a malym miminkem. 
On uz taky neco vede l, ze tady horolezci jsou a zacal lřzt se 
mnou. Da  se rıct, ze mym prvnım pova lecnym par”a kem byl 
pra ve  La …a Ryska. Jestli je nekde v archivu vrcholova  knızka 
z Hrebenovřho kuzele, tak tam je vubec prvnı cesky za pis 
Karel Krombholz a La …a Rysku. Mimochodem, tenkra t jsme to 
lezli jinak - od kruhu prımo nahoru, coz je mnohem tezsı, nez 
jak se to leze dneska, protoze tam se te…  de la  trosku traverz do 
leva okolo toho zoba ku.  

V oddıle se pak objevil treba Břda Fabia n, Va clav Sla ma a 
dost dalsıch. Treba Hladık, coz byl vyborny sportovec a bezec 
a vyhra val veskery tyhle horolezecky behy jako Strıbrna  skoba 
apod. Da le tam byl Jirka Nemecek nebo Venca Placek, co je 
dneska v Bynove  v ňstavu. No, kdyby nekdo chte l opravdu 
podrobnř  historickř  informace o lezenı v Ceskym ra ji, tak 
pra ve  Va clav Placek by mu je jiste  ra d rekl, dokud tady budeČ   
JCH: Ktera  byla tvoje nejoblıbene jsı oblast? 
KK: To je tezka  ota zka. Ja  jsem opravdu ra d jezdil do Prıhraz. 
Prachov byl uz v tř  dobe  hodne  navstevovany a byl tam uz 
velky lezecky ruch, ale v Prıhrazech to bylo takovř  panenskř , 
kra snř  a jeste  tam fungovalo por a dny lezenı, takze tam me  to 
opravdu ta hlo. Stra vil jsem tam i nekolik dovolenych. 
Adrspach pro na s nebyl tak dostupny jako dnes. Dneska si 
vezmou kluci auto a jsou tam. Ale vlakem to trvalo, jř je! 
Nejradsi jsem jezdil do Prıhraz.  
LR: On se Te  ale Karle ptal, kterou oblast jsi me l nejradsi. Ja  
myslım, ze to bylo Labsky ňdolı, ne? 
KK: No tak to jiste . Co mi ale na jinych oblastech strasne  
vadilo, tak to byl nepor a dek ve vrcholovych kniha ch. My jsme 
tady v Labskřm ňdolı dospe li preci jenom k takovř  urcitř  
tradici. Lezli tady s na mi dra z…ansky lezci a ty strasne  dbali na 
to, aby na vrcholech byly dobrř  slanovacı kruhy a vrcholovř  
knızky. Byly zde na dherny knihy, nevım, jestli jste ty puvodnı 
nekdy vide li. Na prvnı strane  byl kra sne  vyvedeny na zev veze, Radek Kotala a Karel Krombholz ü nerozlucna  dvojice kamara d˚ 

C a st p˚vodnıho dˇcınske ho oddı lu. Karel Krombholz zcela vlevo s apartnı 
cepickou 
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pak cesky text, nemecky preklad a na kres veze. No a kdyz jsme 
pr ijeli do Prachova nebo i do Hruboskalska, tak to bylo jako 
pest na oko. V Laba ku na tom nic nezmenila dokonce ani va lka 
- ty knızky byly por a d bezvadne  udrzovany. Bezne  se sta valo, 
ze jsme vylezli na vrchol, kde treba 12 az 15 let nikdo nebyl. 
Probehla va lka, dvana ct let nikdo na vrcholu a my tam 
vylezeme a knızka i kruh byly ve vzornym stavu. No a pak 
jsme pr ijeli treba do toho Prachova nebo Hruboskalska a tam 
na nejvyznamne jsıch vezıch jenom kulata  plechovka od krřmu 
na boty a v nı pa r papırku. To jsme si vzdycky rıkali, ze 
por a dek tady nemajı. Vzdy” v tř  dobe  tam naprıklad lezl 
vyborny lezec, v tř  dobe  absolutnı spicka, Pepik Smıtko. A my 
vylezeme na na dhernou neprıstupnou vez a na nı pra ve  jen 
krabice od krřmu na boty. Bylo mi lıto, ze jeden z nejlepsıch 
lezcu, ktery nakonec skoncil v koncentra ku, a on je v krabici 
od krřmu na boty. Za chvıli bude de rava  a nikdo uz nebude 
vede t, ze tady kdy lezl.  

Jř , ty jsi uz toho tolik napsal? No ode me  to uz bude asi 
takovř  to poslednı vzpomına nı...  

 
JCH: Karle, Kterř  svř  cesty si va zıs nejvıc? Ktery z tvych 
prvovystupu ti ude lal nejve tsı radost? 
KK: Hodne  se mi lıbily cesty na Hrubř  Ska le. Tady jsou taky 
hezkř  cesty, to jo, ale v pome ru k vyska m tech hruboskalskych 
treba na Kapelnıka nebo na Podmokelskou jsou skromne jsı. Ve 
skala ku byvalo na dherne . Vsude ticho, ra no kapky rosy na 
jehlicı, na ceste  udivenı turisti a my sami na prekra snř  hrane  
bılř  ska ly ý proste  na dhera. Ale peknych oblastı je samozrejme  
vıc i kdyz treba Adrspach mi moc k srdci nepr irostl, protoze 
tam byly nekterř  cesty tak tezkř , ve tsinou spa ry, ze clovek na 

prvnı pohled poznal adrspasskř  lezce. To je ňplny rozdıl proti 
lezcum z jinych oblastı. Jsou totiz sta le ve spa ra ch. Naprıklad 
kdyz Hynek ude lal na Laba k opravdu dlouhou spa ru, tak jsme 
si mysleli, buhvı co to je. A pr isli na na vstevu kluci 
z Adrspachu a de lali si z toho srandu. Za chvıli byli nahore a 
my jsme jen koukali. Proste  je vide t, ze kazdy je v urcitř  
oblasti expert a jinde se treba tra pı. 
JCH: Myslel jsem kterou svojı cestu ma s nejrade ji. Svuj 
prvovystup. 
KK: To je tezkř . Tady v tom sesite  ma m vsechny prvovystupy 
napsanř . Je jich asi 140. Jsou mezi nimi ovsem i takovř  kvaky, 
ze je to jen pa r kroku, ale i pa r, ve svř  dobe  extrřmnıch, 
vystupu. Ovsem co je to extrřmnı prvovystup? Ja  jsem hodne  
kamara dil s tehdejsı spickou dra z…anskych horolezcu a oni za 
mnou nekolik mych cest lezli. A tak jako vsichni pouzıvajı ve 
skala ch ruznř  prupovıdky nebo proslovy, tak oni vzdycky 
rıkali: “Jo , byla to kra sna  cesta, ale je to malyď. Oni rıkali: “Vy 
nelezete NADORAZ, ňplne  na doraz, abys na vrcholu 
omdlıvalď. A me li pravdu. Ta dř lka cest v Sasku, treba na 
Blockstock vychodnı stena, no to je super cesta, ale kdyz 
clovek doleze na vrchol, tak je naprosto hotovej, ale ňplne  
hotovej a ruce ma  jako orangutan. No a to v Laba ku nikde 
nebylo. Sice clovek ude lal treba tezkej vystup, ale za chvilku 
byl na vrcholu. Takze oni s na mi vylezli treba Dra z…anskou 
cestu na Skrın a rıkali: “No bylo to hezky, ale je to malyď...   

Dokoncenı prıs te ť  

Pod policejnım dohledem 
aneb Policistý ope t zachran ovali. 

Jana Strajtova a Simona Burdova 
HO Berusky 

Mısto c inu: Pastyrska  stena 
Aktýrky: Jana Strajtova  a Simona Sıma Burdova  

 

o z h o d l y  jsme se se Sımou, ze obnovıme tradici lezenı 
na Pastyrskř  stene . Jsou tam nekterř  cesty moc peknř . 

Skoda, ze se tam uz skoro vubec neleze. Ve tsina cest je tım 
pa dem zarostla  a zelena . Vyrazily jsme tedy (po ctrna cti 
letech!), vyzbrojeny ocelovym karta cem, do steny 
profesiona lu. 

Za nasich mladych let to byl cho…a k. Te…  byly vsechny ty 
bozı dıry, za kterř  se da  drzet, zarostlř  tra vou a vresem. Karta c 
na m byl k nicemu, pustila jsem se tedy do pletı tř  podivnř  
zahra dky. Ha zela jsem ten bordel strıdave  na obe  strany, aby to 
nepadalo na Sımu, ktera  svedomite  jistila a radila, kudy se to 
leze. Doplela jsem se k 1. kruhu a premyslela o tom, ze slanım. 
Druhy kruh daleko, mora l za dny, co tu vlastne  de la m? Aby 
Sıma nerekla, ze jsem to hned vzdala, zkusım prvnı krok ý no 
jde to, tak druhyČ  Kouknu pod sebe ý do prČ  to uz se 
nevra tım. Skocit? ý ani za boha! No tak, Ka co pitoma , musıs 
hore!  
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Vyklepana  dolřza m ke 2. kruhu. Te…  uz to nevzda me! 
Dobrala jsem Sımu k 1. kruhu a sla da l. Slysela jsem jı, jak 
kr icı na ne jakř  de ti, co po na s ha zely sisky ci co, ale kdyz to 
rvanı nenı na me , tak lezu da l. 

Nahore kouka  ne jakej cumil, vykloneny pres za bradlı.  
“Ma s lano?ď pta m se, aby rec nesta la.  
“Prosım?ď  
“Jestli ma s lano!ď  
“Ne, potrebujete pomoct?ď 
“Jak, kdyz nema s lano? To je na m k prdu!ď 
“Mohl bych jedine  nava zat tkanicky.ď 
“Hm, to je fakt k prdu!ď  
Pr itom uz dolřza m k hrotu kousek pod za bradlım.  
“Vidıs to curo nad sebou?ď vola  Sıma.  
“Je to curo jako hrom, da m tam smycku a jsme 

zachra neny!ď odpovıda m jı.  
Cumil se jeste  sve ruje, ze je mu zle, kdyz se podıva  dolu.  
“To mne  takyď, rıka m a uz dolřza m k za bradlı. 
A sakraČ  Ten “cumilď ma  na sobe  cernou kombinřzu 

s na pisem POLICIE. A druhy “orga nď stojı nahore u Nebıcka. 
Vide l, jak jsem zmatena , tak zacal vysve tlovat, ze ne jaka  panı 
z na brezı vide la, jak tam nekdo na ska le ma va  rukama a kr icı, 
tak zavolala na policii. Ti na m pr ijeli na pomoc. Kdyz jsem ho 
ujistila, ze pomoc nepotrebujme, tak odjeli. 

A pak ze lezenı je nebezpecny sport! Kdyz na va s dohlızı 
policejnı orga n, tak se preci nemuze nic sta t, ze?!! Proprıste  
budu preci jen rade ji vykat a omezım sprostř  vyrazy ý pry 
hrozı zatcenı pro znevazova nı policie a z policejnı cely by se 
spatne  dobıral spolulezec.  

Vyzva: 
Prijú te si taků  zalů zt na PasČak, odplevelit ostatnı 

cesty a poklabosit s policiı! 

HOCYBOJ 2002 
Ohlýdnutı za IX. roc nıkem cyklistický akce 

Petr Kirchner 
HK Sokol Bˇla  

 s o b o t u  15.6.2002 jsme se ope t sesli, abychom zme r ili 
sıly v tradicnım cyklistickřm za vode  HOCYBOJ. Letos 

se organizace ujal HK Sokol Be la  a sponzory za vodu byly 
HUDY Sport, KUR Sport, Jirı Cermon a HK Sokol Be la . 

 Tento tradicnı cyklisticky za vod me l jiz deva tř  
pokracova nı a vyznacoval se nekterymi NEJ. Milan Mysık, 
jako vıtez hlavnı kategorie, doslova prolete l cılem v nejlepsım 
case 5 hodin a 58 minut. Milan me l sice nejlepsı cas, ale 
pochybuji, ze si v tř  rychlosti vubec stacil vsimnout kontrol na 
trati za vodu ☺.  Kdyby se ude lovala cena fair play urcite  by ji 
zıskal Petr Lastovicka, ktery se vra til na kontrolu 
v Petrovicıch  a pr ivolal za chranou sluzbu pro poranenřho 
chlapce. Presto dojel do cıle na peknřm tretım mıste . Za vod 
me l nejvıce kontrol v porovna nı z minulymi rocnıky (pr ibyla 
kontrola na Luzi). Ale bohuzel za vod me l takř  nejslabsı ňcast 
ze vsech rocnıkuČ   

Tradicne  nejlepsı kontrole JanŠ Strajtove  a Katce 
Jedlickove  v Jetr ichovicıch letos konkuroval Pepa Zavrel 
v Petrovicıch, kde nabızel za vodnıkum tocenř  pivo.  
Podekova nı zaslouzı samozrejme  i ostatnı kontroly Pavel 
Kolouch, Jirı Drnec a Radek Strajt.   

Ota zkou zusta va  co prıstı rok? Me l by se jet jubilejnı X. 
rocnık HOCYBOJE, ale  za jem o tento za vod mezi horolezci 

upada . Myslım si, ze termın kona nı za vodu nenı az tak 
dulezity, vzdy pujde o to rozhodnout se, jestli budu jednu 
sobotu v roce tra vit na trati za vodu a stra vım prıjemnř  
odpoledne s kamara dy u piva na Labskř  Stra ni, nebo pujdu do 
skal.  

Myslım si, ze by si tento za vod zaslouzil, aby v tradici 
pokrac oval, ale je to na kazdým z na s. Tak kdopak se ujme 
pr ıstı rok organizace za vodu?  

Vysledky: 
132 km: 

1.Milan Mys ık 5:58, 2.Pavel Cerny 6:46, 3.Petr Las tovicka 
7:55, 4-5.Jan Pacina, Petr Vostrel 8:53, 6-8.Ondra 

Johanovsky, Radek Vopat, Cenek Pospıchal 10:04, 9.Petr Vıch 
10:07, 10-11.Slavek Zıka, Tomas  Broz 11:07. 

85 Km zeny: 
1-2.Zden ka Mys ıkova, Iva Hasnedlova 5:59, 3.Pavlına Sedliska 

6:35, 4-5.Eva Sinecka, Jindra Rehakova 7:14, 6-8.Elis ka 
Valdaufova, Lucka Liúakova, Hanka Pacinova 11:07 

85 Km muz i (nad 50 let): 
1.Jarda Uher 5:33, 2.Roman Cimler 7:33  

  Vzpomınka na JUVAL 
Info o mýne  znamý oblasti poblız Arca 

Jan Jen a Paul 
Dˇcın 

o ,  l e t o sn ı Medard se ope t 
“vydar ilď. Lřzt se neda , 

zabehat jsem si uz byl (za coz 
vdecım Ivanovi Na hlıkovi, ktery 
me  kdysi spravil kotnık. Dıky a 
jeste  jednou se omlouva m, nebo” 
na schuzi CAO Decın ho 
nepozna va m ý 4 roky a 
prostopagnosie = neschopnost 
zapamatovat si obliceje, de lajı svř .). Aspon je cas k plnenı 
restu! Tady je tedy slibovany prıspevek. 

Jablecna  sezo na v Jiznım Tyrolsku zanedlouho ope t zaklepe 
na dvere. Pro ty z va s, kterı se tohoto “cirkusuď kazdorocne  
nekde mezi Bolzanem a Meranem ňcastnı, ma m jeden lezeckej 
tip na zpestrenı nede lnıho volna a i ostatnım, co pojedou do 
Arca, tech pa r km zajız…ky navıc mohu doporucit, nebo” lezenı 
je super a scenř rie třz. 
Poloha: 15 km za padne  od Merana 
Pr ıjezd:  Z Merana silnicı c. 38 sme rem na Vinschgau - 

Reschenpass do vesnice Naturns. Potom da le sme rem 
na Schnalstall. Ska la je kra tce pr i vjezdu do tohoto 
ňdolı po levř  strane . 

Lezenı je podobnř  Perstejnu. Me  sice zaujalo az na druhy 
pohled (inu rozmlsa n Laba kem), o to vıce pak prekvapı. Dojem 
jeste  umocnı blızkost horskř  rıcky, jejız tune  prımo vybızejı ke 
koupeli. Mohu vrele doporucit pro horkř  letnı dny, nebo” do 
steny svıtı jen 2 hodiny denne . Brıza pofukujıcı ňdolım je 
chvılemi az neprıjemna .  

Cesty jsou vysokř  8 ý 60 m (v prume ru 20 m) a obtıznost 5 
ý 7c. Jedna  se o stenovř  lezenı po malych lista ch (sem tam i 
tezka  spa ra) na granitu. Tezsı cesty majı spıse boulderovy 
charakter. Na zvy cest jsou na ska le napsa ny.  

V 
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Pa r nejhezc ıch cest z celkovýho poc tu 55: 

Sektor A Sektor B 
Spaate 6a Nix isch 7a+ 

Lei guat 6a+ Weg der Kraft 7b 
H n̈g di 6a Kentucky 7b 

Fetz und geil 6b+ Kante 6a 
Dings do 6c Flatterman 6c+ 

Spargel Tarzan 6a+ So long 7a 
Pumspatafilm 7a+ atdť  
Dončt you think 7a  

Matten, finger weg 7b  
Yosemite 7b+  

Flash 7c  

Ale nenı problřm, zeptat se mıstnıch. Odpoledne se 
vzdycky nekdo zastavı. A kdo toho nebude mıt dost, ten se 
muze jıt dorazit do oblasti Saustall (asi o 500 m da le proti 
proudu reky za tunelem vpravo, ktera  se svymi 25 cestami od 
7c ý 8b urcite  nezklame. 

Rest day lze zpestr it za A) na vstevou Messnerova hradu 
Juvalu, ktery skyta  exopzici tibetskřho umenı. Je zde třz 
ekofarma, jejız produkty, jako pravy tyrolsky spek ci vıno, lze 
zakoupit prımo na mıste  i s podobiznou Messnera (inu je to 
stejne  dobry obchodnık, jako horolezec), ci za B) turistickou 
tňrou z nedalerkřho strediska Kursraz na nekterou z okolnıch 
trıtisıcovek. 

 

Takze jabka c i, lezci i vy ostatnı ň me jte se fajn! 

Posezenı na strome  
aneb o jedný netradic nı akciě  

Jirı Chose Stastny  
Horoklub Chomutov 

d y s i  da vno jsme se 
Zdenkem 

Doskocilem navstıvili 
skalnı oblast Sloup 
v Cecha ch.  U velkř  
jeskyne  tam byl na dherny 
kosaty strom a Zdenek 
na m vypra ve l, ze se tady 
kdysi konala oddılova  akce 
“Posezenı na stromeď, 
jejımz cılem bylo na strom 
vylřzt a vydrzet na nem 24 
hodin v kuse. Docela se 
na m ten na pad zamlouval, 
ale roky plynuly a my me li 
jinř  za jmy.  

Pr i tvorbe  vystavy “Horolezecka  zastavenıď jsme narazili na 
pozva nku na tuto akci a zase na s ten na pad zaujal. Uplynul 
dalsı rok az LeTos stanovil presnř  datum ý 14.6.2002.  V pla nu 
sice nebylo na strome  stra vit 24 hodin, ale jen tak posede t 
s volnym prostorem pod sebou.   

 
Na Cerveny Hra dek, kde se cela  akce konala, pr ijızdım 

kolem pa tř  hodiny odpoledne a zatım je tady jen Mikle a dva 
sudy piva. Pro zaca tek to nenı spatnř , jdu si natocit. Za chvıli 
dora zı LeTos, takze vzhuru na strom. V sanda lech lezu po 
ve tvıch nahoru a zacına me s prıpravami. Nejdrıv zavesujeme 
provazovy zebrık pro snadne jsı vystup nahoru. Pak pr icha zı na 
radu stul - bra cha Pa rek na m poma ha  trefit tu spra vnou rovinu, 
aby na m z ne j nesjızde ly pullitry.  

Vytahujeme dalsı lana a rozvesujeme je po ve tvıch, aby se 
na ne  daly zavesit sedacky podř l stolu. Bra cha Pa rek pak 
vytahuje s Luka sem na ve tev sud a odborne  ho fixuje ke kmeni. 
Jeste  pıpu a uz se nahore tocı. Pr icha zejı dalsı a dalsı lidi a 
postupne  obsazujı volna  mısta na ve tvıch a v sedacka ch. 
Nakonec zavesuji mezi ve tve houpacı sı” a poma ha m Marusce 
se do nı dostat. Pak prelřza m z ve tve na ve tev a fotım ze vsech 
moznych stran a ňhlu. Opravdu ňzasny pohled na tolik lidı 
volne  zavesenych v prostoru.  

 
Jelikoz chci jet zıtra lřzt, tak pred setmenım odjızdım 

domu. Ostatnı zusta vajı a uzıvajı si tohoto vyjimecnřho 
posezenı az do noci.  

Podle mýho na zoru se akce celkem vydar ila, takze 
nenı duvod ji pr ıstı rok nezopakovat. 

K 
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DiGiFoto ř  2002, Jirı Chosý Sďastny  

Princip Paralelnı  Prıpravy 
Prıpadova studie II. 

Ing. Jan Slechta, CSc. 
C esky  Alpinisticky  Klub  

Autor doufa  a ve rı, ze takovyto systřm 
prıpravy zabra nı rade  ve tsinou jiz 
zbytecnych za sahu horskř  sluzby, coz je 
v souladu s posla nım metodickř  komise 
CHS.  
Na vrh zmen v kontextu s Úprincipem 
paralelnı prıpravyÚ a kontrolou a 
analyzou Osnovy je nasnade . Licence 
by me ly byt ude lova ny zvla s” pro 
te locvicnu, skalnı oblast, malř  letnı 
velehory, malř  zimnı velehory, strednı 
velehory a velkř  velehory. Ostry vycvik 
pro skalnı oblast  by me l byt doplnen 
ostrym vycvikem VHT v malych letnıch velehora ch event. 
modelovym vycvikem pro zimnı malř  velehory. Pokud frekventant 
chce koncit ve skala ch, nemusıme ho tım zatezovat, ale rozhodne-li se 
v budoucnu jinak, me l by si znalosti doplnit resp. ÚvploutÚ do prıpravy 
kontinua lne  na spra vnřm mıste  Č  
Dnes na m pr edkla da  pr ıpadovou studii c . 2: 

Jak nemŠli vybavenı na snıh, radŠji ho 
obesel, a tım se dostal do potızı. 

Anamne za: Jemu 28, jı 21. Oba s prukazem CHS. On na 
skala ch a na Mont Blancu. Ona, protoze zasnoubeni, takř  u 
horolezcu. Reci zkusenych vecer predtım na Chate pod Rysmi  
poslouchali se za jmem na pul ucha. On me l pla n jasny, Ceskou 
dolinou do Prielomu. Ra no se jdu prove trat do Va hy, oni tam s 
hulkama a bez macek obcha zejı kolem bezpecnřho snehovřho   
jazyka. Sde luji jim, ze se jim moje vybava nezda , a ze skocım 
pro lano, protoze super resenı je si hodit smycku za bytelny 
ka men, slanit ten jazyk a jste na odta tř  I a prakticky v doline . 
"To je v pohode , a to vubec nenı treba". Pta m se jı, zda on je 
opravdu zkuseny. "Ano, ma  prukaz CHS a byl na Mont 
Blancu." Jdu odpocıvat, pak slysım turistu dole v chate , jak 
mluvı o nı a o tom, ze tam zmatene  pobıha . Za chvıli pr icha zı 
Viktor a hovorı: "Cerve, neva laj sa tady, jdeme do akce." 
Diagnoza: Chodnıky se ve Vysokych Tatra ch otvırajı k 
urcitřmu datu. V tř  dobe  mohou byt jeste  abnorma lne  
vysnezena  sedla. Snıh uz je firn, ale turistř  a takyhorolezci 
byvajı bez macek. A to to jezdı. A kdyz to nejede, tak se to 
obcha zı po snehem podma cenř  cerstvř  jaroletnı prsti. Takovř  

obcha zenı se stalo osudnym i nasemu hr, hr lezci. Slysela pa d 
kamenı a pak uz nic (potvrzenı Schubertova pravidla, clovek 
ktery pada  nekr icı). To kamenı si predstavuji jako volne  lozenř  
lokry v podma cenř  pude , za kterř , mısto jako kocka, nekdo 
zabral jako Rambo. Kdyby se svou blbou vybavou zkusil sejıt 
ten snehovy jazyk, bylo by to daleko bezpecne jsı, zabrzdil by 
br ichem na prvnı tra ve . Takhle neme l sanci brzdit, pod nım byl 
pra h, a o vzduch to jde tezce, je prılis rıdky... 
Le cba: Je mi to trapnř  se neusta le opakovat. Velmi zna ma  
historie z Cernřho stıtu, kde Sirl rekl Zabilkovi (jednomu z 
nejslavnesıch lezcu Labskř  pıskovcovř  oblasti): tady si macky 
ani nandavat nemusıs, je to kousek a snadno to prejdeme. A 
Zabilka dosta l cest svřmu jmřnu. 
Nebyla to za dna  z jeho IX, ale cho…a k ve Vysokych Tatra ch. V 
tomto prıpade  by se tomu dalo rıkat: "Proc se lıny zabil". V 
sirsıch souvislostech to ale znamena : Lezci a hr, hr lezci by se 
me li podrobit vycviku letnı a zimnı vysokohorskř  turistiky. 

Krusnř  hory 25.-26.5.2002 
aneb netradic nı pocho„ ak   

Michael Vyletal 
Dˇcın 

a k  b y l  ope t muj nejoblıbene jsı den pa tek a ja  se 
rozhodoval, co podniknout o vıkendu. Predpove…  pocası 

klasicka  - mozna  jo, mozna  ne a ja  uz dlouho ma m v hlave  
prejezd hrebene Krusnych hor z Koma rı vızky na Klınovec, 
neco kolem 110 km. Asi nic moc vykon, ale myslım, ze je to 
docela peknej vylet. Tak se tak ten pa tek rozhoduji a kouka m 
pr i tom na pocası a vidım, ze ma  fakt asi prset a to jak 
v sobotu, tak i v nede li. Rozhodnutı je jasnř  - lřzt se neda , 
pla cat se v bahne  na kole taky nechci, a tak me  napadnul ten 
nejhloupe jsı na pad a to prejıt ty kopce pesky. Vubec jsem si 
neuvedomil, ze jsem pekne  zlenive l, do pra ce uz neude la m ani 
krok a jezdım autem a te…  tohle. Nedalo me  moc pra ce 
premluvit jeste  Honzu Toma ska - jednoho podobnřho bla zna 
(jiny slovo k nemu nejde) a bylo to. Dohodli jsme se u ne j 
doma, ja  jel na kole domu, kde jsem si behem deseti minut 
zabalil a on uz troubil pred domem a jeli jsme autem do 
Ostrova, aby jsme tam dohodli trasu a pokecali. V Ostrove  bylo 
dost lidı, protoze se jel Tour de Ustek a tak o za bavu nebyla 
nouze. Dohodnout se na ceste  na m zabralo asi pe t minut a ze si 
to domluvıme cestou, tak jsme sli na pivko.  

Vsta va nı v pul sedmy a jeste  v sobotu me  docela nicı, ale co 
se dalo de lat, domluva je domluva a kdyz jsme chte li dojıt az 
na ten Klınovec, tak to chte lo vyrazit brzo. Jo jeste  jsem asi 
nenapsal, ze se na m v pa tek vecer v hospode  kazdej sma l, ale 
to je jen takova  nekomercnı vsuvka. Kamara dka na s autem 
hodila na Koma rku. To ze byla jeste  z vecırku opila  me  ani 
moc nevadilo, hlavne  ze jsme to nemuseli jıt uz z Ostrova, to 
bychom padli jeste  drıv.  

Cesta byla docela v pohode , pocası třme r  idea lnı, trochu 
pod mrakem, ale na dřs” to nevypadalo, vıtr moc nefoukal a 
teplo bylo akora t. Vyrazili jsme z Koma rky po cerveny na 
Cınovec, zdravıme lesnıka, ktery se pta  na nasi cestu a kdyz se 
to dozvı, tak se jen sme je. Na Cınovci procha zıme kolem 
golfovřho hr iste  a pokracujeme na Novř  mesto. Potka va me 
prvnı cyklisty. Za vidım jim jejich stroje, ale uz jsem se 
rozhodnul pro pesı, tak da l por a d po svejch. V Novřm meste  
da va me prvnı obcerstvenı. Tam dosta va m prvnı SMS od 
Hora cka, ze vytahuje kolo a jede za na mi. Druha  zpra va byla, 
kdyz se dovede l o pokracova nı sme rem na Fla je, ze jsme 
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debilovř  a popr a l aspon s”astnou cestu. Nasadili jsme docela 
rychly tempo sme rem na Fla jskou prehradu. Pred Fla jema 
vytahujeme bundy, protoze zacına  prset. Prselo teda jenom asi 
pul hodinky. Mezi stromami jsem vide l vodnı plochu prehrady, 
ale por a dny vyhled jsem neme l. Az kdyz jsme dosli na konec 
prehrady, tak byla vide t v celř  svř  kra se. Kouka m do mapy a 
cesta by se me la sta cet podř l prehrady, me  to ale ne jak 
nedocha zı a jsem spokojenej se svojı cervenou turistickou 
znackou a jdeme da l. Po ne jakř  dobe  Honza prohlızı znovu 
mapu a ma  ne jaky starosti, ani se mu nedivım. Mısto, aby jsme 
byli v Klınech, jsme asi o deset kila ku mimo - v Ceskřm 
Jiretıne . No nic, me  to moc nevadilo, ale Honza byl ne jakej 
rozhozenej, zacaly ho bolet nohy a ze jdeme da t neco k jıdlu. 
Prvnı hospoda nic moc. Panı sama a v tech lodicka ch jı to asi 
tak moc rychle nechodilo, tak menıme zarızenı a pr icha zıme 
k jinřmu, kde jsme si dali gula sek a pivko. Honza uz se 
rozhlızel po autobuse a zjistil, ze za dve  hodiny to jede do 
Litvınova. Por a d me  to nedocha zelo, ze to myslı opravdu va zne  
a sma l jsem se mu. Kdyz me  teda rekl fakt jedu, tak jsem 
cume l. Nedalo se nic de lat. Svezl jsem se s Honzou alespon do 
Klınu, abych napravil sme r cesty a da l jsem pokracoval sa m. 
V Klınech jsem se s nım rozloucil a kdyz jsem tak odcha zel 
sa m po ceste , tak me  ma val skoro celej autobus, jako bych sel 
na svoji poslednı cestu (mozna  uz tusili, ze to skoro ta poslednı 
cesta bude). Cesta ope t dobra , pocası perfektnı, jen se nedalo 
s kym kecat. Dalsı obce jsem jen probehnul, v Mnısku se 
pokoukal, jak Vietnamci skupujou pozemky a domy a stave j si 
svoje sıdla a sel da l. Nekdy v poledne jsem zatavil a uvar il si. 
Pohoda, ticho, klid lesa. Uvareny jıdlo jsem si vzal do ruky, 
batoh na za da a pokracoval da l do nejblizsı obce Novy Vsi 
v Hora ch. Pred vsı zacalo zase pekne  prset, pokracoval jsem 
proto rychlejsım tempem. Vsimnul jsem si zcha tralřho JZD, 
tak jsem me l kde spa t a cestou do hospody jeste  jako rezerva 
byla zastresena  zasta vka CSAD. V hospode  jsem si dal pivko a 
zacal akora t fotbal, tak jsem zustal. Fotba lek i lidi, ktery byli 
v hospode  byli zajımavy. Fotba lek ale skoncil ponekud drıv, 
neb panı vrchnı vyhodila antřnu od CT 2 a zapnula Novu, kde 
bezeli Wikingovř , takze se hospoda vylidnila. Zaplatil jsem i 
ja , za cely vecırek stovku, to byla pohoda, a sel jsem do 
“svyhoď. Vyjdu ze dverı a tam lilo jak z konve. JZD bylo 
oploceny, coz nebyl pro me  problřm, ale pak me  presel ňsmev. 
Vsechny bara ky, ktery byly opusteny,  slouzili jako vybeh pro 
dobytek. V takovymhle prostredı se me  fakt spa t nechte lo. 
Zvolil jsem tedy na hradu, zasta vku CSAD. Sel jsem, voda uz 
me  moc nevadila a potka m jednu panı, ktera  rıka : “Nic moc 
hledat spanı v tomhle pocasıď, tak ne jak souhlasım. Za chvıli 
vyjde manzel a ten mi radı, abych sel rade ji na hr iste  a vyspal 
se na strıdacka ch. Neva ha m a vrha m se do dvoumetrovř  tra vy 
a uz jsem na hr isti. Perfektnı ubytova nı, kdyz nefouka , tak je i 
sucho. Nata hnu karimatku, spaca k a uz lezım, abych si 
odpocinul na dalsı den. Na hle nekdo s baterkou a chla pek, co 
me  radil hr iste , me  zve k sobe  do dılny, ze je tam teplo a neprsı 
tam. S dıky odmıta m (ale docela me  to potesilo, ze na sve te  
jsou jeste  hodny lidi).  

Noc byla docela klidna , trochu vlhka , ale slo to. Ra no 
vsta va m ani nevım v kolik, snad v sest, zabalım si a vyra zım 
v dost dobrym ranım destıku da l. Vcerejsı pohoda se docela 
zmenila, hnusny pocası a bolavy nohy. Cıl, kterym me l byt 
minima lne  Klınovec, jsem ihned prehodnotil na Horu sv. 
Sebestia na. Sel jsem na Lesnou, Svahovou a Za koutı, kde byla 
sme rovka na CSAD. Cestou jsem nikoho nepotkal, a ani se 
nedivım. Brodenı bla tıckem, dřs” a mlha nebyly asi idea lnı 
podmınky na procha zky. Docela uz v bolestech jsem 

prehodnotil i Horu sv. Sebestia na a rozhodnul se, ze to 
zabalım, az dojdu do nejblizsı vsi. Kdyz jsem pr isel do Klınu, 
tak uz jsem docela dost cejtil krece v nohou. Zprovoznım 
telefon aspon abych zjistil cas ý je 10 hodin. Jelikoz Klıny jsou 
jen osada asi 10 chat, tak autobus jel ra no a pojede v sest vecer. 
No nic budu stopovat. Pomalu se vyda va m sme rem na 
Chomutov, coz bylo 13 km, ale ja  vede l, ze tohle uz ujıt 
nemuzu. Ctvrty auto, asi po trech kilometrech, me  bere. Tomu 
chla pkovi co me  vzal, bych dal vsechno, co jsem u sebe me l. 
Hodil me  na vlak, tam jsem si koupil lıstek na vlak a aspon 
vyuzil pujcenou  Z-kartu. Pak jsem si sel da t do  bufetu snıdani 
a premejslel o tom, jakej jsem debil. 

Dnes je c tvrtek a por a d cejtım koleno, jak me  bolı. Aspon 
jsem zjistil, ze uz rade ji nikam pesky chodit nebudu... 

      S US K A  S E.              
Ø Ze pry nad Ostrovem krouzı ne jaky cap ť  

     STR I P K Y              

Casovka na Jedlovou 
ARNOST ARNY HAUFERT 
C ERVEN 2002 

 
Tak teÉ se podıvejte, o co jste prisli. To pocası  - prostˇ idylka! 

Sraz horolezcu v Roklici 
DUBSKE SKALY 
C ERVEN 2002 

r o j i c i  tradicnıch horolezecky ch sraz˚ uzavrel prvnı  
vıkend v cervnu Memorial Karla Blazka v Roklicke m 

„dolı . Ten letosnı  byl tak trochu vy jimecny  ü hlavnˇ poctem 
„castnık˚. Jiz v pa tek vecer vyrostlo na ta boristi pod Zlym 
bratrem pres tricet stan˚ a v knize bylo 130 za pis˚.  
Druhou zmˇnou byla naopak absence mnoha “inventa rnıchň 
„castnık˚: Zdenka Hubky, Ott˚ Cihelnovy ch, Lubose Martınka 
apod.  
Ovsem dalsı  pr˚vodnı  zna mky roklicke ho 
srazu jiz byly zachova ny v plne  para dˇ: lezenı  
v kulise na dherne ho „dolı , vˇhlasna  
houpacka Kostilam, ta bora k s kytarkou, r˚zne  
vesele  byliny, tocene  pivko a uzeniny prımo 
z udırny, Bˇlina a jeho roura ky zavˇsene  
proklatˇ nızko u pasu a Ž  
Ž  a koma ri. 

-jch- 
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KR A T C E  Z  ‚D O M O V A‘ 

Dabelsky rychla obsluha 
Nedˇle dopoledne, Ostrov, terasa 
pred restauracı  Pod Cısarem, st˚l 
plny  horolezc˚, vcetnˇ majitele 
Milana S varce. Pricha zı  obsluha a 
pta  se, kdo si co da . Horolezci si 
postupnˇ objedna vajı  pivo. Uzuz 
se zda , ze prijde rada i na 
Svarcika. Dıvcina se vsak na hle 
otocı  a rychlostı  blesku mizı  ve 
dverıch. Milan necha pavˇ kouka  
po ostatnıch a pak odevzdanˇ 
prohodı :  
“Ty vole, ja mam tak rychly  brigadnıky, ze si nestac ım 
ani objednatČě  

Nove sutry v Labaku 
Zhavymi novinkami jsou 3 bouldery na Kona ku: lehcı , ale velmi 
pˇkna  hrana na ka men prımo u cesty, o nˇco vy s, napravo od 
cesty kousek nad prepadem s vodou traverz "Musinec 7C+ tr." 
a na El Pako di Kono (previs nahore na Koťa ku) traverz zprava 
po hranˇ stropu do vy lezu "Kdyz v ra ji.." Jme no to zatım nema , 
obtıznost asi 7B+ tr. nebo 7C tr. podle metody.  

RosŠ a S tefanek, HUDY Sport, pro LEZCE.CZ 

Tomas Melen na Vy chodď 
Nabity  za zitky z cest po Vy chodˇ se 
pred casem vra til horolezec a bohe m 
Tomas  Melen.  
Jeho vypra vˇnı  jen potvrzuje 
domnˇnku, ze dnes jiz opravdove  
dobrodruzstvı  nesky ta  “Divoky  Za padň, 
ale pra vˇ “Jestˇ Divocejsı  Vy chodň.   
Nase doporucenı  pro dobrodruhy proto 
znı : Zapomente na chirurgicky steriln ı  
prostredı  Alp a vsemozny ch horolezecky ch stredisek a vypravte 
se na vy chod od ra je. Vˇrte, ze bude na co vzpomınat!  
(C lanek od Toma prineseme v prıs tım c ısle!) 

Panska jızda 
Milan Cestr, Josef Hubac ek a Jir ı Kudrnac  s ratolestmi 
vyrazili v polovinˇ cervna na pa nskou jızdu do Chorvatska. 
Zrejmˇ se nechali inspirovat ceskym filmem S tebou mˇ bavı  
svˇt.  

Meda Beda 
Zda  se, ze zna my  stra zce z Yellowstonesske ho parku Meť a 
Beť a, zavı tal do Dolnıho Z lebu. Pravdˇpodobnˇ ho nala kala 
opustˇna  Krabice na susenky. Zbyla tu po nˇm vyslapana  
cesticka “Splh po tyci VIIcň. Do knihy u Kosti vlastnorucnˇ 
zapsal: Z vy chodnı strany naskoc te na smrk a stylem “na 
medve daČ vylezte na vrchol (bh) kamene. Komu to nestac ı, 
muze lýzt na vrchol stromu.  

A pra tele , tento prıbˇh je pravdivy . Nebo© na m ho vypra vˇl 
Tee Pıtrs Las tovic kaŽ  

Rozmocena sadra 
Jestˇze ten internet ma me, pomyslela si asi Petra Honakova 
z Horoklubu Chomutov. Z Dˇcına jı  totiz v pa tek hrdˇ hla sı : O 
nohu v sa dre se neboj, je tady sucho a pˇknˇ! Urcitˇ m˚zete do 
Ostrova v sobotu prijet.  
V sobotu ra no chomutova ci taktak probˇhli hustym lija kem do 
restaurace. Lilo cely  den. Inu, jestˇze ten internet ma meŽ  

Boure nad hostincem 
Tak se jmenuje nova  cesta od Karla Bˇliny na Ostrovskou 
jehlicku. Kdyz uz Karel rekl oddı lovym koleg˚m asi desetkra t, 
ze to si prostˇ musı  vyle zt, nezbylo, nez tam zajı t a splnit 
rozkaz. Vyslo to na jedno odpoledne. Zrovna kdyz nahore 
Cha ra dobıral syna Adama, od Nˇmecka se zatmˇlo, zahrmˇlo 
a privalila se boure. Bylo vidˇt, jak prudky  lija k bicuje hladinu 
rybnıka, jak do hospody Pod C ısarem zabıhajı  lide , z nızky ch 
cerny ch mrak˚ se v provazcıch valil de s©, ale na Jehlicku 
nepadla ani kapicka, jenom za vany vlhke ho vˇtru. Prostˇ 
Boure nad hostincem se vsım vsudyŽ   

Orlıci nezahalı 
Nenı  vıkendu, aby se na www.vrcholky.cz neobjevila zpra vicka 
o nove  cestˇ z dı lny bratrı  Nehasil˚. Na snımku zleva David a 
Vlať a Nehasilovi. 

 

Vitasek v Tatrach 
Lezecky  tyden s kamara dy ve Vysoky ch Tatra ch stra vil 
zaca tkem cervna Petr Vitasek. Pobyt si na ramnˇ pochvaloval a 
jiz ve vlaku zhavil mobilnı  telefon. O vylezeny ch cesta ch hovoril 
v superlativech.  

Pruvodce po boulderech 
Rosěa S tefanek se pustil do nelehke , ale za sluzne  pra ce ü 
pripravuje vyda nı  prvnıho pr˚vodce po boulderech v Labske m 
„dolı ! V te to souvislost pros ı  vsechny lezce, aby jake koliv 
informace o novy ch boulderech pos ı lali na jeho adresu 
arada@volny.cz (pokud mozno take  prıstup a popisku kudy a 
jak).  

 
Na snımku (2002 ó LEZEC.CZ) je Ros©a v cestˇ Mumuland 7c+8a Fb 

A slunce palı jen.  
Le to nastoupilo letos s neuvˇritelnou silou. 
Hned v sobotu po Skandina vske m Silvestru 
doslova ohorel Honza S vihnos na Male m 
Pravcicke m kuzelu. Jak Honza vtipnˇ 
poznamenal:  
“A slunce palı jen, a slunce palı jeně  Spım na bris e, bo mam 
zada jak predvolebnı bols evicky  billboardě Č 
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Obvinďny  z prestupku k vďci uvadı.  
Dne 6.4.2002 jsem provozoval v Ostrovˇ horolezeckou cinnost, 
postupovali jsme podle masivu, prisli jsme do mıst, kde 
dohorıval ohen, zacali jsme le zt „dolnı  stˇnu Pegnitzwandu, 
kdyz jsme dole zali k vrcholu, uvidˇli jsme prijızdˇjıcı  hlıdku 
PC R. Prıslusnıci dosli pod stˇnu a jeden se dota zal, zdali vıme, 
proc tam jsou. Mezi tım jsme slanili na zem a odpovˇdˇli, ze 
nevıme. Bylo na m ozna meno, ze jsme rozdˇlali ohen, ktery  jiz 
dohorıval. My jsme odpovˇdˇli podle pravdy, ze jsme ohen 
nerozdˇlali. Prıslusnıci vsak trvali na sve m a chtˇli po na s 
pokutu ve vy si 100,- Kc. Ja  jsem rekl, ze nemohu zaplatit 
pokutu za cin, ktery  jsem nevykonal. Prıslusnık mi na to 
odpovˇdˇl, ze si vsichni myslıme, ze z policajt˚ m˚zeme dˇlat 
blbecky, coz mˇ zarazilo, ponˇvadz toto jsem si to nemyslel. 
Navrhl jsem, ze jsme ochotni ohen zlikvidovat. Na tento na vrh 
policie nepristoupila a po zkontrolova nı  doklad˚ odesla, co se 
stane da l s dohorıvajıcım ohnˇm ji prestalo zajımat. 

-ps - 

CO ? CAO ! 
Prina sıme dalsı  snımek z pokracujıcı  reklamnı  kampanˇ 
horolezecke ho oddı lu CAO Dýc ın. Zachycuje „castnıky 
kolaudacnıho rızenı  pri prebıra nı  dalsıho z obrıch billboard˚.  

  
Tento je umıste n na jedný z prıjezdovy ch komunikacı  u jihoafrickýho 

Johannesburgu.. 

Ky sa a Buky dohanďjı zameskany  cas.  
Pred necelym mˇsıcem se z nˇkolikamˇsıcnı  pracovnı  cesty 
vra tili Pavel Kysa Bechyný a Pavel Buky Henke. Hned se dali 
opˇt do “pra ceň. Bˇhem nˇkolika dnı  vytvorili mnoho kra sny ch 
cest a zda  se, ze to byl jenom zaca tek jejich spanile  jızdy. 
Jen tak nama tkou: 
Jetr ichovice 
Ve z  Pavly é Menstruac nı den VIIc; 
Pavel Bechynˇ X Pavel Henke, 24.6.2002 
Zprava v J stˇnˇ ke K na balkon a pres 2. K n.v. 

Vs emily 
Diktator é Cena za svobodu VIIIc; 
Pavel Bechynˇ X Pavel Henke, 25.6.2002 
Z hranou pres 2 K n.v. 
Prase é Boj o koryto VIIb; 
Pavel Henke, Pavel Bechynˇ, 25.6.2002 
Na stup Starou cestou a spa rou pres K n.v. 
Prase é Prasec ı vy be h VIIc; 
Pavel Bechynˇ, Pavel Henke, Radek Havla k, 25.6.2002 
Od SZ sokolıkem na balkon a stˇnou nejprve vlevo, pak vpravo pres 
hodiny n.v. 
Prase é Ovarek VII; 
Pavel Bechynˇ, Pavel Henke, Radek Havla k, Slavomil Krob, 25.6.2002 
Od JV hranou a sokolem ke K a vlevo n.v. 
Okennı ve z  é VelevazenČ morbidnosti VII; 
Pavel Bechynˇ, Pavel Henke, 25.6.2002 
Vlevo v SZ stˇnˇ spa rou pres K do sedla a cestou Pampallini n.v. 

Skandinávský Silvestr 2002  
V. ROC NIK SPOLEC ENSKE AKCE CAO D®C IN 

V patek 21. cervna 2002 v 15.24 vstoupilo Slunce do znamenı 
Raka a nastal letnı slunovrat.  

K jeho uctenı se v restauraci v Dolnım Zlebu konal jiz 
V. roc nık spolec enský akce CAO De c ın  

Skandinávský Silvestr 2002.  
Bohuzel informace o jeho pru behu dorazily do redakce az tesne  pred 
uzaverkou tohoto cısla, takze kratků  ohlů dnutı za nejdels ım dnem a 

nejkrats ı nocı v roce vam prineseme az v CAO News No. 8. 
Mimochodem, cast CAO Decın slavila Silvestra v Chorvatskuť  

OOhhllaassyy  nnaa  CCAAOO  NNeewwss  66  
NNaappssaallii  jjssttee  nnáámm……  

Opravdu mile nas prekvapilo mnozstvı kladnych ohlasu  na cervnovů  
cıslo CAO News. Za vs echny dos lů  dopisy a e-maily vam mockrat 

dekujeme a nasadıme vs echny nas e sıly, abychom vas nezklamaliť  
Dıky!! 

Musím r íct, že v barve je CAO News o 100 % 
lepší! Pokud není problém ho posílat E-mailem, tak budu 

jenom rád, jinak si ho vždycky stáhnu z Vašich 
stránek... 

Jirí Chosé Štastný, Chomutov 

Cauuuu, no tot  se ví, že casopis CAO chci posílat, je 
krásnej; narychlo sem si pr ecet o tý prasklý karabine, 

a protože nemu žu císt dál, musím budovat 
kapitalismus, tak už si to tisknu - na cestu domu . 

Hore zdar celé Vaší parte na severu! 
Jirí Jeff Soukup, Praha 

Cau Houbo, dík za pekné poctenícko. Jestli s tím 
nemáš problém, tak velmi ocením zasílání CAO News. 

Zdar, Matej Holub, Praha 

Ahoj, dekujeme za zaslání casopisu CAO News a 
budeme velmi rádi, pokud nám ho budete posílat i do 

budoucna. S pozdravem 
Aleš Rychtera, C HS, Praha 

Zdar Jirko, Dekuji, za CAO News. Je to super 
poctenícko. Dobrá práce a super info! 

Jirí JirkaS Sika, Holandsko 

Pr ed minutkou jsem 
dokoncil první zbežné 

proctení prvních 
elektronických News. 
Casopis zár í již nejen 
obsahem, ale nyní již i 

vynikající formou. Hlásím 
se tedy ihned: Mám zájem 
o pravidelné zasílaní pdf 

formátu CAO News. 
Gratuluju, jsem nadšen! 
Jakub Kronovetr, Víden 
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C E K A  N A S.  
K A L E N DAR  A K C I C A O  DEC IN  

Nenı dulezite vyhrat 
ale zčcastnit se... 

- Individualnı zajezdy a expedice. 
- Matterhorn, ze Svy carske  strany, poprıpadˇ jine  okolnı  

kopce. Hlavnı  akce CAO, 19.-27.7. Info Cha ra, Cestr 

 
- Mosazny muz Povrly, triatlon 27.7.Info Svajgl 

 

CCAAOO  NNeewwss  
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   

 

 

 
To tedy bylo 

c ervencový c ıslo 
CCAAOO  NNeewwss.  

Na poslednı chvıli 
se nam v redakci 

ses lo hned ne kolik 
pe kny ch c lanku 

z vas ich cest.  
Vs em 

dopisovatelum za 
pe kný prıspe vky 

de kujeme Ý 
ve ts inu z nich si 

prec tete jiz 
v prıs tım c ısle!  

Zkuste nam 
posılat i kratic ký 
informace o tom, 

co se kde de lo, 
stac ı i formou SMSek, nebo e-mailu.  

Kratic ký zpravic ky z be znýho zivota lezcu nam stale 
chybı. Takový to co, kdy, kde, kdo vylezl nebo zapytlil :o)  

Pis te, mejlujte, volejte co se do nas vejde! 
Uzıvejte si slunıc ka, prırody, lezenı a nezapomınejte na 

reportýrsky  zapisnık! 

Redakc nı rada CCAAOO  NNeewwss. 
Jirı Chara, Jan Horak, Jirı Kudrnac, Petr Stďpan 

O K É N K O   

HK VARNSDORF  
Z  C H Y S T A N Y C H  A K C I H K  V A R N S D O R F  

CERVENEC 
   *        Autobusovy  za jezd do Italskych Dolomit  

SRPEN 
   17.-25.8.   Vysoke Tatry ü Zbojnicka  chata  

*        Festival horolezeckych film˚ (Teplice n. M.) 
 

V prubehu celřho roku zusta va  moznost 
individua lnıch trřninku v Boulder centru ve 

sportovnı hale. 
Pravidelnř  schuze se konajı kazdy poslednı 
pa tek v mesıci v restauraci Hranicnı buk od 

20:00 hodin. 

Informace na tel.:  
0413 / 373101, 370987, 373333 nebo 

mobil 0606 / 277274 
Stanislav Feigl, predseda HK Varnsdorf 

 

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

PRISTI ODDILOVA SCH�ZE SE BUDE KONAT VE STREDU 7. SRPNA 2002 
V RESTAURACI ZA V®TREM V D®C IN® SKRABKACH. ZAC ATEK SCH�ZE 

JE  OD 18:00 HOD.  
PRO C LENY REDAKC NI RADY CCAAOO  NNeewwss OD 17:45 HOD. 

NA PROGRAMU BUDE LEZENI, LEZENI A ZASE LEZENI. 
TES IM SE NA SETKA NI S VA MI! 

 
 
 

 
 

V prıstım cısle 
- Dokoncenı  velke ho rozhovoru s Karlem Krombholzem 

nejen o poca tcıch horolezectvı  v Labsky ch pıskovcıch 
- C la nek Jindrisky Reha kove  “O jedne  cestˇň z Alp 

- Pavallicinirinne od Jana Hora cka Hora ka 
- Fagaras 2002 Toma Melena 

- Nebudou chybˇt pravidelne  rubriky  
- a samozrejmˇ mnoho dalsıhoŽ . 

Nezapomen! 
Prıstı  cıslo CAO News  vycha zı  jiz 7.8.2002! 

Hora m zdar! 


