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 ýSvym zpusobem se 
strach stal mym pr ıtelem. 
Obcas jsem jej nena videl, 

ale doda val kor enı 
vyzva m a uspokojenı 

trofejım. Vzdy jsem byl 
pr ılis neklidny  a muj 
zivot byl neusta lym 
bojem proti nude...� 

V tomto c ısle 
v Co nove ho v CAO Dˇcın 

v Velky  rozhovor 
s Ladislavem Ryskou 

v Docela nenormalnı prıbˇh 

v Zapis z jednanı VK 

v Mistr krajiny  

v V zajetı ledu a snˇhu 

v Kavkazske  strıpky 

v Boje o Horam zdar! 

v Nove  cesty 

v Strıpky 

v Oke nko HK Varnsdorf 

v C eka nas        a dals ıě  

    
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   

 HTTP://CAODC.WEBPARK.CZ                V Y D A V A  H O R O L E Z E C K Y  O D D I L  C A O  D E C I N                HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ 

Rocnık 5, cıslo 3 Brezen 2003 

O STRACHU… 

  
SSIIRR  EEDDMMUUNNDD  

HHIILLLLAARRYY    

Ladislav Ryska s vnukem na vrcholu Velke ho tetreva ve Hrensku
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CCoo  nnoovvee hhoo  vv  CCAAOO  DDee cc ıınn??    
Informace z oddılovýho de nı. 

Jirı Chara 
Predseda CAO Dˇcın 

 
 u n o r u  jsme se opet sesli ůU Mak˚ vkyř. Sch˚ zka 
pr ipadla na stredu 5.2.2003. Moc k projedna va nı toho 

tentokra t nebylo, a tak mel Honza Svihnos velky prostor pro 
prevypra venı svych cerstvych za zitk˚  z Gambie.  
Program schu zky byl nasledujıcı: 
- CAO News. Jako vzdy bylo za jemc˚m rozda no aktua lnı 

cıslo, sbıraly se na mety na prıstı. Vetsina clen˚  jiz vyuzıva  
moznosti zasıla nı novin ve forma tu .pdf prostrednictvım e-
mailu, nebo si je stahujı z nasich stra nek. 

- Nove  pru kazky C HS. Jirka Kudrna c rozdal zbytek 
pr˚ kazek a prevzal penıze na doobjedna nı pr˚ kaz˚  pro 
hrısnıky a opozdilce.  

- Brigada v NP. Vzhledem k dlouhodob…mu mraziv…mu 
pocası, byla briga da v Hrensku presunuta na jiny termın. 
Predbezne to bylo na 1.3.2003.  

- Ru zne . Nejprve to byly opet vrcholov…  krabice. (Naprıklad 
u plne znicena  krabice byla na strednı jehle na Vrabinci, na 
nekolika dalsıch vezıch byly proma cen…  knihy zrejme od 
toho, ze nekdo necha  krabice lezet na vrcholu nebo je do 
stojanu da  obra cene.)  

- GAMBIA. A pak jiz Honza 
Svihnos nechal kolovat velk…  
mnozstvı fotografiı ze sv…  cesty 
do za padnı Afriky. Se svou 
zenou navstıvil Gambii a pr i 
sdelova nı za zitk˚  mu v ocıch 
jenom svıtilo. Slıbil tak…  
cla necek, ale zna te toň  
V u noru se moc l… zt nedalo. N… , ze bychom to nezkouseli, 

ale jen se sporadickymi u spechy. Vetsina se tak plne venovala 
lyzova nı, anebo lezenı na preklizce. 

 19. u nora probehla v decınsk…  Parolodi sch˚ ze Vrcholov…  
komise. Za pis a nejd˚ lezitejsı informace pr ineseme na jin…m 
mıste v tomto cısle. 

Konec u nora pr inesl alespon 
ca stecn…  kyzen…  oteplenı. Karel 
Belina nenechal s Mısou Svajglem 
v klidu Ostrov. Jeden marny pokus o 
vrchol dal i na Dogu, ktera  sta le 
pr ipomınala spıse Cerro Torre, nezli 
pıskovcovou vez. Jan Josef Palivec 
vyrazil s Cha rou na velkou 
pr˚ zkumnou vypravu do Sema novic, 
Romanova, Kokorına a okolı, tak…  
bez valn… ho u spechu. Druhy den 
Cha ra s Toma sem Hraba nem a Ta nou 
LosČa kovou ukor istili 
v Jetr ichovicıch alespon ůHora m 
zdar!ř na Postolcım kuzelu.  

Inu, nenı kazdy den posvıcenıň  Vıce o nekterych akcıch 
najdete uvnitr   ů listuř.    

HHoorraamm  zzddaarr  !!!!!!  

VVeellkkyy   rroozzhhoovvoorr  ss  nneessttoorreemm  ppıısskkoovvccoovveehhoo  lleezzeennıı  uu  nnaa ss    

LLaaddiissllaavveemm  RRyysskkoouu  
Nenı lezec jako lezec, aneb klasikova v y pove á . 

David a Vlada Nehasilovi 
HO Boletice 

Dovolte mi na u vod par slov spojenych s mou osobou. Jako 
maly jsem se dostal prostr ednictvım bratra Prcka k lezenı u nas 

na severu a m˚ zu r ıct, z e skola, kterou mi daly cesty od 
“velkychě lezc˚  jako jsou Heinz a Helmut Weigelovi, Karel 
Krombholz, Rudolf Zabilka, Zdenek a Pavel Weingartlovi, 

Zdenek Kropacek, LaČa C erny, Mıra Michlık, Pedro a Pıtrs 
Lastovickovi, Milan Krauskopf a mnoho dalsıch, me naucila 
tomu, jak se chovat ve skalach, jak lňzt, jak davat smycky a 

v˚ bec dodrzovat pravidla lezenı. Byla to doba, kdy jsem se ucil 
u cte k pr˚ kopnık˚ m lezenı a vzdaval hold nasim vzor˚ m. 

Musım r ıci, z e onen respekt z˚ stal a s vdecnostı dekuji vsem 
tem, kter ı jsou nadale mymi vzory. Jednım z nich je i velky 
pıskar , (prominte mi osobnı pojmenovanı) Ladislav Ryska.   

 
Dıky Vam - Pani klasici. David Nehasil. 

Lač o, jake  byly Tve  zac atky lezenı, kdy jsi zac al lezt, s kym 
jsi lezl a jak to vypadalo ve skalach? 
Bylo to o pra zdnina ch v roce 1939. Do skal mne pr ivedli dva 
kamara di, se kterymi jsem bydlel v jednom bara ku. Byli jsme 
tedy tr i - Nemecek, Sima ne a ja . Nemeckovi meli v Brhlena ch, 
to je kousek od Prıhraz, chatu a vzdycky tam jezdili na 
pra zdniny. Nemecek na s tam, protoze nechtel byt sa m, la kal. 
Tak jsme za nım pr ijeli. Presli jsme hra zku a dostali jsme se do 
centra Prıhraz ke Kobyle. Videli jsme prvnı lezce. Bause, 
Jelınek, Mehzl a jeste nejaky lezec, jm… no si jiz nepamatuji. Od 
tech jsme to proste okoukali. No, nelenili jsme a hned druhou 
nedeli jsme vzali sn˚ ru na pra dlo, skobicky a kladıvko a sli 
jsme l… zt. Hosi, zna te Kobylu - s bıdou jsme se vyskra bali na 
patest a nemohli jsme dol˚ . Starsı lezci, na m pak uka zali neco 
o lezenı a rekli co a jak. Prvnı co bylo, zasli jsme k 
provaznıkovi (to byl remeslnık ci firma na sn˚ ry) a ten na m 
udelal prvnı lano. Bylo dlouh…  40 metr˚  a kdyz jsem jej stocil, 
tak bylo vetsı nez ja . S nım jsme zacali definitivne l… zt. To mi 
bylo 12 a kousek. 
Na jaky vrchol jsi vylezl poprve?  
Prvnı ska la, jako vrchol se slanenım a s knızkou, byla Basa. Ta 
je v obore, jestli to tam zna te. Mezi Prıhrazy a Dra bkami se 
chodı oborou. V nı jsou veze, kra sny veze. (Tam je i vez Vlasty 
Sta flov… , ktera  zahynula.) Bylo to na podzim 1939. 
S kym jsi tam vylezl, sam?  

V 
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No ja , Nemecek, Sima ne a Venca Placek. Ne, pardon 
omlouva m se, Venca tam nebyl, ten s na mi lezl az v roce 1942, 
kdyz jsme byli registrova ni. Tenkra t  jsme lezli neregistrovanı, 
byli jsme kluci, v za dn…m oddıle, proste ve trech.  
Myslıs, ze to byl vystup, ktery tň ovlivnil, po kterem jsi se 
stal horolezcem?  
No, na 100 %.  
Velky zazitek?  
Kdybych se tam byval nedostal, nevidel bych vrchol, jak to tam 
vypada . Kdyz si clovek precte v knızce jm… na dobrych lezc˚ , 
to uz v nem muselo zanechat velky za zitek.  
Jake  jsi mňl vybavenı?  
Che, che! Jenom to lano, co na m udelal provaznık, u vazy jsme 
se naucili va zat od starsıch lezc˚ , jako byl Bausche, Jelınek, 
Nejedlo a dalsı, jestli va m ty jm… na neco rıkajı. Nejedlo ma  
cestu na Hla sku.  
Co lezac ky?  
Ty proste nebyly, lezli jsme bosi.  
Bez bot? 
Jedine bosi, nic vıc. To jsme meli podra zky na noha ch tak 
udelany, ze kdyz jsme sli spa t, tak jedine v ponozka ch. Meli 
jsme tak spinavy nohy, ze by na s rodice nepustili do postele. A 
tvrdou podra zku, ze jsme chodili bosi v ostruzina ch a v˚ bec 
na m to nevadilo. Kdepak by jsme vzali boty, nebo neco jin… ho.  
A jak jste se dopravovali do skal?   
Vetsinou pesky nebo na kole. Kolo mel jenom m˚ j starsı 
bra cha a kdyz jsem si na nedeli chtel kolo p˚ jcit, tak jsem mu 
musel cely tyden cistit boty. Jinac by mi kolo nep˚ jcil.  
Co karabiny a smyc ky?  
Karabiny jedine hasicsky. Smycky ty jsme nemeli, ty az v 
pozdejsı dobe. Kdyz jsme pak videli, jak se jistı v 
pıskovcovych hodina ch (to bylo u plne prvnı jistenı), jak do 
nich strkajı kusy provaz˚ , tak jsme urızli z lana pa r smycek.  

 
Nase stara parta a ukazka tehdejsıho vybavenı. Zleva: Venca Placku, 

Karel Krombholz, Hugo Jelınek, Laža Ryska, Radek Kotala 

Kdyz jsi vylezl na Basu, jak byl vrchol vybaveny? Bylo tam 
vse a kdo to tam dal?  
Jasne, kniha, slana k jak ma  byt. A kdo to tam dal? Urcite lezci 
pred na mi, uz se tam lezlo dlouho jako v Prıhrazıch a Hrubici.  
Kdo se v te  dobň o vrcholy staral? Byli to C esi nebo Nňmci?  

Asi obojı, ale nejkra snejsı cesty meli vetsinou Nemci a 
libereca ci. Kauschka a jinı, uz si je nepamatuji. O vrcholy se 
myslım starali kluci z Turnova. Uz byli odjakziva takovı. 
Procha zka, Vodha nel, Pepa Smitk˚ , z boleslavsk… ho oddılu 
Standa Hercık, Vojta Nejedl˚  a Jirka Hatas̊ .  
Lezli jste i bňhem valky a kde? 
I za va lky. U na s v Prıhrazech, bylo to nejblıze.   
A po valce?  
Po va lce jsme narukovali sem do Decına. Dozvedeli jsme se 
(po roce 1945), ze existujı i jin…  ska ly nez Prıhrazy, Prachov a 
Hrubice. Tady v Decıne jsem zacınal s Vencou Plackem, 
Zdenkem Slova ckem, Pepıkem Jer a bkem a mym bra chou. 
Kluci uz tu byli a ja  pr ijel za nimi z koncentra ku. Zacınal jsem 
pozdeji, byl jsem totiz dlouhou dobu v nemocnici, to vıs, 
skvrnity tyfus... Potom jsem za nimi pr isel a zacali jsme l… zt ve 
ctyrech. To jsme znali akora t Tisou a Ostrov, o Laba ku jsme 
nemeli ani potuchy, protoze neexistovali za dny pr˚ vodce.  

 
Laža Ryska na historicke  fotografii pri doby vanı Hrebenove ho kuzelu v 

Labske m Údolı. 

Kdy jsi poprve  potkal Helmuta Weigla?  
Bylo to az v roce 1953. Ja  pr isel z vojny v roce 1951 a to 
akora t Helmut i Hynek Weiglovi rukovali, takze jsme se setkali 
az po nı v roce 1953. Helmut by si to asi pomatoval l… pe. 
Nekdy v roce 1948 nebo 1949 Helmut a Hynek Weiglovi a 
Karel Krombholz s Liborem Holpuchem zakla dali v Decıne 
oddıl. Do t…  doby ja  lezl jen tak, to jeste za dny oddıl nebyl.  
Kdo tň Lač o uc il se navazat, davat smyc ky a slanovat?  
Ze zaca tku jsme to okoukali, nikdo na s nic neucil.  
Od koho jste to okoukali?  
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No od tech lezc˚ , jak ti rıka m - Procha zka, Vodha nel, Smitko, 
Hercık, Hatas. Ty kluci lezli da vno pred na mi a od nich jsme to 
okoukali.  
Jak se k vam ti lezci chovali?  
Celkem dobre, krome miliona r˚  co byli za prvnı republiky. To 
byl M… zl, Bausche, Sta flova . Ti jezdili celou dobu do Alp a po 
roce 1939, tedy po okupaci, se sta hli do Prıhraz a okolı. No 
lezli, my to videli, a to na s donutilo, ze jsme zacali l… zt tak… .  
Jaka byla pravidla na pıskovci v roce 39?  
Jaka  pravidla, na lezenı? Jak kdo lezl.  
Co to znamena, jak kdo lezl?  
My za dny knızky o lezenı, pravidla ani pr˚ vodce nemeli. Vysla 
prvnı nejaka  knızka, ale od koho, to si nepamatuji.  
Lač o, pravidla nebyla, jakym zpu sobem jste dobyvali 
vrcholy? Sekali jste chyty, stupy, jak to fungovalo?  
V zivote jsme si nedovolili seknout chyt nebo udelat stup. My 
v t…  dobe lezli jen udelan…  cesty a kdyz jsme nekde videli kruh, 
tak jsme na tu cestu sli. Nevedeli jsme co je to za cestu a kdo ji 
delal. Az teprve v roce 1942 jsme vstoupili do oddılu pr i 
mladoboleslavsky skodovce. Tam na m dali instruktora 
nejak… ho Frantu Schneidera a ten uz mel neco jako pravidla, 
podle kterych jsme lezli. Jezdili jsme s nım do Dra bskych 
svetnicek. Lezli jsme na Ad… lu (dnes se jmenuje jinak), na 
C ınskou vez, na Slovacku (ta dnes se  jmenuje Dreva cek), jestli 
to tam zna te.  
No my to tam probňhli, nňco vylezli, ale zas tak c asto tam 
nejezdıme.  
Ja  se tam pohyboval tak ten rok, no za va lky. Pravidla jako 
dnes jeste nebyly, takov…  jsme prevzali po roce 1945 od sasa k˚  
a ty jsme dodrzovali naprosto presne.  
Urc itň jsi mňl v tehle dobň nňjakeho dobreho lezce pred 
sebou, nňjaky symbol, kteremu jsi se chtňl vyrovnat.  
My jsme byly vsichni na stejn…  u rovni, my jsme v t…  dobe 
vsichni prakticky zacınali. Pred sebou jsme meli ty, co jsem ti 
jmenoval.  
V jakych oddılech jsi pu sobil a byl uz C esky horolezecky 
svaz?  
V roce 1942 jsem byl ve spolku Sportgemeinschaft ASAP. To 
byl prvnı oddıl, ve kter…m jsem byl. C HS uz existoval - 
jmenoval se tehdy Klub alpist˚  ceskych.  
Takze nejdrıve jsi byl v zavodnım oddıle ASAP do roku 
1944.  A pote?  
Potom jsem sel do Mnichova Hradiste do Klubu ceskych 
turist˚  a pak to byl Klub alpist˚  ceskych. Z Hradiste jsem sel 
do pohranicı a na starou pr˚ kazku jsem tady lezl az do roku, 
kdy jsem vstoupil do decınsk… ho oddılu. Coz bylo po na vratu 
z vojny po roce 1952.  
Byl jsi jestň v nňjakem oddıle?  
No, nejdrıv to byl Sokol Podmokly. Ten skoncil za 3 - 4 roky,  
pot…  to byl nejaky Sociakol nebo Spartak, nevım, a nakonec 
snad Lokomotiva. Do Lokomotivy jsme vstoupili jen proto, ze 
na m da vali zadarmo jızdenky do Tater. Byla spolecna  a nic 
jsme za ni neplatili. Ono to po roce 1948 bylo jiny, u moci 
komunisti a ti diktovali vselijaky Sociakoly a Lokomotivy. 
V HO Lokomotiva jsem dodnes, jestli me nevyhodili. Honza 
Bılk˚  rıkal, ze na m dajı o oddıle neco vedet, tak ti nevım.  
Kdo ty oddıly rıdil a jak to v nich fungovalo?   

Norma lne, meli jsme clensk…  sch˚ ze a kdyz jsme se sesli, tak 
se urcilo kam pojedem.  
Jezdili jste spolec nň do skal lezt?  
Ano. Spolecne jen kdyz byl nejaky oddılovy za jezd, jinak 
individua lne. Jezdili jsme ve trech a po roce 1942 na s bylo vıc, 
asi 10 lidı, kterı meli blız do skal. Bydleli jsme v jedn…  ctvrti v 
Mlad…  Boleslavi, kde jsem se roku 1927 narodil a jezdili jsme 
do Prıhraz a Dra bskych svetnicek.  
Podnikali jste brigady ve skalach, spravovali jste skaly?  
J… jej hochu, my jsme se nadreli, to si nedovedes predstavit. To 
bylo kruh˚ , co jsme vymenili, slana k˚  co jsme dali tam, kde 
nebyly. Na tyhle veci mel lvı podıl Erich Wrbık˚ . To byl 
sikovny kluk, vyra bel kruhy a ty jsme potom da vali do sten. Od 
nikoho jsme kruhy nedosta vali.  
Do jakych skalnıch oblastı jsi jezdil nejradňji?  
Byly ctyr i - Svetnicky, Prachov, Hrubice a Prıhrazy. Jina  
moznost tady nebyla. Adr i ostatnı oblasti byly v Sudetech. Do 
nich jsme se dostali az po va lce, my jinou moznost nez C esky 
ra j nemeli.  
A po roce 1945?  
To jsme jezdili do Laba ku. No nejdrıv do Tis…  a Ostrova. 
Potom jsme nasli Ra jec. Pozdeji jsme se dozvedeli o vezıch v 
Labsk…m u dolı. Nebyl za dny pr˚ vodce, za dn…  spojenı, nebylo 
nic. A my chodili pesky po silnici z Decına do Hrenska a 
koukali na masivy. Kdyz jsme videli nejakou vez nebo ska lu, 
sli jsme od silnice prımo k nı. Tak jsme hledali dalsı veze a 
masivy.  

 
U dolnı cesta na Kraba v Labske m Údolı (jistˇnı na klasiku). 

Museli jste platit za vstup do skal majiteli pozemku nebo 
jste museli obňtovat nňjakou jinou protisluzbu? 
Ne, nemuseli. My uz jsme byli organizova ni. Bez probl…mu 
jsme si mohli chodit do skal, jak jsme chteli. 
Jak jsi se pripravoval na lezenı, jaka byla tva pru prava?  
Ve vsednı dny po skole jsme chodili l… zt na ska ly nad tratı. 
Kdyz pr ijedes do Bakova nad Jizerou, tak je vidıs.  
A kdyz jsi prisel sem?  
Kdyz jsem pr isel sem, tak tady byl uz oddıl. Chytl jsem se 
kamara d˚  V.Placka a Z.Slova cka. Ty jsem mel v parte a lezli 
jsme spolu. Jednou jsme potkali Karl Heinz Fischera, ten byl u 
na s l… zt nacerno v Ostrove, my lezli na Obra a on vylezl za 
na mi na vrchol. S nım jsme to dali do kupy a tak jsem mel na 
dlouhou dobu dobr… ho spolulezce. To byl ja , Slova cek, Placek, 
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Fischer a jeho zena Lıda. S nı jsme delali v Prıhrazıch jeden 
na dhernej sirokej komın na Prıhrazsky sloup. Tak…  jsme 
chodili cvicit. Helmut to vedl a cvicili jsme.  
V kolika letech jsi se ozenil?  
V jedenadvaceti.  
Jak to ovlivnilo tvoji lezeckou karieru?  
Jak vidıs v˚ bec n… , lezl jsem por a d.  
Nemňlo to vliv, ani kdyz prisly dňti?  
Kdyz pr isly deti? Uka zu ti fotku, jak jsem musel mıt kluka 
pr iva zanyho. O tom manzelka nevedela, kdyz mi ho da vala. 
Proste neovlivnilo, chodil jsem pravidelne. Ona si toho byla 
vedoma a ja  uz mel za sebou kurzy. Jiz v roce 1945 jsem byl v 
horolezeck…m kurzu, absolvoval jsem sta tnı kurz horolezectvı 
jeste pred tım, nez jsem se dostal do Decına. To jsem byl jeste 
Boleslava k.  
Lezl jsi v horach?  
Ano, v Tatra ch. Ty byly pravidelne, v l… te, v zime. Ma m tam i 
nejak…  prvovystupy na strıdacku, jinak se tam neleze, a to s 
Vencou Sla movym. Za nejtezsı vystup povazuji asi 
Stanislavsk… ho komın na Kezmara k.  
To bylo v le tň nebo v zimň?  
V l… te. V zime je tam peknej ledopa d. V zime jsem v t… to 
oblasti nelezl, my lezli na Jahnacı stıt, Kozı stıty, Snahovy stıt.  
Takze jsi mňl oblıbenou oblast okolo Zeleneho plesa?  
Nejenom tam, ale i kolem T… ryny, Zlutou stenu a Lomnicky 
stıt. Samozrejme Gerlach, abych mel nejvyssı kopec.  
Stanislavskeho komın na Kezmarovsky stıt povazujes za 
nejhodnotnňjsı vystup?  
Neda  se rıct, ze je to nejhodnotnejsı vystup. Kdyz jsme ho ale 
lezli a oprel jsi se o stenu, tak pres tebe tekla voda dol˚ . Por a d 
to crcelo.  
A byl jsi v zahranic ı?  
Byl, ale az teprve teü, po revoluci. Jeste za komunist˚  jsme 
za dali rok co rok o povolenı vyjet ven. Ve fabrice na s jako 
doporucili s urcitou pozna mkou a kdyz jsme to odnesli na 
celnici, tak na s nepustili. Rok co rok jsme za dali a nic, az v 
roce 1988 jsem se dostal ven s Petrem Stepa nem a ostatnımi. 
Lezli jsme na Mt. Blanc, samozrejme, pak na Maine jednu 
kra snou cestu za pet. A neco dalsıho.  
Nejvyse jsi byl na Mt. Blancu?  
Ano na Blancu. Chytli jsme hezky pocası. Na dherna  cesta, ale 
lehky to nebylo. Hledali jsme cestu a nakonec jsme se tam 
dostali.  
A co Matterhorn?  
To byl vzdycky m˚ j sen. Drıv na s tam bolsevici nepustili a teü 
uz mi to m…  zdravı a vek asi nedovolı.  
Byl jsi se podıvat v Dolomitech?  
Byl, lezli jsme vsechny Tre Cime. Gibonovou hranu, na Pikolu 
starou klasiku a tu tretı taky hezkou cestou. Jinde jsem nebyl.  
Asi to byla pro vas skoda, ze jste tam nemohli jezdit drıv, 
ze?  
J… zis! Kdyz jsem se tam dostal po revoluci poprv… , tak mi bylo 
uz 55 let. Co v tech letech uz m˚ zes udelat? Prakticky nic. Ale 
zato jsem lezl hodne v Tatra ch, tam ma m prelezeny vsechny 
vrcholy i ty nejhezcı cesty.  
Kdyz se zeptam na nepıskovcovou oblast C R kam jsi jezdil, 
ktera tň napadne?  

Such…  ska ly i kdyz ty jsou pıskovcov… , ale drıve byly bra ny 
jako nepıskovcov…  ska ly, Vrabinec, Boren, Vysocina.  
A vapenec?  
Ja  jen v tech Dolomitech, u na s ne.  
Ktery cesty na pısku povazujes za nejhezc ı, nejhodnotnňjsı 
co jsi lezl?  
To je zase tezky, ja  jich lezl tolik. Povazuji si, kdyz jsem s 
tema staryma Sasa kama lezl Bloszstock, Kreuzturm a jin… . Lezl 
jsem to s Arthurem Herrmannem a Willi Pokornym.  
Co jste lezli na Bloszstock?  
Za padnı cestu a to jsem byl jeste kluk ve forme. Je to hodnotny 
vystup, tam se kousek stavı. Teü je tam kruh, drıve tam byl 
jenom hrot. Tam se jistilo a potom do zla bku. Na Kreuzturm 
jsme lezli ten Krızovy traverz, takovou klasiku.  
Dňlal jsi nňkdy prvovystupy?  
Pa r v Laba ku jako preskok na Tr˚ n a tak. Jinak s Karlem 
Krombholzem, G¨ntrem Schneidrem neco. Kolik jich ma m, to 
ale opravdu nevım. To by se dalo precıst z pr˚ vodc˚ . Neco 
tady, potom v Prıhrazıch a tam okolo. Za va lky jsme lezli jen 
udelany cesty. Vsechny byly novy a my meli prvnı prelezy.  
Ktery prvovystup je tvu j nejtňzsı?  
Mne se zda , ze to byla Waldrauscherova cesta na Rudolf˚ v 
ka men. Jedno z prvnıch VIIc v Labsk…m u dolı, ale byly i tezsı 
VIIc.  
Spadl jsi nňkdy?  
J… … … jej, jak se m˚ zes pta t clovece. Mockra t, jako prvnı i druhy 
do kruh˚  i smycek.  
Kdy a kde to bylo poprve  do kruhu?   
Budes se divit, ale poprv…  jsem do kruhu nespadl, ale byl 
strzen. Bylo to asi v roce 1944. Sel jsem l… zt s klukem a ten 
mel padoucnici. Ja  to nevedel. Lezli jsme v obore na 
Obouva ka. V t…  ceste je kruh asi 2 metry pod vrcholem. On 
jistil odspoda a ja , ze ho doberu z vrcholu. Jdu da l od kruhu a 
najednou me neco taha  zpa tky do kruhu. On, jak se zamota val 
do lana v za chvatu padoucnice, tak me shodil do kruhu. To byl 
sok.  
Na zem jsi spadl a z jake  vysky?  
Na zem jsem nikdy nespadl, jen do kruh˚  a pa rkra t jsem si 
odskocil, kdyz jsem jeste nebyl tak vysoko. Nastestı jsem si 
nikdy nezp˚ sobil za dny u raz. Vzdy to byla jen hra a dopadlo to 
dobre. Akora t odreniny ty jsem mıval a dost. Skalnıho liseje 
jsem mıval, a jeste dnes, kdyz lezu, tak toho ma m hodne. 
Jaka byla rivalita mezi lezci za valky a po nı? Zavidňli jste 
jeden druhemu a soutňzili jste mezi sebou?  
Neza videli jsme si, ale kdyz jsme videli, ze nekdo vylezl 
nejakou cestu, tak jsme na nı hned vyrazili, abychom jı meli a 
byli stejne dobrı jako on.  
Takze prakticky nebyl nikdo lepsı nez Ty, protoze jsi to 
vylezl taky?  
Ne, byli daleko lepsı, ja  byl jeden z tech az hodne dole.  
V zivotň i ve skalach jsou svňtle  i smutne  chvilky. Na co 
vzpomınas Ty?  
Hezky chvıle ve skala ch byly urcite vsechny a to je pravda. 
Nema m a nem˚ zu rıci, ze by ve skala ch nebylo neco hezk… ho. 
Spatnou chvilku jsem nemel. Mel jsem strach, to jo, a kazdou 
chvıli. Nez jsem se chytil, mel jsem urcity takovy stav, ale jak 
jsem vstoupil do steny, to zna te podle sebe, tak uz maka s a na 
nic jinyho uz nemyslıs.  
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A smutnňjsı chvilky?  
No, to byly takovy, jako tenkra t v roce 1944. Sli jsme tehdy na 
Udolnı cestu na Hla sku. Tu udelal Vojta Nejedl˚  no a hned 
druhy ci tretı prelez jsme sli delat my. Bylo podzimnı mlhavy 
pocası. Nastoupili jsme, Nemecek sel prvnı, ja  druhy a Sima ne 
tretı. Ja  sel ke druhymu kruhu a dobıral jsem Jarku 
Sima novyho k prvnımu kruhu. Nemecek sel nahoru, tam je 
takovy neprıjemny krok ke tretımu kruhu, on je vpla canej ve 
stene, tam je kra sna  dıra, no takhle to musıs l… zt (chvilka 
lezeck…  pantomimy). Na dhernej pısek je tam. My to ovsem 
nevedeli, ze se musıs takhle natocit do steny, sa hnout do dıry a 
takhle se jakoby do nı posadit a cvaknout kruh. To jsme 
netusili. Nemecek tam u toho sta l a povıda : ůC lovece, je to 
mokry, neprıjemny a la mavy, mne se nechceř, ale zkusil to. 
Jeste, abych to rekl od zaca tku, tenkra t se jistilo jen pres 
karabinu, v ruce jsi drzel lano u karabiny. Takze Nemecek mel 
strach, kdyby se neco stalo, abychom nemeli spa leny ruce. 
Protoze jak ti nekdo ulıtl, tak ty ruce byly na 100 % spa leny od 
projetı lana. Tak jsme rozhodli, ze na s bude jistit odspoda Boris 
Kasa k. Oba jsme  se odva zali a hodili lano dol˚ , tam byl Boris, 
dobrej kluk taky lezec. On jej pak jistil zezdola pres telo. 
Nemecek sel, ja  byl u druh… ho kruhu a Sima ne u prvnıho. 
Sedeli jsme odva zany jen ve smycka ch. Kdyby to vylezl, tak se 
nava zeme a polezeme da l na vrchol. Ale on tam ulıtl, jak 
pr iletel na mou u roven, tak se otocil a padal. Pak jsem videl, 
jak u kruhu prasklo lano a jak byl v u vazku, tak spadl mezi 
ska ly dol˚ .  

 
U dolnı spara na Hlasku. Zde doslo k popisovane mu Úrazu Nˇmecka, 

kdyz pri jeho padu prasklo u 2. kruhu lano. 

To byla nejneprıjemnejsı chvıle, kterou jsem v tech skala ch 
prozil. Protoze nebejt Borise, ktery byl dole, tak nevım. 
Nemecek, jak spadl mezi balvany, tak mel 2 x nalomenou pa ter  
a silny otres mozku a byl v bezvedomı. Boris mel 
duchaprıtomnost, utrhl opoda l stojıcı lavicku, dal ji pod nej a 

obva zal jej tım zbytkem lana. Predstavte si, ze sanita jezdila jen 
do Mnichova Hradiste, da l ne. To byly takovy turnusy a da l 
nejezdila. Boris musel jıt, sehnat sedla ka, kterej vzal zebr ina k, 
hodil tam 2 otypky sla my a s tım prknem nalozili toho 
Nemecka a odvezli ho do Hradiste. Tam ho nalozila sanita a 
odvezla do nemocnice. A teü my dva jsme z˚ stali ve stene. Ja  
u jednoho kruhu a Sima ne u druh… ho kruhu a bez lana. Lano 
lezelo pretrzen…  pod na mi. Az konecne tam pr isli nejacı 
vesnicani. Sli okolo a videli, ze jsme ve stene bez lana, volali 
jsme, aby vzali tyc a podali druhou ca st pretrzen… ho lana, ktera  
lezela na zemi. Podali ho Sima nemu, ten ho podal mne a my 
mohli slanit. No, a teü jsme se ba li dom˚ , vıte co to 
znamenalo. Nevedeli jsme co je, jestli je mrtvej, nebo nenı.  
To byly ty nejtragictejsı chvilky myho zivota ve skala ch. 

   Pokracovanı pr ısteŠ  

DDOOCCEELLAA  NNEENNOORRMMAALLNNII  PPRRIIBBEEHH  
vesela  prıhoda z Adrs pachu 

Pavel Ky sa BechynŠ  
Praha 

e n  den zacal u plne norma lne. 
Nebe modr… , vcelky l… taly, rannı 

ka va, namazany chl… b, doutnıcek, wc... 
Zabalili jsme batohy a vyrazili na vez 
Hrad. Nase druzstvo se skla dalo 
z techto lidicek: Pavel Henke, Norbert 
Hna tek, L. Zemanova , Petr Kocka, 
Martin Sterba a ja . (Pokud jsem na 
nekoho zapomnel, aČ mi promine). K 
vystupu na vez jsme zvolili cestu se 
trema kruhama ůJubilejnıř za VIIa.  

Od prvnıho kruhu bylo v popise cesty stavenı, tak jsem 
sla pnul na Pavla a lezl stenou da l ke druh…mu kruhu. Pavel 
mne popoha nel: ůNeodpocıvej a lez! AČ stihnem prelızt hodne 
cest!!ř 

Lezu tedy stenou da l a najednou prede mnou jeskynka. Tam 
bude asi jistenı, rıka m si a horko tezko se protahuji skulinou 
dovnitr . Para da - da  se tu pohodlne sta t, udelat i pa r krok˚  a 
zajistit.  

Lec m…  nadsenı trvalo jen do t…  doby, nez jsem zjistil, ze 
nem˚ zu ven. Delal jsem co jsem mohl i jsem se nava zal zezadu 
za seda k, ale nic nepoma halo. Pavel se u kruhu rozciloval a 
volal na mne aČ neblbnu a nezdrzuju, ze takhle nic nevylezem. 

Po p˚ l hodine konecne vsichni pochopili, ze to nenı sranda 
a zacali se mi sma t. Nora sa hl do batohu pro foČa k a se slovy: 
ůTo uz nikdy neuvidımř sel hledat dobr…  mısto pro fotku (jsem 
ra d, ze nevysly). 

Kdyz uz jsem vyzkousel vse, co mne napadlo, poslal jsem 
kluky pro roura k a kladivo (na hodou jsem ho mel ve stanu), 
abych si mohl pr˚ lez trochu rozsır it. Mezitım, nez donesli 
vyprosČovacı pom˚ cky, mi uz dost nervoznı Pavel rekl, aČ ho 
tedy s t…  jeskynky odjistım, kdyz nem˚ zu vypadnout a on, ze 
cvakne nade mnou tretı kruh.  

Kdyz kluci donesli nezbytn…  pom˚ cky pro vystup, tak jsem 
se konecne za velik…  sla vy a potlesku vysekal z jeskynky na 
svobodu a vsichni jsme uz bez zdrzova nı dolezli na vrchol... 

No vidıte � a pak, ze lezenı nejde spojit s jeskynarenım. 

A na za ver jedna rada: 
Vyvarujte se vsech der!! (No - skoro vsech..) 

T 
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ZZaa ppiiss  
z jedna nı VK Labsk…  pıskovce,  

konanňho dne 19.2.2003 
  
Prıtomni: Pavel C erny (Bela ), Jan Hobla k (Ostrov), Pavel 
Henke (Vsemily, Srbska  Kamenice), Jirı Rosol (Tisa ), Jindr ich 
Svihnos (Labsk…  u dolı � pravy breh), Zbynek Homola (Labsk…  
u dolı � levy breh), Milan Krauskopf (Hrensko), Va clav Sojka 
(Kyjov), Petr Kocka (NP C S), Vladislav Nehasil (Hrensko), 
David Nehasil (Vysoka  Lıpa), Petr Hejtma nek (predseda VK 
C HS), 

Ostatnı: Radek Bakovsky, Karel Belina, Jan Paul, Eduard 
Puncman 

Omluveni: Jirı Cha ra (CAO News), Vlastimil Domes 
(internetov…  stra nky), Ondrej Johanovsky (Ra jec) 

Neomluveni: Sla vek Hrkal (Toka n), Karel Hofman 
(Jetr ichovice) 

Jedna nı zaha jil a rıdil predseda VK Vladislav Nehasil. Na 
u vod jedna nı pr ivıtal a predstavil nov… ho spra vce oblasti Tisa  - 
Jirku Rosola. 

Hlavnı body jedna nı: 
- Zhodnocenı cinnosti za rok 2002. Predseda podekoval Petru 

Kockovi a Va clavu Sojkovi za doznacenı horolezeckych 
prıstupovych cest v NP. Da le byl predlozen seznam 
provedenych pracı v roce 2002. Bylo konstatova no, ze z 
d˚ vodu u bytku materia lu a za dn…  podpory ze strany C HS se 
vymenilo velmi mal…  mnozstvı kruh˚ , slana k˚  atd. Jinak 
patrı dık vsem spra vc˚m oblastı za pra ci pro oblasti a VK. 

- Petr Hejtma nek predstavil nov…  nerezov…  kruhy pro 
pıskovcov…  oblasti v C R. Da le VK dostala prıslib od 
predsedy VK C HS na materia lov…  zabezpecenı letosnıho 
roku. Z tohoto d˚ vodu musı spra vcov…  oblastı nahla sit 
potrebny materia l do svych oblastı, ktery skutecne pro 
letosek vyuzijı. Bude se evidovat veskery vymeneny 
materia l. Petr slıbil zaslat predsedovi VK vsechny 
protokoly o prvovystupech v Labskych pıskovcıch, kter…  
obdrzel. Da le sdelil, ze na financova nı nekterych akcı 
(u drzba skal) je mozno zıskat vla dnı grant od C STV nebo 
Phare. Podrobnejsı informace a prıpadn…  poda nı za dosti o 
vyse uveden…  zajistı Petr Kocka. 

- Byl preda n seznam prvovystup˚  za lonsky rok spra vc˚m 
oblastı ke schva lenı. Ty byly schva leny, krome jedn…  cesty 
na Bachyni (Hrensko), kter…  byla lezena jiz drıve. 

- Predseda sdelil u mysl CHKO o vytvorenı NPR Kanon 
Labe. Je potrebn…  vyznacit prıstupov…  cesty ke skala m 
v oblasti Labsk…  u dolı - pravy breh. Pr i vytvorenı NPR 
bude zapotrebı za dat o vyjimku pro lezeckou cinnost jako u 
NP. Da le predseda kritizoval lezce, kterı porusujı pravidla 
pra ve v Labsk…m u dolı (lezenı za deste), kde jsou videt 
z druh… ho brehu (Dolnı a Prostr . Zleb). 

- Petr Kocka pochva lil cesk…  lezce za bezkonfliktnı a 
bezprobl…mov…  jedna nı. Zmınil se i o pozde podan…  za dosti 
o vyjimku pro lezeckou cinnost v NP. Jiz vznikla na prava a 
povolenı je udeleno na tr i roky. C HS potazmo VK 
odpovıda  za prıstupov…  cesty v NP a musı se o ne starat a 
obnovovat. Informoval o pla novan…  briga de na tyto cesty. 

Petr Hejtma nek nabıdl moznost vıcedennı vypomoci 
ůcivilka r˚ ř od svazu. Petr Kocka kritizoval decınsk…  
ůcivilka reř za jejich odvedenou pra ci. Pracovnıci NP s nimi 
nemajı dobr…  zkusenosti. Da le zhodnotil komunikaci s VK 
jako velmi dobrou a poprosil o spolupra ci na monitoringu 
vystup˚  na veze v NP (uvedeno ve vyjimce MZP). 
Prvovystupy na nov…  veze musı schva lit NP a mecholozka.  
Lezci musı dodrzovat na vstevnı r a d NP a hla sit zahnızdenı 
ohrozenych druh˚  ptactva. 

- Predseda VK nastınil probl…m krajov… ho rozdelenı a 
sezna mil prıtomn…  se situacı vzniklou po odstoupenı Libora 
Hrozy (za stupce C HS pro Ustecky kraj). Materia ly, kter…  
Libor Hroza mel, predal Jirımu Cha rovi. Ustecky kraj ma  
31 oddıl˚  a asi 800 clen˚ . Proto byl schva len na vrh 
prıpravn… ho vyboru. Zajistenım byl poveren Jirı Cha ra, 
ktery s tım po predchozı domluve souhlasil. 

- Da le predseda, na za klade stıznostı oddıl˚  (oddıly, kter…  
nemajı sv… ho cvicitele, nemohou pr ibırat nov…  cleny), 
kritizoval VV C HS za malou podporu oddıl˚  a tım 
nerozsirova nı clensk…  za kladny C HS. Pokud musı byt, dle 
narızenı bezpecnostnı komise, cvicitel v kazd…m oddıle, tak 
by mel svaz pro tyto oddıly cvicitele skolit zdarma. Kazdy 
oddıl nema  tolik financnıch prostredk˚ , aby si mohl dovolit 
kazd…  dva roky skolit cvicitele a tım pomalu ůvymıra ř. 
Vetsinou ale oddıly porusujı narızenı BK C HS (pr ijımajı 
nov…  cleny, aniz by mely cvicitele). 

- Predseda sdelil prıtomnym spra vc˚m oblastı moznost 
ulozenı popsanych vrcholovych knih do archivu NP C S. 

- Predsedovi VK skoncilo dvoulet…  obdobı, a proto bylo 
nutno pr istoupit k nov…  volbe. Po jednomysln…m hlasova nı 
byl opet zvolen predsedou VK Vladislav Nehasil. 

- Na za ver Petr Hejtma nek podekoval clen˚m VK za jejich 
pra ci a dobrou spolupra ci s orga ny ochrany prırody.  

- Volna  diskuse probıhala na r˚ zna  t…mata tykajıcı se lezenı u 
na s. 

Zapsal dne  19.2.2003 David Nehasil  

 
Fotografie z jedna nı VK.  

Zprava: P.Hejtmanek, E.Puncman (za Hejtmankem), 
M.Krauskopf, Z.Homola, M.Docekalova, J.Svihnos (zady).  
Vrcholova komise se konala v cukrarnˇ Parolož ve stredu 

19.2.2003 
Foto –  V.Sojka 
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MMiissttrr  kkrraajjiinnyy  nnaa  ddiiaappoozziittiivveecchh  
Karel Hofman v regiona lnım tisku 

Milan Hrabal 
Varnsdorf 

Se svolenım pana 
Milana Hrabala 
otiskujeme jeho 
clanek o Karlu 

Hofmanovi, ktery 
vysel v regionalnım 

tisku. 
e  j m … n e m  
horolezce a 

fotografa Karla 
Hofmana (nar. 1969) se 
nasi ctena r i setka vali 
jiz pred lety, kdy - jako 
u plny zaca tecnık 
publikoval sv…  snımky 
v nasem casopise.  

Pak se na cas odmlcel. Da val o sobe vedet pouze v soutezi 
Fotorok (KPMV), kde vzdy zıskal nekter…  z ocenenı, uspor a dal 
ve Varnsdorfu dve nevelk…  vystavy fotografiı. Uz m… ne je 
zna mo, ze zıskal nekolik ocenenı v soutezi cesk…  fotografick…  
revue Foto Life. Ma lokdo vı o jeho vydavatelstvı, kde vydal 
vıce nez p˚ lstovku svych pohlednic, plaka tovych i kapesnıch 
kalenda r˚ , ze se autorsky podılel na turistick…m pr˚ vodci 
"C esko-sask…  Svycarsko", katalogu a.s. Velveta a publikaci 
"Varnsdorf" (nakl. Enigma). Jeho snımky lze shl… dnout tak…  v 
ra mci neobvykl…  kolektivnı vystavy instalovan…  v Sokolım 
hnızde na Pravcick…  bra ne. 

V polovine lonsk… ho listopadu se Karel Hofman predstavil 
verejnosti svym prvnım komponovanym poradem "Krajiny", 
ktery sestavil z vıce nez ctyr  stovek svych diapozitiv˚ . Porad se 
pod hlavickou fotoklubu Kruhu pr a tel muzea Varnsdorf 
uskutecnil v sa le Studentsk… ho centra Strelnice a pr ila kal vıce 
nez stovku za jemc˚ . Ti byli doslova vtazeni do "deje" 
Hofmanova videnı krajiny a lidı v nı mimo jin…  i 
prostrednictvım citliv… ho vyberu kvalitnı, preva zne filmov…  
hudby. Podstatn…  ovsem byly autorovy za bery krajiny, prırody. 
lidı i architektury. Za bery neobvykl…  a technicky vynikajıcı, 
takze v˚ bec nevadila ani obcasna  popisnost (fotografie jako 
dokument, vzpomınka), protoze casto slo o vza cn…  pohledy na 
obtızne prıstupna  mısta.  

Nejvetsı hodnotu z umeleck… ho hlediska (i jako na znak 
mozn…  cesty Hofmanova dalsıho vyvoje) vsak mely snımky s 
vetsımi autorskymi ambicemi. Ma m na mysli cykly Struktury 
(v pısku, na snehu, morsk…m dne apod.), Obloha, Ohen nebo 
Slunce, zejm… na jeho (mınen Hofman i Slunce) mistrovsk…  
vychody a za pady. Pozoruhodn…  rovnez je, ze vcelku nevadila 
naprosta  absence informace jaka  mısta snımky vlastne 
zachycujı. Prozraüme tedy alespon nasim ctena r˚m, ze krome 
atraktivnıch snımk˚  ze zahranicı (predevsım Alpy a Dolomity) 
bylo mozno shl… dnout velmi netradicnı pohledy na blızk…  
lokality - mj. Jedlovou, Mariinu ska lu, ale tak…  naprıklad 
budovu Biskupsk… ho gymna zia a dalsı mısta. 
Celek - podle ohlasu - zanechal v diva cıch nezapomenutelny  
za z itek a tak nebylo divu, ze i na pokracova nı "Krajiny II", 

zaca tkem prosince byl "na tresk". 

VVııkkeenndd  vv  zzaajjeettıı  lleedduu  aa  ssnneehhuu  
ohlýdnutı za jednou podarenou akcı 

Ilona Skalova 
CAO Dˇcın 

 p a t e k   21. u nora jsme vyrazili smer Lipova  na 
chaloupku J… ni Paula v poctu peti (Prcek se Zuzkou, 

David, J… na a ja ). Tam jsme se vecer soustredili na vykon 
nasta vajıcıch dvou vıkendovych dn˚ .  

V sobotu ra no jsme vyrazili do Brtnık˚ , kde jsme meli sraz s 
Ivanem Na hlıkem a vsichni jsme vyrazili dobyvat vrcholy. A to 
v prav…m slova smyslu, protoze vsude bylo hafo snehu a ledu. 
Steny a hrany se vetsinou l… zt nedaly, proto kluci volili 
preskoky na vrcholy. Na preskoky to byla pikantnı podıvana , 
protoze na vrska ch byla masa ledu a snehu, odrazova  plocha 
byla t… z pokryta  ledem.  

Rekla bych, ze nejodva znejsı a nejgumovejsı byl ten den 
Da da, ktery nekolikra t na vrcholu pr ista l a tam se pr isa l jako 
chobotnice. I kdyz zase na druhou stranu, kdo ska kal prvnı, tak 
mel nejmekcı pr ista nı. Dokonce jednım preskokem na vez 
Loupeznık udelal Da da s Prckem a J… nou prvovystup a cestu 
nazvali Placa k (1).  

Cely den na dherne svıtilo slunıcko, ale cas neu prosne 
ubıhal. T… z jsme navstıvili nekter…  vyhlıdky jako Sovı 
vyhlıdku, Brtnicky hra dek a Vlcı hra dek. V pet hodin jsme 
mohli bilancovat 7 dobitych vrchol˚  a 7 x Hora m zdar. 

Navecer na m Ivan udelal kulturnı vlozku. Promıtl na m svou 
vypravu do Peru v roce 1999 s peknym vykladem. Vecer 
docela brzo vsichni padli, neboČ druhy den se brzo vsta valo a 
razilo se do Kyjova.  

V Kyjove jsme tech vrchol˚  zdolali jeste m… ne, protoze toho 
ledu bylo jeste vıce. Jako prvnı sli kluci na preskok u Kinsk… ho 
vyhlıdky, kde jsme se zdrzeli docela dlouho vymyslenım 
taktiky preskoku. Nakonec jako prvnı preskocil Da da (viz. 
pr iloz eny snımek), za nım pak Prcek a nakonec J… na. M˚ zu 
jenom rıct, ze preskok byl velmi dlouhy a zezdola vypadal 
t…mer  nepreskocitelne.  

 
David Dada Nehasil se pravˇ odhodlal ke krkolomne mu a dlouhe mu 

skoku. Na odrazisti i dopadisti byla vrstva snˇhu a pod nı led. Bylo proto 
treba dopadnout na bricho a ke skale se prichytit vsemi koncetinami 

jako chobotnice... 

Pot…  jsme razili na dalsı preskok u Kyjovsk… ho hra dku, 
ktery byl lehcı a dokonce jsem ho absolvovala s Ivanem tak… .  

S 

V 

Karel Hofman 
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Pot…  se ostatnı snazili dalsımi ůakrobatickymi vykonyř na 
dalsıch vezıch, zatımco ja  se 
Zuzkou jsme se uz jenom 
slunily. Ten den padlo 5 vrchol˚  
a 5x Hora m zdar.  

Na za ver jsme navstıvili 
ledovou jeskyni, kde turist…  
da vajı mezi rampouchov…   
kra pnıky svıcky a ledov…  
kra lovstvı o to vıc vynika . V pet 
hodin jsme nasedali do auta a 
odjızdeli jsme spokojenı a 
unavenı smerem do Decına. 
Ledov…  sılenstvı jsme ve zdravı 
prezili a jsme natesenı na 
pr icha zejıcı jaro a tepl…  vyhr a t…  
steny. 

Foto „  2003 Vladislav Prcek Nehasil  

KKaavvkkaazzsskk……   ssttrr ııppkkyy  
malý doplne nı c la nku “Kavkazsky  expresů 

Daniel Holzl 
CAO Dˇcın 

o k u d   se nekdo z va s chysta  
v nejblizsı dobe navstıvit zemi 

horolezc˚m zaslıbenou, verım, ze se 
va m techto nekolik postreh˚  bude na 
cesta ch Vychodem hodit...  
Azbuka: 
Pokud ji zvla da te ma te velk…  plus.Vse 
urcite zvla dnete a neberou Va s jako 
za padnıho turistu. 
Letadlem: 
Leta  se na Tupolevech spolecnosti Pulkovo. Jsou hodne 
vytızen… , ale jsou funkcnı. Lety jsou pro ceskou klientelu 
finacne dostupn… . 
Letistnı haly: 
Je zde bezpecno. C asto zde chodı ozbrojen…  kontroly. 
Zkontrolujı Va s, potom je klid. 
Autobusy: 
Doprava je vnitrosta tnı a mezina rodnı. Kazda  m˚ ze mıt svoje 
na drazı. Autobusy jsou vetsinou starsıho data vyroby  a uvnitr  
jsou dost spinav… . Jızdenku je mozno zakoupit v pokladna ch (je 
to za roven rezervace) nebo prımo u r idice. Zavazadla se da vajı 
do na kladov… ho prostoru (t… z spına a humus). 
Vlaky:  
V nocnıch vlacıch, jsou  bezne okra da ni spa ci. Ale to funguje i 
u na s. 
Informace: 
Ve vlakovych a autobusovych pokladna ch lze zıskat informace 
o odjezdech a prıjezdech. Pozor: na nekterych mıstech jsou 
pokladnı domluven…  s taxika r i a ůmlzejř. Obcas je jızdnı r a d i 
na vyvesce na zasta vce. 
Mapy: 
Pokud je sezenete na mıste, majı merıtko 1 : 200 000. O 
mensım merıtku si nechte zda t. 
Marsrutky: 
Doda vky  s poctem mıst 10 a mal…  autobusy. Majı licenci 
taxıku. Nekdy majı vlastnı trasu a jsou o ma lo drazsı nez 

autobusy. C ekajı az se naplnı. Je mozno domluvit i trasu dle 
vaseho pr a nı. Pr ipravte si vıce penez. 
Taxi: 
Zavezou Va s kamkoli, jsou asi 10 kra t drazsı nez autobusy. Je 
potreba smlouvat cenu, ale rozumne. Pozor: Taxika r i majı 
r˚ zn…  finty a triky - nenı treba jim hned uver it. Taxika r i proste 
patrı ke koloritu zeme. 
Autostop: 
Funguje velmi dobre (zadarmo ale nenı). Vetsinou r idic ceka  
financnı odmenu a je nejlepsı ji domluvit uz pred jızdou. 
Vhodny je i da rek. 
Cestovnı doklady: 
Platny pas, vızum. V Rusku registrace pr i vstupu do zeme: 
OVIR. Pr i pohybu na hranicıch: Propusk. Voucher nenı 
potreba. 
Policie “Miliciaé: 
Milicia je pro turistu nepotrebna . Pokud se dostanete do tesn…  
blızkosti, koncı to kontrolou doklad˚ . V horsım prıpade 
skoncıte predvedenım na sluzebnu. Pozor: Chovat se klidne. Je 
potreba vyhodnotit situaci, zda mlcet, mluvit, platit nebo da rek. 
A mıt stestı! Majı vezenı! 
Arma da (pohranicnıci): 
Tip znı: Hned oslovit velitele a tak…  s nım jednat. Mıt respekt. 
Tuto slozku nepodcenujte jak v jednanı, tak i chova nı. Ma  
velkou moc. Tak…  majı vezenı! 
Fotografova nı: 
Za kaz focenı vojenskych objekt˚ , tova ren, most˚ , na drazı, aj. 
Jinak povoleno nebo za u platu. Na cesta ch jsou velmi oblıben…  
spolecna  fota s mıstnımi. 
LidČ: 
Ve mestech se mıt na pozoru. Tak jako vsude, lid…  se delı na 
spatn…  a dobr… . Na vesnicıch a v hora ch jsou vetsinou pr a telstı. 
V turistickych centrech jsou uz prodavaci zvyklı na dola rky a 
kseft. 
Opilci: 
Kolem na drazı je jich ve vecernıch hodina ch mnoho. 
Vyhybejte se jim, nevmesujte se do jejich castych rvacek. 
Nenechte se vyprovokovat jejich za jmem o Va s. Vetsinou je 
ten za jem v dobr…m. Opilec nekdy chce penıze, pokud bude 
vytrvaly, dejte mu ruble. Nerozmazlovat! 
C esky  clovek: 
Majı na s vcelku jako na rod ra di. Urcite vıc, nez my (na rod) je. 
Politika: 
Doporucuji: Pr i rozhovorech na cesta ch se nezapl… tejte do 
rozhovoru o rusk…  politice a o politice Kavkazkych republik! 
Pokud se dopustıte spatn… ho na zoru na vec, tak vetsinou velmi 
zhoustne ůatmosf… rař a o jinych na sledcıch radeji nepisme. 
Ubytova nı ve mestech: 
Spa t se da   na autobusovych na drazıch (hornı patra). Kazdy 
hotel ma  svoje vra tn…  (dezurn… ). K turist˚m se chovajı  dobre. 
Ubytova nı je solidnı - cistota a klid. 
Ubytova nı v hora ch: 
Horsk…  hotely jsou cenove dostupn…  a hlıdan… . Campy 
(alplagery) jsou vetsinou hlıdan…  a levn… . Spa t nekde v 
romantick…m koutku prırody ve stanu - to zava nı prepadenım! 
To nenı sranda, ale tvrda  realita! 
Mena: 
Platı rubl (RUR). Je to asi 1:1 na nası korunu. Dolary jsou 
velmi v oblibe. Je potreba, aby mely tisk co nejnovejsıho data. 

P 
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Nebyly ponicen…  a zmuchlan… . Ve vetsıch mestech ve 
smena rna ch berou vetsı bankovky: od 50 dolar˚  nahoru. A na 
vesnicıch  se pr i placenı  hodı i ů jednodolarovkyř (jsou vhodn…  
i jako da rky). Pr i  vetsı transakci se hodı i 10, 20 dolar˚ . 
Neukazujte vetsı mnozstvı penez pohromade, ale to preci vıte! 
Potraviny: 
Jsou pr iblizne stejnych cen jako u na s. Sortiment je dle 
nabıdky: trhy, poulicnı prodej, kra mky. 
Poulicnı prodej jıdla: 
Vse je jedl… , za lezı na Vasem zaludku. 
Na poje: 
Ve mestech  pouzıvat balenou vodu, v  hora ch je pitna  z rıcek a 
potok˚ . Chemicka  desinfekce je mozna . Vıme, ze zaludecnı 
probl…my sejmou i drsna ky. V hora ch Rusov…  pijı vychlazen…  
balen…  kysan…  ml… ko, ve vedru (za rka) opravdu osvezı. 
Alkohol: 
Je pr iblizne stejnych cen a kvalit jako u na s. Pivo je vetsinou 
dobr…  a siln… . Vodku kupovat jen kolkovanou. 
LČky: 
Ve velkych mestech, dobre vybaven…  l… ka rny. Pr iblizne 
stejnych cen jako v C echa ch. 
Prvnı pomoc: 
Je bezplatna . Platı se l… ky a pobyt v nemocnici. Je dobr…  mıt 
dobre vybavenou l… ka rnu, vcetne strıkacek a jehel. V prıpade 
osetrenı ji da t k dispozici l… kar i. 
Prıjem ruskČho cloveka : 
Pr˚mer: 4.000,- RUR za mesıc. 
Porucık v arma de: 3.000,- RUR za mesıc. 
Sta tnı u rednık: 5.000,- RUR za mesıc. 
Jelcin: zdanenych 50.000 RUR za mesıc. 
Na jem za 3+1: 2.500,- RUR za mesıc. 

  

BBoojjee  oo  HHOORRÁÁMM  ZZDDAARR  22000033!!  
Nahlýdnutı do za kulisı letos nıch boju o vrcholy. 

Sestaveno podle prıspŠ vku od jednotlivy ch autoru  

BBoojj  ppookkrraaccuujjeeňň ??  
Vladislav Prcek Nehasil a Karel Pıskovcova 
freza Bňlina. Dve nejvyraznejsı jm… na 
letosnıho honu za Bergheily.. Za prvnı mesıc 
a p˚ l letosnıho roku se jim v neobycejne 
krutych podmınka ch a siln…m mrazu podar ilo zdolat t…mer  
stovku ůneosetrenychř vrchol˚  (98 vs. 92). Prcek si 
ůnahamounilř zejm… na na prav…m brehu Labe, Karel v Ostrove 
a C esk…m Stredohorı.  
A ostatnı? Pavel Pavouk C erny nenechal nikomu Belou; Jan 
Jena Paul osetr il ska ly u Popelova, ve Zlebu vyfoukl pa r 
kousk˚  Zdenkovi Vaisharovi anebo vypoma hal Prckovi; 
David Nehasil si preskocil pro nekolik skalp˚  v Kyjove a 
Brtnıka ch; Jirı Houba Chara ukor istil pa r vrchol˚  v Roklici a 
Jetr ichovicıch; sv…  si v Zlebu 
oblezl Pıtrs Lastovic kaň  
Nicm… ne, vhledem k nezvykle 
tuh…  zime, nebude letos zrejme 
vyjimkou prekvapenı ve forme 
ůHora m zdaruř pr i za pisu do 
vrcholov…  knihy ani v dubnu 
nebo kvetnu.   

NNoovvee   cceessttyy    
OD NASICH DOPISOVATELU   

(ALENA VAJSKA VAISHAROVA , PAVEL KY SA BECHYNE, VLADISLAV 
PRCEK NEHASIL A WEBOV–  STRANKY VRCHOLKY.CZ) 

 

SSrrbbsskkaa   KKaammeenniiccee  aa  VVsseemmiillyy  
Okennı vž z - Sestupova cesta II  
15.2.2003 
Vladislav Nehasil, D.Nehasil 
Z masivu sestup z labem a komınem na r ımsu a pr ekrok na 
vrchol. 

KKyyjjoovv  
Loupeznık - Placak 1  
22.2.2003 
David Nehasil, V.Nehasil, J.Paul 
Z masivu pr eskok pr ımo na vrchol. 

LLaabbsskk……   uu ddoollıı  ��  pprraavvyy  bbrreehh  
Slunec nı vž z - Ke kormidlu na rejzi IXc  
8.9.2002 
Vaclav Satava, J.Havel 
Koutem a po polici doprava k 1. kruhu, stenou pr ımo ke 2. 
kruhu (smycky). Pr evisem pr es kruh ke 4. kruhu a vpravo za 
hranou podň l trhliny na vrchol. 

RRaa jjeecc  
Damska vž z - Zvuc ne  zebro VIII. RP VIIIb  
31.5.1997 
Andreas Lange, M.Groóer, W.Lorenz 
Vlevo od “Starň  cestyě stenou pr es dıru ke kruhu. Sikmo vlevo 
z ebrem ke 2. kruhu a stenou pr es pilır  na vrchol. 
Vlkova vž z - Jablec ny  kvž t VIIb  
14.5.1997 
Matthias Groóer, L.Stollberg, A.Lange 
V J stene sparou na balkon, stenou (kruh) a trhlinou pr ımo na 
vrchol. 
Mravenc ı vž z - Hrana konfederace VIII  
5.9.1997 
Zdenek Weingartl, J.Cach 
Od 1. kruhu Starň  cesty vpravo hranou pr ımo na vrchol. 
Hrot - Nedž lnı varianta II  
21.9.1997 
Heinz Gliniorz, U.Gliniorz 
Vpravo od Nahornı cesty z ebırkem vpravo na velky balkon. 
Nahornı cestou na vrchol. 
Jehlic ka - Nahornı cesta IV  
17.8.1997 
Uli Hoike 
Nahornı stenou pr ımo na vrchol. 
Hrot - Pozdnı slunce II  
21.9.1997 
Heinz Gliniorz, U.Gliniorz 
Levou u dolnı hranou na velky balkon. Levou hranou nebo 
str edem steny na vrchol. 
Jehlic ka - Jemna nit III  
22.9.1997 
Heinz Gliniorz, U.Gliniorz 
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2,5 m vpravo v polovine vysky nastupu Starň  cesty u dolnı 
hranou k malňmu z ebru. Trhlinou vpravo a str edem u dolnı 
steny na vrchol. 
Sovı skala - C estı bratri IV  
28.9.1997 
Heinz Gliniorz, U.Gliniorz 
Z pr edskalı SV hranou pr ımo na vrchol. 
 

POZNA MKA: 
Krome dvou horkych (ci spıse ledovych) novinek z letosnıho 
u nora, otiskujeme i cesty starsıho data dosud neuve r ejnenň . 

SS TTRR II PP KK YY .. ..   
Zimnı taborenı Horoklubu Chomutov 
O vıkendu z 11. na 12. ledna 2003 se uskutecnil jiz ctvrty  rocnık 
zimnıho taborenı  Horoklubu Chomutov. Tentokrat na 965 m 
vysoke m Velke m Spicaku u Kovarske . Soucasnˇ mohli 
Úcastnıci taborenı  bojovat o prestiznı  titul Drson 2003.  
Kdo se chtˇl letos uchazet o tuto cenu, ten musel absolvovat 
trasu Perstejn ť Velky  Spicak, navstıvit radu kontrolnıch 
stanovisň a prezı t noc bez spacaku. 
V Perstejnˇ se v 9.00 hodin rano schazı  dvanact  lidı  a pes. 
Rano je mrazive  a hospoda zavrena, tak zostra vyrazı  na trasu. 
Pozdˇ po poledni v plne  sestavˇ stojı  u kaplicky na Mˇdnıku, na 
mıstˇ dalsı  predepsane  kontroly. Vychutnavajı  nadherne  
rozhledy a s respektem hled ı  na ukrutnˇ vzdaleny  Velky  Spicak.  
Dalsı  povinnou kontrolou byl Hornicky  kamen, kam dorazili nˇco 
po ctvrte . Vystupujı  na vrchol a jiz za sera se vydavajı  zdolat 
zavˇrecnou cast pouti. 
Kolem seste  stojı  na vrcholu Velke ho Spicaku u drevˇne ho 
krıze. S urcitymi potızemi rozdˇlavajı  ohen a chystajı  se na 
dlouhou mrazivou noc. Pred pulnocı  nastal cas zivotnıho 
rozhodnutı  ť vzı t ci nevzı t si spacak.  
Rano je zima vskutku prıserna. V noci teplota klesla pod ť20„C. 
Drsoni tedy vykonali predepsanou rozcvicku ve snˇhu do pul 
tˇla a pak se spokojeni odebrali na vlak do Kovarske .   

Titul Drson 2003 zıskali: 
Hanka Hanule Jaegerova, 

Leos LeTos Dvoracek, Vlaža 
S tork, Martin Kostur, Libor 

Pelcman, Pavel Sendy Rohel, 
Vlaža Braska Vlcek, Pavel 

Holecek, Petr Mlažas Schnepp 
a Jirı Tik Vlcek. 

Vsem DRSONUM 
gratulujeme!! 

 

S Ekvadorci v Rajci 
“V sobotu 1. Února jsem prijel po delsı  dobˇ do Ostrova. Nikdo z 
kluku neprijel, ale na chalupˇ spali dva horolezci z Ekvadoru. A 
tak jsme je s Vaskem (spravce chaty) vzali le zt do Rajce na 
Blızence. Na vrcholku byl sice sn ıh, ale jinak bylo slunecno. Na 
Blızence jsme vylezli cestou “Levy  vy chodnı  komınŽ. Sranda 
byla u zasnˇzene ho prepadu. To v Ekvadoru evidentnˇ nemajı . 
Po jeho zdolanı  jsme do vrcholove  knihy spolecnˇ zapsali 
“Horam zdar!Ž a pod skalou popili horky  grog.  
Vecer jsme pak pop ı jeli na horolezecke  chatˇ vınko a povıdali o 
skalach. Kdyz se nedostavalo slov, prisly na radu i ruce a nohy. 
Byla fakt moc dobra pohoda.Ž 
PS: Mzoura slavil 1.2. v Ostrovˇ narozeniny. Objevil se tam i 
Milos Zbirka Bury sek. 

Pavel Ky sa Bechyne  

Zacvicme si 
Letosnı  tuha zima toho horolezcum ve skalach mnoho 
nedovolila. Mnozı  z nich se proto alespon intenzivnˇ vrhli na 
diety, tre nink na umˇly ch stˇnach ci na posilovanı . Nenı  divu, 
ze se Úspˇch dostavil.  

 
A tak, az prvnı  jarnı  paprsky dopadnou na jejich svalnata tˇla, 
budou na dˇvcata pod skalami vesele bly skat nejen zebry, ale i 
nadhernˇ vyry sovanym svalstvem®  

Jizersky  clovŠ k 2003  
Dalsı  rocnık akce Jizersky  clovˇk 2003, poradane  HO Loko 
Liberec, probˇhl dne 22.2.2003 v Oldrichovske m sedle. Soutˇz 
ma dvˇ casti ť lezeckou, kde se hodnot ı  prelezene  cesty a 
spolecenskou, kde je hodnocena konzumace tekutin. Pocası  
startujıcım zdaleka tak nepralo, jako v predchozıch rocnıcıch. 
Presto v lezecke  casti padly vsechny rekordy minuly ch rocnıku. 
Dvojice Doudleba ť C aloun rekordnım vy konem 134,5 bodu 
nechala ostatnı  konkurenty daleko za sebou. V prubˇhu 
spolecenske  casti jim zacala brutalnˇ slapat na paty dvojice 
Dlouhy  ť Kobrle. Letosnı  Úcast byla neby vala, zÚcastnilo se 18 
lezecky ch dvojek, bohuzel nikdo z CAO Dˇcın.  
Dık za zdarny  prubˇh akce patrı  hlavnımu rozhodcımu a 
organizatorovi Pandovi. Za poskytnutı  vˇcny ch cen organizatori 
dˇkujı  HUDY sportu. C ast prostredku na ceny uvolnil i predseda 
poradajıcıho HO. 

por. lezecka dvojice oddılova prıslusnost body 
celkem 

1. Doudleba - C aloun HO UD - HO Loko Lbc 134,5 

2. Dlouhy  - Kobrle Komornı Vy tah - HO Zel. Brod 131,5 

3. Srek - Vlcek HO Loko Liberec 112 

 

115. vy rocı slezenı prvnı vŠ ze! 
Vazenı  kamaradi lezci, je to 
pravˇ brezen letosnıho roku 
2003, kdy si pripomeneme 115. 
vy rocı  slezenı  prvnı  vˇze u nas v 
C eske m Svy carsku. Na vˇz 
zvanou Pevnost vylezli Carl 
Beck s bratry Maurerovymi v 
roce 1888. Tento prukopnicky  
cin odstartoval tradici trvaj ıcı  az 
do dnesnı  doby. Za onˇch 115 
let se mnoho zmˇnilo a 
vystrıdalo se mnoho dobry ch i 
prumˇrny ch lezcu.  
Proto preji vsem lezcum mnoho 
zdolany ch vrcholu bez padu, 
vıce kamaradstvı , Úcty a prıznive  
pocası . Skalam a vˇzım, aby 
setrvaly ve stejne m stavu. 

Zdravı a preje David Da da Nehasil 
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Jena nedoletl.  
Narazenym kotnıkem skoncil preskok 
pro Jana Je nu Paula. V Útery  25. 
Února byl s Davidem Nehasilem 
“skoditŽ ve skalach v Bielatalu. Pres 
dlouhodobˇ suche  pocası , zustava 
vˇtsina vrcholu, dıky soucasnym 
mrazum, pod snˇhem, ledem ci 
obojım. Preskoky jsou casto jedinym 
moznym zpusobem, jak se na vrchol 
skalnıch vˇzı  dostat. A pravˇ dvojkovy  
Sprung na vˇz Mittelwandscheibe 
Je na nedotahl a pri nasledne m padu se mu noha zrejmˇ 
zamotala do lana. Dle MUDr.Trnˇne ho minimalnˇ tyden 
klid, nohu v elevaci a chladit, pokud nesplaskne, tak 
sadra. “Horam zdarŽ klukum vsak neuniklo®  

-vn- 

Vejprty za den 
Tˇzko dneska vysledovat, kde se prvnˇ zrodil napad, vyle zt na 
vsechny vˇze urcite  oblasti. Faktem je, ze do lezecke ho 
povˇdomı  nejvıce vstoupil “LandsmıduvŽ popis akce Ostas za 
jeden den. Inspirovani Miroslavem Smıdem zorganizovali take  
v CAO Dˇcın dvˇ podobne  akce - “Cela BˇlaŽ a “Cely  RajecŽ.  
V lonske m roce prisli v Horoklubu Chomutov s napadem prele zt 
bˇhem jedine ho dne vs echny cesty ve Vejprtech - v oblasti 
nepravem opomı jene . Napad nˇkolik let zral, az Leos LeTos 
Dvoracek nahlasil pevny  termın. Vejprty obnası  97 vıceme nˇ 
boulderovy ch cest. 
O pulnoci 21. dubna 2002 se pod skalami schazı  tri statecnı . 
LeTos, Parek a Jakub, vsichni z Horoklubu. Dobra Úcast, mohlo 
to by t i horsı  ť s tˇmito slovy se vrhajı  na prvnı  cesty. 
Kolem seste  hodiny vecernı  zby va LeTosovi poslednı  cesta ť 
obavana Ambulance. Jeho spolulezcum jestˇ o nˇco vıc. 
Ambulance se nakonec d ıky ulomene mu klıcove mu chytu 
nezdarila, ale i tak se lezci opravdu neflakali. Letos kromˇ 
Ambulance prelezl vse, tj. 96 cest. Parek jich presapal 91 a 
novacek Jakub kolem 60 kousku. Kromˇ spousty zazitku, 
prolezeny ch prstu a namozeny ch svalıku kluci obnovili veskere  
zasle  znacenı  nastupu a vycistili nˇkolik cest od nezadoucıch 
porostu.  
To bylo tedy v lonske m roce. Jak jste 
mnozı  jiz zaregistrovali, i na letosek 
pripravil predseda Horoklubu 
podobnou lahudku pro narocne : 
“Komplet ď OrasınŽ 
Opˇt pujde o jedine  ť o prelezenı  
vsech cest bˇhem 24 hodin, ve 
vy znamne  skalnı  oblasti Krusny ch hor 
Orasınˇ.  
Pokud mate pocit, ze byste na 
podobne  akci nemˇli chybˇt, vˇzte, ze 
tato byla naplanovana na sobotu 
26.4.2003.  

(Viz. pozva nka Komplet ž Orasın.) 

NPR Kanon Labe  
O tom, ze CHKO Labske  pıskovce chysta vyhlasenı  Narodnı  
prırodnı  rezervace "Kanon Labe" (stejny  stupen ochrany jako 
Narodnı  park!) Vla ča Nehasil informoval jiz pred vıce jak 
dvˇma lety. Tehdy spolecnˇ s hrstkou nelhostejny ch lidı  
vyznacil v Labaku prıstupove  cesty ke skalam, zatımco jinı  lezci 
se jim vysmıvali. Nynı  ze strany “ochranaruŽ hrozı , ze tam, kde 
znacene  pˇsiny nebudou, bude zakazan veskery  pohyb, 
tedy i nam lezcum... 
Jak situace kolem NPR Kanon Labe vypada dnes, o tom 
prineseme cerstve  informace v dubnove m cısle CAO News. 

Davy ve skalach 
Nedavno jsem napsal komentar k clanku Davy ve skalach na 
LEZCE.CZ. Protoze se myslım doty ka i severoceske ho regionu, 
dovolım si ho zaslat i do CAO News: 
Re: Davy na skalach 
Ano, ano, ano. Je to svata  pravda. Jsou mısta, kde musıte sta t 
frontu, nez se doc ka te toho, ze si vylezete svojı vyhlıdnutou 
cestu. A pak jsou mısta, kde ste zı potka te houbare. Ale zavinili 
jsme si to sami! Kdyz se res ı na oddılech a na svazu ruzný 
problýmy (napr. dojis ňova nı cest, vzda lenosti kruhu, prıstupy k 
cesta m atd...), ve ts ina horolezcu de la , ze se jich to nety ka  - ja  
preci jenom lezu. Taký je zde ten problým, ze se otevrely 
hranice a mladı horolezci si chte jı ude lat stejne  te zký a 
bezpec ný cesty, jako to vidı jinde ve sve te . Pritom jich spousta 
neumı zalozit ani smyc ku do spa ry nebo za hrot. Me lo by se v 
oddılech vıce dba t na za klady a historii horolezectvı. 
Ja  osobne  problým s frontami na cesta ch nema m. Zkuste treba 
jiný oblasti napr. Adrs pach, Toka n, Jetrichovice, Hrensko, Kyjov 
atd... Urc ite  si tam vyberete i tu svojı cestu. Vy hoda te chto 
oblastı je ta, ze zde lezce, kterı jsou lını ude lat krok navıc, 
nepotka te. A to je dobre. Predstavte si, ze by jste je potka vali i 
tady!? 

Pavel Bechyne  Ky sa, 26.01.2003, 13:37 

E-mail od Horacka 
Koncem Února prisla kratka zprava od 
Honzy Hora cka Hora ka: 
“Tak jsem me l tuhle ne jaký nutka nı 
napsat ne co do CAO News, ale brzo me  
to bohuzel pres lo, tak zase nebude nic. 
Slunce uz ohrıva  ska ly, vysus uje louze a 
me  se zac ınajı potit prsty nedoc kavostı. 
O vıkendu jsme byli s Pavoukem alespon 
na Panňa ku. 
Jinak predminuly  vıkend jsem byl v Chamonix, pokusit se vylýzt 
na Mt. Blanc. Ale jak je poslednı dobou my m zvykem, tak zase 
pytel. Zubac ka pod na stup Norma lky nejezdila, protoze bylo 
moc sne hu. Vyjeli jsme tedy lanovkou na Midi. Tam se mojı 
ka mos ce ude lalo zle z vejs ky a celou noc prozvracela. Takze 
ra no jsme sjeli lanovkou ope t dolu a jeli domu - v pa tek z Prahy 
tam a v ponde lı uz zpa tky doma... Jinak tam byla v noci fakt 
dost kosa - dole v Chamonix ž16ČC, nahore na Midi mezi ž25ČC 
az ž30ČC... 
Toz Hore zdar a PEKNY  POCASI! Hora c eků 

HUDY oslavil narozeniny 
Ve stredu 27. Února oslavil sve  
narozeniny horolezec, zavodnık na 
motocyklech, majitel obchodn ı  sı tˇ se 
sportovnım vybavenım (abychom 
vyjmenovali alespon to nejzakladnˇjsı) 
Jindrich HUDY Hudecek.  
K pocetne mu zastupu gratulantu se 
pripojuje i redakce CCAAOO  NNeewwss.  
Hodne  zdravı a spokojenosti! 

Last SMS from Lapi 
Hola Amigo! Po velmi, velmi tragicke  udalosti (opustila mˇ FIFA 
ť Sans Soucis), opoustıme Spanˇlsko a jedeme domu. Pocası  
je stale krasne , cım dal lepsı . Lezenı  je tady prımo slast. Vylezli 
jsme pres 60 tˇzky ch cest (nejtˇzsı  za 7a+) a take  na vrchol 
Veleta 3.396 m n.m.  
Ahoj v C R!  
Roman Lapi Goltsch. 
(Fifa alias Fifinka byla Lapiho mala  fenec ka. Ste na tko nemýne  

zna mý fenky Kavy, patrıcı Kla re Be linový. Pozn. redakce.) 
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SS UU SS KK AA   SS EE .. ..   
Ø Ze pry Milan Svarcik C erny prohanı svojı motorku po 

Ostrove a Komarce jak Fitipaldi. Ze by ladenı formy pr ed 
zavody? 

Ø Ze pry Horacka stale nenechava v poklidu severnı stena 
Eigeru... 

  
 

PPOOZZVVAANNKKAA  
na 

IIIIII..  MMIIRRAASSUU VV  SSVVIIHH 

 

Kde?     Na namňstı v Benesovň nad Plouc nicı  
V kolik?   V 9.00 hodin    
Kdy?     V sobotu 22. brezna 2003   
Kudy? TRASA A: Benesov, St.Sachov, Velka  

Javorska  (gula sek), Holany, VlhosČ, Husı 
cesta, C ap, Tisıca k, Skalka, Blızevedly 
(hosp˚ dka) a dom˚  do Benesova  
TRASA B: Fordem Tranzit (pro 6 lidı) na 
Skalku, pak Husı cesta, C ap, Tisıca k, Skalka, 
Blızevedly (hosp˚ dka) a Fordem Tranzit 
odvoz do Benesova  

Cıl:  Benesov v restauraci “Na novinň… (pıvo, 
kytaraÁ ) 

      

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  

brezen - duben  
individualnı  akce, jarnı  lezenı , umˇla stˇna 

(podrobnosti zatım nejsou k dispozici) 
 

V pr˚ behu cel… ho roku z˚ sta va  moznost individua lnıch tr… nink˚  
v Boulder centru ve sportovnı hale. 

Pravideln…  sch˚ ze se konajı kazdy poslednı pa tek v mesıci v restauraci 
Hranicnı buk od 20:00 hodin.  

Informace na tel.:  
413 373 101, 413 370 987, nebo mobil 606 277 274  

Stanislav Feigl, predseda HK Varnsdorf 
 

KKoommpplleett  úú  OOrraassıınn  
PPOOZZVVAANNKKAA  NNAA  SSPPOORRTTOOVVNNII  AAKKCCII  

 

Stejnˇ jako v lonske m roce na jare ve Vejprtech, 
uskutecnı se i letos obdobna akce. Jedna se o 

pokus o prelezenı vsech cest bˇhem 24 hodin, ve 
vy znamne  skalnı oblasti Krusny ch hor  ť  Orasın. 

Podnik se uskutecnı  pod zastitou clenu Quakerske  
sekce pri Horoklubu Chomutov. 

Pokud mate pocit, ze byste na podobne  akci nemˇli 
chybˇt, vˇzte, ze tato byla naplanovana na sobotu 

26. dubna 2003. 
PS 1: Maglajz a elasňaky nechte klidnˇ doma! 

PS 2: Akce se kona za kazde ho pocası! 

 

ZZaa  QQuuaakkeerryy  ssrrddeecc nnžž   zzvvee  
Leos Letos Dvorac ek 

predseda Horoklubu Chomutov 
 

V Y R OC I  

B RE Z E N  2 0 0 3  

4.3. Pavlına Sedliska 
  4.3.       Anna Bodlakova 
  6.3. Jan Je na Paul 
  7.3. Ivo Jerabek 
11.3. Lubos Jerabek 
12.3. Jana Jıchova 
12.3. David Sedivy  
15.3. Jan Josef Palivec 
15.3. Radomır Souc ek 
17.3. Jaroslav Uher 
17.3. Vladislav Prcek Nehasil 
18.3. Josef Klus 
21.3. Karel Kalibus Kruschina 
23.3. Milan LittleBadMan Spatenka 
27.3. Zdenžk Vaisharo Vaishar 
29.3. Ivan Nahlık 

 
Vsem oslavencum blahoprejeme 
a prejeme hodne zdravı, …spechu 

a spokojenosti�  
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C E K A  N A S.  
K A L E N D A R A K C I  C A O  DE CI N  

Nenı dulezite vyhrat 
ale zčcastnit se... 

 
8.3.  Alpinsky poha r: SUMMITRUN Zavod na Snˇzku  

Valna  hromada CHS: VH svazu spojena s volbou nove ho 
VV, Praha. 

15.-22.3. Vysoke  Tatry, Zbojnicka chata, lezenı, turistika, zimnı vy cvik. 
22.3. Mirasu v s vih, III. rocnık cyklisticke  vzpomınkove  akce. 

Porada KUR sport (viz pozvanka na akci) 
13.4. Cyklisticka  casovka na 100 km. Jarnı cast, info Uher, 

Mistıkova 
15.4. Cyklisticka  casovka do vrchu. Jarnı cast, info Uher, 

Mistıkova 
19.4. LEHKA  NOHA. Vystoupenı brnˇnske  skupiny v Ostrovˇ. 
26.4. Komplet Orasın. Akce poradana Horoklubem Chomutov. 

Lezecka dvacetictyr hodinovka. 

 

V prıstım cısle 
- Dokoncenı  velke ho rozhovoru s Lažou Ryskou. 
- Ledy v Bezrucovˇ Údolı  v podanı  Jirıho Chose  

Sňastne ho a jeho zeny Marusky 
- NPR Kanon Labe. C lanek Vladi Nehasila o 

budoucnosti labske ho Údolı  
- Co nove ho v lezeckych oblastech ť zpravy 

z jednotlivych skalnıch oblastı  
- Pravidelne  rubriky 

- a samozrejmˇ mnoho dalsıho® . 

Nezapomen! 
Prıs tı c ıslo CAO News  vycha zı jiz 2.4.2003! 

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  

POZOR!! 
DIKY POCHOPENI MAJITELKY PANI DRAHOMIRY MAKU VKY RIHOVE 
ZU STAVA  ZATIM MISTO A TERMIN KONANI ODDILOVYCH SCHU ZEK 
NEZM☃N☃N: KAZDOU PRVNI STREDU V MESICI OD 18.00 HODIN V  

RESTAURACI U RIHU . SNAD NAM JIZ POC ASI DOVOLI VYUZIT 
PROSTORY RESTARAC NI ZAHRADKY :O) 

TERMIN DUBNOVŮ SCH�ZKY JE  STREDA 2.4.2003. 
 

T☃SIM SE NA SETKANI S VAMI! 
 
 
 

 

HHoorráámm  zzddaarr!!  
 

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   

 

 

 
 

 

VVııtteejj  jjaarroo!!  
Jaro nam klepe na dvere. Zaplaň Panbu, jak se rıka..  

Zima byla dlouha a milostiva k vyznavacum zimnıch radovanek, 
vcetnˇ ledove ho lezenı . Rampouchu nam nateklo opravdu 

hodnˇ. Dokonce i na mıstech, kde by to nikdo necekal ť treba 
v opustˇny ch lomech mezi Kamy kem a Rovistˇm, jak mi volal 
Frantisek Algena Mezera. Radoval se, ze ma svuj “soukromy Ž 

rampouch a nemus ı  se o nˇj s nikym dˇlit. 

Pro ty, kterı  zimˇ prı lis neholdujı , to vsak byly tvrde  mˇsıce bez 
moznosti sahnout si na poradnou skalu (pokud se nesebrali a 

neutekli na JIH ť do Francie, Italie, Spanˇlska..). Zbylo tak vıce 
casu na planovanı  a objevitelske  cesty.  

Kazdy  si najde to sve  a tak to ma by t.   

Preji Vam hodnˇ slunıcka, hodnˇ lasky a stale suchou cestu®  

Za celou redakci CCAAOO  NNeewwss  
JJiirrıı  HHoouubbaa  CChhaarraa  

 


