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Speciál

Výstava horolezeckých fotografií

„Každý má svůj vrchol“
Jménem Horoklubu Chomutov Vás zveme do chomutovské
Galerie Lurago na výstavu horolezeckých fotografií s názvem
„Každý má svůj vrchol“.
Náš horolezecký oddíl není sdružení lidí, kteří se ženou pouze
za extrémními výkony. Všechny naše členy spojuje kromě sportu
také láska k přírodě, touha poznávat krajinu kolem sebe, vidět ji
v různých ročních obdobích z neobvyklých úhlů. Mnozí pak také
zkoušejí pomocí fotoaparátu své zážitky zachytit a přiblížit je
ostatním. Proto dnes společně s Vámi
zahajujeme výstavu
fotografií s podtitulem horolezecká. Autoři však záměrně zvolili
název „Každý má svůj vrchol“, protože jsou přesvědčeni, že každý
z Vás, byť si třeba neříká horolezec, vystoupil na nějaký svůj
vrchol, na kterém si bez ohledu na jeho nadmořskou výšku,
mediální známost nebo obtížnost výstupu, prožil opojný okamžik
volnosti, vítězství, pocit štěstí a přítomnosti něčeho většího,
hlubšího, než jde vyjádřit slovy. A díky vystaveným fotografiím si
tuto chvíli může opět připomenout.
Věříme, že si v připraveném výběru fotografií Krušných hor,
pískovcových věží nedalekého Česko-Saského Švýcarska,
Vysokých Tater, zasněžených vrcholků Alp, Kavkazu, dalekých
jihoamerických And nebo obyvatel a vrcholů Himálaje najdete
alespoň jednu, která vás osloví a tu pak máte možnost díky
připraveným anketním lístkům získat. Při jejich hodnocení berte,
prosím, v úvahu, že autory jsou ryzí amatéři.
Součástí výstavy je také expozice „Deset let činnosti Horoklubu
Chomutov“. Ta představuje část činnosti klubu od jeho založení
v roce 1995 až po současnost. S činností dětí z kroužku mládeže
při Horoklubu Vás seznámí počítačová prezentace, připravená
vedoucím kroužku Bohumilem Dvořákem. Monumentální krásu a
ticho velehor na sebe můžete nechat působit prostřednictvím
videoprojekce z výstupů na významné alpské vrcholy. Tu pro Vás
připravil Roman Trnka.
Doufáme, že návštěva výstavy pro Vás bude příjemným
kulturním zážitkem.
Horoklub Chomutov

Duben 2005

Představujeme Horoklub Chomutov
Horoklub Chomutov je dobrovolným, samosprávným sdružením občanů, projevujících zájem o horolezectví
a hory jako takové. Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení dle zákona
č. 83/1990 Sb. Horoklub je nositelem horolezecké tradice v okrese Chomutov. Jeho počátky se datují do roku
1960, tehdy založeného jako HO při TJ Doly J. Švermy Jirkov, od 1.1.1985 přestoupil pod křídla TJ Klínovec.
Od 1.1.1995 je Horoklub Chomutov samostatným právním subjektem. Je zastřešen ČHS (Český
horolezecký svaz) a UIAA (Mezinárodní horolezecká asociace).
Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých podmínek pro provozování horolezectví, za pravidelné
účasti a pomoci svých členů. Ke konci kalendářního roku 2003 klub sdružoval 116 členů (dětí, žen a mužů),
převážně z chomutovského regionu. V našich řadách však najdete i obyvatele Karlových Varů, Sokolova,
Prahy, Loun, či Mostu.
Pro své členy, zejména nováčky, pořádá klub pravidelně čtyřikrát do roka metodické dny. Pod vedením
vlastních vyškolených instruktorů, zde mají všichni členové šanci získat, či opětovně prověřit znalosti a
bezpečné návyky pro provozování svého oblíbeného sportu. Nováčci se v rámci těchto konzultací postupně
seznámí se základy první pomoci, teoretickými znalostmi o lanech, karabinách, uzlech, jištění, topografii,
meteorologii, chráněných územích, lavinách, akutní horské nemoci atd. Při praktické části si vyzkoušejí
uzlovací techniku, zakládání jištění, budování stanoviště, bezpečné slanění, zachycení modelového pádu
spolulezce, výstup po laně, tyrolský traverz, orientaci v terénu, vylezení vícedélkové cesty, pohyb
v ledovcovém terénu, záchranu po pádu do trhliny, zimní bivak a další činnosti.
Mezi periodické aktivity klubu patří také pravidelné schůze členské základny, probíhající každé první úterý
v měsíci od 18.00 hod v SKKS v Chomutově. Jako další forma prezentace činnosti klubu slouží venkovní
vývěsky v centrech měst Chomutova a Kadaně. Informování členů o připravovaných či uskutečněných akcích
zajišťuje také klubový občasník ,,Mantana“, jehož první vydání spatřilo světlo světa v prosinci 1998. Několik
našich členů patří také mezi dopisovatele celorepublikových periodik ( Montana, Turistika, Lidé a Hory, CAO
News).
Jedna nově zavedená tradice Horoklubu je uspořádání Dětského dne pro děti z některého Dětského
domova v našem regionu. První v pořadí byl den pro děti z Dětského domova Chomutov, Čelakovského
ulice, uspořádaný v květnu 2002 v areálu DD. Následoval den pro Dětský domov Místo, uskutečněný v říjnu
2003 u skal v Perštejně. Děti se nejenom něco zajímavého dozvěděly o našich aktivitách, ale také si některé
techniky prakticky vyzkoušely.
Jako velmi zdařilá akce, určená širokému spektru návštěvníků, se zpětně jeví výstava fotografií s názvem
,,Horolezecká zastavení“, která se uskutečnila v březnu roku 2001 v SKKS
v Chomutově.
Mimo
vystavovaných fotografií, většinou s horolezeckou tématikou, bylo možno shlédnout také exponáty lezeckého
vybavení nebo se dozvědět mnoho zajímavého o historii lezení na Chomutovsku.
V listopadu roku 2003, jsme se po dohodě s vedením CK ALPY, jako výhradním zástupcem OEAV
(Rakouský alpský klub) pro Českou republiku, stali spoluorganizátory pravidelného, celorepublikového
,,Setkání 2003“. V Městském divadle v Chomutově tak proběhl již 13. ročník setkání milovníků hor z celé ČR.
Se záměrem zmapování ,,bílých míst“ a zpopularizování horolezectví v našem regionu byl Horoklubem
Chomutov vydán v říjnu 1999 nákladem 500 výtisků Lezecký průvodce po oblastech SZ Čech. Po jeho
rychlém rozebrání a následné aktualizaci byla v září 2001 vydáno druhé, doplněné vydání nákladem 400 ks.
Toto druhé vydání je v současnosti již také rozebráno.
V minulých letech byla díky sponzorské pomoci a nadšení několika našich členů uskutečněna výměna
fixních zajišťovacích prostředků v některých, klubem spravovaných skalních oblastech našeho regionu
(Perštejn, Kotvina, Pyšná, Orasín, Kálek). Tento krok bezesporu přispěl ke zvýšení bezpečnosti lezení
v těchto oblastech.
Pro tréninkové účely za nepříznivých klimatických podmínek a pro rozvoj tohoto nového odvětví
sportovního lezení byla vybudována umělá lezecká stěna v tělocvičně gymnázia v Kadani. Tato stavba byla
provedena firmou Makak z Jablonce nad Nisou ve dvou etapách (1995 a 1997). Realizace tohoto podniku by
nebyla možná bez výrazné sponzorské pomoci regionálních firem, zejména Severočeských Dolů, a.s..
V následných letech vznikají ještě dvě menší boulderingové stěnky ve vlastnictví Horoklubu Chomutov. První
z nich roku 1998 taktéž v tělocvičně gymnázia v Kadani, druhá roku 2003 v tělocvičně DDM v Chomutově.
S pozdravem Horám Zdar!
Leoš Dvořáček, předseda Horoklubu Chomutov

Bohumil BOHOUŠ Dvořák a Tomáš ATOM Stránský kontrolují poslední detaily
před zahájením výstavy.

Občerstvení na vernisáž připravují pracovnice SKKS paní Novotná, Květuška
BERUŠKA Beránková, Tomáš ATOM Stránský a Bronislav BÉĎA Bandas.

Předseda Horoklubu Leoš LETOŠ Dvořáček předává květiny paní
Palivcové.

Hudební doprovod během vernisáže zajistila skupina ALBUM.

Zahájení výstavy se zúčastnilo více než 100 návštěvníků.

Ochutnávku čaje dovezeného z Himálaje
připravil Oldřich MAGISTR KELLY Hahn.

Přehled uskutečněných výstupů členů
Horoklubu Chomutov v horách
Naši členové uskutečnili již mnohé náročné výstupy v rozmanitých skalních a horských oblastech celého
světa. Výběr výstupů v horách za poslední období je uveden v následujícím seznamu.
Jak je patrno z předchozích řádků, Horoklub Chomutov za svoji desetiletou historii za sebou zanechal již
mnoho nesmazatelných stop v oblasti svého působení.
Díky všem, kteří i v budoucnu přispějí k udržení tohoto nastoleného trendu.

Vysoké Tatry: Věža v Lomnici
Stredohrot
M. Kežmarský štít
Lomnický štít
Jastrabia veža
Alpy:
Mont Blanc
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Gran Paradiso
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Eiger
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Piz Badile
Weterhorn
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Dachstein
Grossvenediger
Ortler
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Wiesbachhorn
Mont Maudit
Piz Bernina
Dent du Géant
Allalinhorn
Hochffeiler
Hochfernerspitze
Hintere Brochkogel
Kavkaz:
Elbrus
Nakra-tau
Bžeduch
Čatyn
Pik Ščurovského
Cordillery:
Huascarán
Ťan-Šan:
Chan-Tengri
Pamír:
Pik Lenina
Pik E. Korženěvské
Shisha Pangma
Himálaj

PP variant V+A3
Yosemitský kút 7Diretissima 7Trilogie 3 x 6
Červené previsy 74807 m
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4013 m
4027 m
3510 m
3473 m
3635 m
5642 m
4451 m
4270 m
4310 m
4259 m
6768 m
7010 m
7134 m
7105 m
8014 m
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(dostoupeno do 7500 m)

Vystavené fotografie se těšily velkému zájmu.

Autoři vystavených fotografií:
Leoš LETOŠ Dvořáček
Jirka JÍŘA Šťastný
Mária Šťastná
Pavel PÁREK Suchopárek
Bohumil BOHOUŠ Dvořák
Petr Chvojka
Jiří KOPEJDA Kopecký
Honza HANS Šesták
Zuzana HOFMANKA Hofmannová
Míra BERY Beránek
Květuška BERUŠKA Beránková
Broněk BÉĎA Bandas
Roman MONY Maňásek

PODĚKOVÁNÍ
Horoklub Chomutov děkuje autorům
vystavených fotografií, všem svým členům,
kteří se podíleli na přípravě výstavy, panu
Suchopárkovi
staršímu
za
zapůjčení
ateliéru, městu Chomutov za poskytnutou
dotaci a SKKS Chomutov za pomoc při
realizaci výstavy.
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