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Úvodník
   èkoliv když píšu tyto øádky 
je stále ještì únor, poèasí nám 
dává otevøenì najevo, že jaro již 
klepe na dveøe. Sluníèko mì 
budí z postele a teplomìr 
ukazuje krásných 8°C, takže je 
èas vyrazit do skal.  Volíme 
osvìdèený Perštejn a jak je 
vidìt, nejsme sami.  Zdá se, že 
cesty jsou jako každé jaro o nìco 
tìžší, než na konci sezóny, ale 
pøesto dolézám po chvilce na 
vrchol a zatímco dobírám 
ostatní, kochám se stromy a 
øekou hluboko pod sebou a 
vstøebávám blahodárné sluneèní 
paprsky.  Prostì paráda. To, na 
co jsem se celou zimu tìšil už je 
tady.  
   Pøíjemný zaèátek letní lezecké 
sezóny všem pøeje

   
                                       George
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   která se bude konat dne 4.4.2000 od 18.00 hod v pøízemí 
knihovny (SKKS) v Chomutovì (ve vìži nad Chomutovkou) - 
místo dubnové schùze.
     Program Valné hromady je následující:
! pøivítání a úvod
! volba orgánù Valné hromady
! zpráva o stavu èlenské základny - zpráva o èinnosti klubu 

za rok 1999/2000
! zpráva o hospodaøení klubu za rok 1999
! volba výkonného výboru klubu
! návrh a schválení rámcového plánu èinnosti klubu na rok 

2000/2001
! schválení rozpoètu na rok 2000
! vyhlášení soutìže o nejlepšího lezce klubu za rok 1999
! diskuse
! návrh usnesení a jeho schválení
! závìr.

     Všichni jste srdeènì zváni. 
  Aèkoliv dle stanov mají hlasovací právo pouze èlenové 
zakládající, v diskusi mùže svùj názor vyjádøit každý.

Horoklubu Chomutov
Pozvánka na Valnou hromadu

Horoklubu Chomutov
Pozvánka na Valnou hromaduPozvánka na Valnou hromadu

Horoklubu Chomutov

http://www.volny.cz/horoklub
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ORLICKÉ HORY A KRKONOŠE
pøejezd na bìžkách 27.12.1999 - 1.1.2000, celkem 109 km

Orlické hory
Mladkov (žst) - Kašparova chata = 4 km

Kašparova chata - Zemská brána - pevnost Hanièka - rozcestí pod Deštnou = 35,5 km
rozcestí pod Deštnou - Šerlich - Vrchmezí - Olešnice = 13 km

27.12.1999 pondìlí
Na poslední chvíli vyrážím s plným batohem 
(celkem 13 kg) na vlak kolem pùl dvanácté 
dopoledne do Mladkova, kde mám sraz s 
klukama. Ti mají dorazit až za hodinu, a tak 
jdu do hospody "U Bohouše". Tam mì však 
paní majitelka vyhodila ve velkém stylu, aniž 
jsem staèil otevøít hubu a tak se pøesouvám 
na "hasièárnu", kde je pìt a pùl lidu a lyžaøi 
tu nikomu nevadí Já jdu naproti klukùm. 
Dorazili vèas - Kozel, Chosé a Leoš. Jdeme 
zpìt do "hasièárny" a tam u piva spøádáme 
plány, kudy pojedeme a kde budeme spát. 
Mimochodem, mìli tam výbornou tlaèenku. 
Po deváté hodinì veèerní vyrážíme po silnici 
smìr Kašparova bouda. Ty ètyøi kiláky do 
kopce se zdají být nekoneèné. Z Kašparovy 
boudy jsme opìt vyhozeni a tak si na verandì 
bereme aspoò lopatu a o kus dál v lese si s ní 
prohazujeme plošiny pro stany. Já spím s 
Kozlem v jeho Jurkovi, Chosé a Leoš mají 
Gemu. Noc je teplá, asi kolem nuly, jen 
Kozlík si stìžuje na chladno od zemì. Má 
blbou karimatku.
28.12.1999 úterý
Ráno se nám nechce vstávat, a tak se 
hrabeme ven, až když je svìtlo. Vaøíme 
polévku a èaj a pak balíme. Kolem deváté 
stojíme na lyžích a vyrážíme. Prvních 6 km až 
k Zemské bránì je super. Jedeme po silnici z 
kopce a dá se bruslit. Místy je ale silnice 
posypaná škvárou a tak Kozel na svých 
nových lyžích vyrábí první záøezy. U Zemské 
brány, což je most pøes øíèku Orlici a pár 
skalek okolo, se fotíme a zaèíná stoupaèka 
lesními prùseky. Jeden prùsek jako druhý, 
rovný a furt do kopce, tedy vìtšinou. Tímto 
monotónním prostøedím šlapeme, o jízdì se 
nedá mluvit, až do poledního èasu. Zaèínají 
se objevovat první bunkry a za chvíli se již 
blížíme se ke známe pevnosti Hanièka. Ve 
vesnièce pod ní chceme dát obèerstvovaèku 
ale k našemu zklamání je zde jen kiosek, kde 
je málo místa, vlhko a zima. Takže si Kozel 
mùže nechat na hranolky zajít chu•. 
Testujeme zdejší specialitu - rampušáka 
(griotka s rumem zalitá horkou vodou) a po 
chvíli pokraèujeme dál opìt nudnými 
prùseky kolem Kunštátské kaple a naše 
tempo se dá pøirovnat tempu umírajícího 
slona.
Koneènì dorážíme k dalšími kiosku - na 
Pìticestí. Hrùza, kiosek je venkovní a mají jen 
grog a tatranky. Aspoò nìco. Mažu lyže 
parafínem, protože mi lepí a pohrdám 
stoupacím voskem, který mi kluci nabízí, 

Poláci ale dìlají hrozný hluk a my nemùžeme 
usnout. V noci musím na záchod a po tmì 
zápasím s dveømi, které jdou blbì zavøít. 
Pøitom šlapu do hromady lyží  èímž vytváøím 
ohromný rachot  a ohromnì bavím 
probudivšího se Chosého. Nakonec dveøe 
podkládám svým batohem a ráno ho mám 
dokonale mokrej.
29.12.1999 støeda
Vzbouzíme s kolem sedmé. Já první, což je 
nevídaný jev. Poláci ještì spí, a tak jim 
oplácíme veèerní kravál vaøením a balením. 
Venku se vyèasilo a je ažùro. Pìkné rozhledy 
do krajiny a svítání mì nutí i k nìkolika 
fotkám. Opìt na devátou vyrážíme. Kozel a 
Leoš jedou na vrchol Deštné, což je asi pùl 
kilometru a je to poprvé, kdy nìjaká 
vzdálenost je kratší, než øíká cedule. V 
ostatních pøípadech je uvádìné vzdálenosti  
nutné násobit koeficientem 1,3 - 1,5 což nám 
potvrzuje i pracovník horské služby. Nicménì 
já i Chosé jedeme dále smìrem na Šerlich, na 
který je to už jenom 3,5 km. Frèíme slunným 
mrazivým ránem v parádní stopì a furt z 
kopce. Balada po vèerejší šlapanici. Na 
Šerlichu stoupáme pár set metrù k horské 
boudì, na které se obèerstvujeme. Dále 
pokraèujeme sjezdem strmým prùsekem v 
hlubokém snìhu, kde se všichni válíme jak 
snìžný prasata. Jednou zapadám po hlavì do 
hlubokého snìhu tak, že si musím sundat 
batoh a Kozel mi hùlkou pomáhá ven. V 
dalším sjezdu se musím smát zase já jemu, 
protože pøi jednom úhybném manévru hází 
perfektní rybièku do pangejtu. Na konci plánì 
pøed Olešnicí završuje Kozel sjezd ohromnou 
tlamou, kdy mu dokonce vypadává i vázání. 
Pak už jen asi kilometr bruslení pøes vesnici 
na námìstí k autobusové zastávce. Máme 
štìstí, autobus jede za chvíli, takže stíháme 
akorát tak zabalit lyže. V Novém Mìstì nad 
Metují navštìvujeme hospodu "U Païourù", 
kde si koneènì dáváme teplé jídlo. Kozel už 
totálnì rezignoval a  aèkoliv tu mají hranolky, 
dává si nìco jiného. Asi z principu. Zde konèí 
náš pøejezd Orlických hor.
Leoš a Chosé se od nás odpojují, jelikož jedou 
domù. Louèíme se a Kozlovi a mnì zaèíná 
Krkonošská odysea, protože jsme si vymysleli 
pøejezd Krkonoš  až do Jizerek, kde bychom 
chtìli strávit Silvestra.

  Z  e zápisu ve Svinèovì deníku upravil Chose.

       pokraèování pøíštì - Krkonošská odyssea

 èehož záhy lituji a po kilometru ho tam pøeci 
jen dávám. Koneènì mi to trochu jede. Stopa 
je dobrá, ale je jenom jedna, a tak se neustále 
nìkomu vyhýbáme. Po chvíli pøichází první 
"Fantociho sjezd" -  Kozel, Chosé a já házíme 
pìknou držku. Následuje další ukrutný 
stoupák - prùsek, navíc úzký, a tak s Kozlem 
zase mažeme. Kluci se nám ztrácejí z dohledu. 
Je mlha a zaèíná se stmívat. Už po tmì se 
šineme po úboèí, kde dost fouká a v duchu 
doufáme, že co nevidìt už budeme v Šerlichu. 
Na rozcestí pod Deštnou již za úplné tmy 
narážíme na boudu horské služby, kde je 
otevøený vestibul kiosku. Leoš a Chosé už tam 
na nás èekají. Vnitøní teplota asi +5°C nám 
pøipadá jako hrozné vedro a tak je rozhodnuto 
- bivakujeme zde. Stejnì jsme už úplnì 
gumový. Máme za sebou 35,5 km s pomìrnì 
tìžkými batohy na zádech. Zaèínáme vaøit a 
požírat co nejvíce zásob, abychom je nemuseli 
tahat na zádech. Chosé má s sebou snad celou 
spižírnu. Dokonce vytahuje i svìtelnou 
trubièku, která nám celou noc svítí fosforovým 
svìtlem. Ale žádnej velkej šajn tedy. Kolem 
pùl osmé jsme srážíme lavice a ukládáme se 
do spacákù. Ani ne po deseti minutách se 
dovnitø nìkdo dobývá. Jsou to dva kluci a dvì 
holky z Polska. Šli sem najisto pøebivakovat a 
teï jsou vyvedený z míry. Neochotnì vylézáme 
ze spacákù a pøestavujeme celý interiér. My si 
bereme dva stoly a jim pøenecháváme pìt 
lavic. Nakonec je místa dost pro všechny. 

http://www.volny.cz/horoklub
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Parta z HOROKLUBU nejtezšími “via ferratami
v nádherných italských Dolomitech

          Via ferraty aneb kletersteigy jsou dobøe známy vysokohorským turistùm, ménì pak bìžné veøejnosti. Pìt kamarádù 
z HOROKLUBU si vyzkoušelo nároènost šestidenního maratonu na šesti èerných ferratických cestách. Na vysvìtlenou. 
Via ferraty jsou cesty menší nebo vìtší horolezecké obtížnosti vedené v exponovaném terénu, ty tìžší pak na nejvyšší 
alpské vrcholy. Tyto cesty jsou jištìny trvale zabudovanými ocelovými lanky. V prùvodci jsou rozlišovány i barevnì (jako 
lyžaøské sjezdovky) - nejlehèí modré, pak èervené, èerné nejtìžší. Rozdíly v nároènosti jsou znaèné. K  jištìní je nutný 
horolezecký úvazek s lanovou brzdou, pøilba. Klasické èeské podceòování na èerných ferratách vezme za své. Ty již 
vyžadují znaènou obratnost, sílu a horolezecké zkušenosti.
          My jsme si chtìli užít sportovního lezeckého výkonu, ale také poznat krásy tìchto nádherných bílých hor. Obojího 
se nám dostalo nadbytek. Pøálo nám poèasí, slunce a modrá obloha nás provázely až na 3 000m vysoké vrcholy tìchto 
"teplých" hor. Naše první dvì cesty vedly na horský masív sk.SELLA s vrcholem Piz Boe 3 152m. Jeho obvod má nìkolik 
km a okraje jsou kolmo "useknuté" do propastných hloubek a s nádhernými vyhlídkami. První trasa byla tìžká a pøitom 
nádherná výhledy na masiv Sasso Lungo a do hlubokých zelených údolí nad Bolzanem, kde ještì žijí pùvodní obyvatelé - 
Ladínové. Známe je pro jejich vynikající øezbáøské umìní.

Pøesto obzvláštì druhou cestu na Sellu mùžeme doporuèit jako technicky (lezecky) nejtìžší z celého týdne. Pod 
sebou jsme mìli horské høebeny, jimž vévodil vrchol Marmolady 3342m, nejvyšší v Dolomitech s bílým ledovcem, 
stékajícím ke tøpytící se hladinì jezera Fedaia ve 2050m. Tam byly naše další cíle. Nejvyšší vrchol Marmolady a sestup po 
ledovci (v maèkách) s pøevýšením 1300m (lanovky jsme ze zásady nechávali jen pro nouzi nejvyšší). Ve slunci pøíjemnì 
chladnìjší trasa byla pro dva z nás napravením neúspìchu pøed tøemi lety, tenkrát je poèasí vyhnalo a ztrestalo jejich pokus 
prodøenýma kalhotama neplánovanou jízdou po ledovci. Høebenem Padonkamm sopeèného pùvodu nad zelenými 
loukami na sev.stranì jezera Fedaia nás vedla fer.Trincée. Její vzdušný zaèátek s výhledy z rozeklaného høebene byl 
fascinující, èást uprostøed zahrnovala pozùstatky opevnìní a závìr vedl minovými tunely a štolami v masivu dìravém jak 
ementál. Vše z války 1914-18. Jeho vrcholem Mt.Mesola trasa konèila a my jsme mohli vychutnat sestup po horských 
loukách. A zde 2400m n.m. se páslo stádo koní. Skamarádili jsme se a stálo nás to mnoho filmu. Konì jsou krásní. A 
nebyly to naše první "lovy beze zbraní". Na Selle nám pózovalo stádo kamzíkù i s mladými. Nechali mne pøiblížit až na 
4m. V další etapì našich výletù jsme  ještì obdivovali "mìsteèko" sviš•ù nad údolím Contrin pod Marmoládou. Do tohoto 
údolí jsme sestupovali po zdolání vrcholu Il Collaz 2713m fer. dei Finanzieri z údolí od Canazei 1517m. Tato ferrata je 
krásná, tìžká, ale i objektivnì nebezpeèná mnoha volnými kameny. "Vyšlápli" jsme ji se skupinou anglických dívek, které 
vedl zkušený horal. U køíže a vrcholové knihy se v dobré náladì rušnì procvièovala angliètina. Kupodivu ani jeden z nás 
netestoval pøilby svých bližních pod sebou, padajícím kamenem. Byli jsme opatrní. Ještì dlouhý ale krásný sestup pøes 
sedlo a rif.Nikola a rif.Contrin. A pøejezd do skupiny Pale di San Martino. Ten den byl program narvaný. Veèeøeli a myli 
jsme se u øíèky na cestì. Koupele v horské ledovcové vodì jsou pro unavené tìlo vždy vzkøíšením. Stany jsme stavìli 
nedaleko passo Rolle již za tmy. Ten veèer jsme pili poslední kotlík horkého svaøáèku, léèivého to moku, doporuèeného 
pro chladné horské veèery. Režie raního svižného rituálu, pøípravy, snídanì a balení, byla tentokrát ve znamení blížící se 
fronty. Hory byly zahaleny v mracích. Ale nepršelo.
 Ferrata Bolver-Lugli nebyla tak tìžká, ale lezli jsme do mrakù. Na vrcholu Cima della Vezzena 3192m zaèalo snìžit. 
Snìžit, to je dobré, ale v sestupu se sníh mìnil v déš• stále vytrvalejší. Strmé køivky nároèného sestupu od chaty Pedrotti 
nám po ohlédnutí zpìt pokrývaly potoky a vodopády valící se z hor. Prošli jsme v hodinì dvanácté. Hlasování u auta pak 
bylo vcelku jednoznaèné. V záøí zde fronta nebude na den, odjíždíme. Ještì tøi ferraty ve sk. Pala zùstaly námi nedotèeny. 
A mnoho dalších v obrovské oblasti Dolomit a Alp. Nebo• Dolomity jsou tìmito cestami povìstné(ty první vznikly na 
trasách bojù 1.svìt.války), jsou však i v rakouských a nìmeckých Alpách. Doporuèujeme. Umožòují zdatným turistùm 
dostat se do míst, vyhražených pouze horolezcùm.

Za Honzu, Broòka, Pepu a Vláïu                                                                                                        Bohouš 
 
P.S. - Text a obtížnosti vztahujte k vysokohorské turistice nikoli k horolezeckým cestám. Nároènost ferrat je hlavnì v 
dlouhodobé fyzické zátìži. Zkuste si jako my "vyšlápnout" (ale také sestoupit) za šest dní cca 10 výškových km.

Záøí 1999

Http://www.volny.cz/horoklub

Pozor, pozor! Dne 18.3.2000 poøádáme akci     Mapu (nejlépe Krušné hory è. 5), lezaèky, popø. matroš se 
špagátkem, kolo (pojízdné), tužku, dobrou náladu a velkou 
svaèinu s sebou.
      Propozice a další podrobnosti na startu.Otvírání skal na kolech

Kdož si chceš øádnì zhuntovat tìlo na zhruba 50-ti km trat a 
zároveò si zalézt v nìkolika významných oblastech Krušných hor, 
dostav se již zmínìného dne v 9.00 ráno na výjezdní místo. Tím 
jest námìstíèko v obci Èervený Hrádek u Jirkova. Cíl bude tamtéž.

Metodika
19.3.2000 od 9.00 hod. se koná tradièní jarní metodický den v 
Perštejnì vèetnì chytání pneumatiky.

A koneènì 20.3.2000 se koná od 18.00 hod. na plastické stìnì v 
Kadani zbylá èást Metodiky.

Upozornìní zejména 
pro nováèky

NEZAPOMEÒTE SE DOMA!
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Calex Cup
   Koneènì mì po dlouhé noci 
vysvobozuje správce a první rozžehnuté 
halogenky. Bdím tady a teï. Popravdì 
øeèeno nemám rád samotu. Vèerejší den 
opravdu nestál za nic, pár dìcek s 
balónem, nìkolik smrkáèù co o 
HOROLEZENÍ nemaj šajnu a starej 
správce co mele furt dokoleèka nìco o 
písku. Ale dnes je den D. Dnes je velké 
finále Calex cupu, davy promìní v mé 
vítìzství ty bezesné noci, dlouhé visy na 
lištách za nehty,  pøenesené tuny železa. 
Musím rychle vstát a pøipravit se. 
Namíchat proteinový koktejl,  aby mi 
zase tìsnì pøed koncem nedošlo, zapít 
sacharidem, lecithin, snad mi dnes 
nevypadne rameno. Cítím jak se ve mì 
probouzí síla, dnes to koneènì musí 
vyjít. Zatím tu ještì nikdo není, tak 
rychle na lištu.  Pøi  sériích mi rychle 
ubíhá èas, jen se hlavnì nepøetìžovat, 
veèer by to mohlo chybìt. Ani jsem si 
nevšiml a hala se zaèíná pomalu 
zaplòovat, a už vidím i prvé transparenty 
s mým jménem. Posílám pár vášnivých 
pohledù smìrem k hlouèku dìvèat a 
nìkteré jej i opìtují. Start se kvapem 
blíží a hala je již vyprodaná. Je tøeba 
pospíšit s rozcvièením a už nás všechny 
ženou do izolace. Mám teï 2 hodiny 
èasu vyburcovat se k výkonu. Z haly 
sem doléhá hluk davu, støídající se s 
naprostým tichem, to asi dle toho, kde 
zrovna soupeø bojuje. Zatím vím, že 
nikdo nedal TOP, ten dnes èeká pouze na 
mì. Èas se nachýlil a já jsem vpuštìn 
pod stìnu. Naposledy zkontrolovat 
výstroj a výzbroj, ruce strèit do poutek a 
nastupuji do stìny. První záseky jdou 
snadno, led je mìkký a netøíštivý, blíží 
se první boule. Podle zásekù vidím, že 
pøedešlí soupeøi volili více cestu zprava, 
ale já jdu støedem, led zde není ještì 
narušený a zbranì drží jako pøibitý. 
Následuje však místo, kde všichni 
skonèili, velký tøíštivý rampouch. Cítím 
jak i mì síly opouštìjí, odhodlávám se 
ke skoku a již letím, daøí se mi pøekonat i 
toto klíèové místo. Davy šílí, v klidu 
dolézám nahoru. Jsem naplòen hrdostí, 
dokázal jsem to, vyhrál jsem svùj 
VELKÝ ZÁVOD.

Ribýz
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Z chorých mozku
Ž

ena m
á m

ít pouze tolik inteligence, aby trefila z pole dom
ù.

R
adši bych vidìl vypadnout dítì z koèárku, než lahváèe na zem

!

M
nì dìti nevadí, když jsou nìkde zam

èený za dvojem
a dveøm

a.

N
atem

uj tam
 ty ráfy, až ti vystøíkne m

orek!
K

dyž na to nem
áš, tak se do toho neser!

Slovo “
tchýnì”

 vzniklo kom
binací slov tchoø a svinì.

Z
ákon dám

ského batohu je to, že se nese vždy na pánských zádech.

Ty papíry m
ì tu dlouho štvát nebudou! (A

 podpálil støechu)

Á
jo, nevíš kde m

ám
 m

atroš?
N

asrat, jó nasrat!
Ty vole, já asi spadnu!
Z

hrzená m
ilenka je horší nežli prùjem

. Takovej prùjem
 je proti tom

u úplná sraèka!

K
rutost posledních m

etrù je bezbøehá!
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B
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a
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vinèo

Nové tren(K)dy
   novými trendy se na pøelomu tisíciletí 
roztrhnul pytel. Další z øady nových 
adrenalinových aktivit je tzv."PULTURISTIKA". 
Sám jsem byl svìdkem jejího zrodu loòskou 
zimní sezónu ve Vysokých Tatrách, kde se zjevil 
její prùkopník Antonio Pultario Baltazar. Jedná 
se na rozdíl od jiných trendù o celkem 
neškodnou èinnost. Teda alespoò vùèi pøírodì. 
O co se jedná? Jedná se o chození po horách s 
obrovským báglem, jehož obsah musí  vážit 
více než 35kg a musí vykazovat urèitý stupeò 
neužiteènosti. Tím se tato disciplína liší od 
obyèejné vynášky horských nosièù, horolezcù a 
podobných exotù. Pøedstavte si ten nádherný 
pocit, jak vydupete na pokraji fyzického 
zhroucení tøeba na Sviš•ovku,  záda vám zdobí 
40 kilový drobeèek a vy víte, že tam nemáte jídlo 
ani pití jako nìjakej masòák, ale máte tam napø. 
sadu nerez nádobí ZEPTER, maxibalení 
pracího prášku BOLD, fri•ák MOULINEX, 
mikrovlnku ARDO, svìrák FERONA a spoustu 
dalších vìcí, které vám jsou v danou chvíli 
naprd. Že tento sport èlovìku nic nepøináší? 
Omyl. Ten trénink nohou a zad! To je síla. Po 
nìkolika sezónách se vám páteø a menisky 
zcela urèitì odvdìèí. A ta psychická odolnost. 
To už musí být sakra duševní disciplína odolat 
tomu pokušení, vysypat všechny ty kundály do 
køoví. Ale každý správný pulturista ví, že jen 
skrze utrpení vede cesta k vìèné blaženosti. 
Proto stateènì nesou svùj tìžký køíž-batoh až 
do úplného konce. Budiž jim vìèná sláva. Až na 
vìtvi. (K)Ámen.

S S

Leonardo da Svinchi

Esoreska - expreska
Jebaèiho kopec - kopec, na který se na bìžkách musí jít stromeèkem
Nasral! - metaforicky zakuklený sokolský pozdrav "NAZDAR"
Kundál - jakákoliv souèást horolezecké výzbroje
Motyka - cepín, kladivocepín
Prsnice - prsní úvaz
ONKN - zoufalý a vyèerpávající  postup horolezce "od nýtu k nýtu"
Rumpál - dobírání druholezce takovou silou, že nahoru jede jako kýbl ze 
                                              studny
Kokotyho traverz - ošidný, zpravidla nejištìný traverz, kde hrozí tlama 
Kokotyho sedlo (dolina) - sedlo (dolina), do kterého pøijde horolezec po turistické cestì 
                                             úplnì                    
Tlama - pád
Hillaryho výšvih - osamocený, nejištìný skalní výšvih v chodeckém terénu, kde 
                                             pád má fatální následky
Živá voda - slivovice od Broni
Kejta - kytara
Kytaroøev - veèírek horolezcù pøi kytaøe
Hore zdar! - slovenský pøeklad nìmeckého pozdravu "Berg Heil!"
Sopl - rampouch, po kterém se dá lézt
Sraèky - lámavý terén
Krysa - tìžký batoh
Big John               - tìžký batoh extrémních rozmìrù (výšky)

grogy
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