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Z DENIKU : 

Dlouho oc ekavany i obavany okamz ik je konec ne  zde.  
Zac ına poslednı etapa mĚ  soukromĚ  expedice SVE T 2002. 
Naposledy se rozhlız ım po base campu a vyraz ım do 
neznama. Jsem rozhodnuta se nikde moc nezdrzovat a 

dosahnout vrcholu 
alpskym stylem.  Vsude 
je jeste  tma, hodila by 
se c elovka, ale jak rıka 
tata: “co nemas, 
nepotrebujesů. Ne co na 
tom bude.  Zato mam 
pevny fixnı lano 
z osvedc enĚ ho 
materialu.  Trochu se mi 
plete pod nohy, ale 
postupne  se 
zdokonaluji. Chci jıt 
normalkou, vedoucı 
komınem, s obtıznou 
vrcholovou pasaz ı. 
Postupuji pomalu, 
obc as mi to podklouzne 
a ztracım drahocennĚ  

centimetry. Tak 
znovu! Je tu 
zatracene  te sno a 
taky s tım dechem to 
nenı z adna slava. 
Muj bratr tudy sel 
pred tremi roky a zvladl to celkem v pohode , tak snad se to 
povede i mne . Jen pevne  doufam, ze neuhnu do CısarskĚ  
varianty. 

A uz  tu mame vrcholovy vysvih. Na obzoru zac ına 
svıtat, tak se hned postupuje veseleji. Jen mi trochu dre 
lano.  Uf! A jsem tu! Je mi zima, fic ı a na muj vkus je tu i 
trochu prelidne no. Ne kdo mi podava pomocnou ruku. Jen 
nechapu, proc  mne pri tom drz ı hlavou dolu. TakovĚ  
zachazenı po takovĚ  drine !  Jsem na srot.  Odvazujı mne, 
balı do dek a podavajı trochu teplĚ  tekutiny. To uz  je lepsı. 
Jeste  vrcholovĚ  foto (mohli mne upozornit predem, hodila 
bych se do gala). No, myslım, ze na tom SVE TE  by mohla 
byt ne kdy i legrace. Ale te…  uz  se te sım do postele, ne jak 
mne to zmohloŽ  

Tak ne kdy na vide nouĚ  
[Zuzka] 

 
Sponzor expedice SVE T 2002 

 

Jak prezıt bez katastrof s ”KATASTROFAMIú  
Ze se Svinc ovi nechce na sluzebku do zeme  naftarskych magnatu, to je kazdĚ mu 

nad slunce jasnĚ . Nikdo by vsak od tohoto sverepĚ ho lezce zrejme  nec ekal, ze bude 
ochoten zabranit tĚ to, pro ne j nemilĚ  povinnosti, stuj co stuj. Treba i za cenu z ivota. 

Vsechno to zac alo loni na jarnı metodice, kdyz  jsme s Martinou ze zve davosti sly 
vyzkouset ne kolik “atrakcıů, kterĚ  nachystali pro novac ky nasi milı metodici. Zac aly 
jsme Bohousovo “D¨lferemů, kde se Martina presvedc ila, ze tric ko se sexy velkym 

vystrihem nebude to pravĚ . Sexy ruda spalena 
stopa na krku, pres klıc nı kost az  kdovı kam, 
byla toho dukazem. 

Kdyz  pak po par hodinach bylo volno u 
chytanı pneumatiky, nastoupily jsme i na tuto 
“atrakciů. Toho c asu tam odborny dozor 
vykonavali LeTos se Svinc ou a ne kolik rozumu 
ochotne  pridal i Pepıno. Martina me la trosic ku 
nahnano, protoze pri chytanı pneumatiky 
v te locvic ne  praskla lano, a tak postrc ila 
dopredu me , aŠ jdu dnes pro zmenu prvnı ja. 
Pneumatika letı a RUP! “Trhac ko lana! Nic itelko!ů, slysım odevsad. Hm, ta dnesnı 
lana vubec nic nevydrz ı... Po chvıli nastupuje Martina. S nape tım oc ekavam, co se 
bude dıt. A de je se! Martina utıka a utıka a utıka, uz  je skoro v rece, ale pneumatika 
porad pada, nenasleduje z adnĚ  trhnutı lana zpe t. I pneumatika uz  je skoro v rece a 
koulı se volne  po zemi sme rem ke skupince prihlızejıcıch lidı. Naste stı ji kluci pod 
stromem zastavili, jinak by mozna byl i maly Simonek v rece i Radka, tehdy jeste  
s brıskem, by byla v rece. Je to vazne  hrıc ka osudu, kdyz  cely den pneumatika lĚ ta 
nahoru a dolu, pak prijde Martina a pneumatika se 

Zuzka Suchoparkova 
nar. 8.9.2002 ve 2:45 hod. 

2,96 kg / 0,49 m 
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vycvakne z karabiny a spadne na 
zem. Od tĚ  doby nam Svinc o nerekne 
jinak nez  “Dve  Katastrofyů. 

Nevım, co po lonskych zaz itcıch 
vedlo Svinc u k tomu, ze se rozhodl 
vzıt Dve  Katastrofy, zduraznuji OBE  
NAJEDNOU, s sebou na skaly. Snad 

touha po dobrodruzstvı? 
Lezenı s osve dc enymi lezci 
uz  je zrejme  nuda, chte l byt 
celou nede li na adrenalinu? 
Nebo, jak ho podezrıvam 
ja, chte l se ne jakou 
nec ekanou udalostı 
vyhnout sluzebnı ceste? 

Kazdopadne , slovo 
dalo slovo a po letosnı jarnı 
metodice jsme v hospudce 
u pivka domluvili velmi 
nebezpec nou expedici s 
nazvem “Jak prez ıt bez 
katastrof s Katastrofamiů. 
Puvodnı zame r byl vyvĚ zt 
Martinu na pısek, aby 
okusila takĚ  ne co jinĚ ho 
nez  Perstejn a ume lou 
stenu. Po zvazenı vsech 
faktu: poc ası, malo c asu, 
blız ıcı se Svinc ova 
sluzebka, jsme nakonec 
jako cıl nası expedice zvolili 
Boren. Svinc o si pro nas 
vybral ne kolik lezeckych 
lahudek, abychom na ne j 
mohly, po dobu jeho 

neprıtomnosti, dlouho vzpomınat. 
Poc ası si ale stejne  ude lalo svĚ , takze 
jsme nakonec, mısto na Boren, 
podnikli maly vypad na Mravenc ak a 
odpoledne supky dupky na ume lou 
stenu do Kadane . 

Myslım, ze Svinc o zahy 
litoval svĚ ho rozhodnutı. 
Velmi brzy zjistil, ze precenil 
svĚ  sıly a vzal si opravdu 

velkĚ  sousto. Dve  Katastrofy jsou prılis 
i na jednoho velkĚ ho malĚ ho muze, ac  
sverepĚ ho lezce z nejsverepe jsıch. 
Nasve dc ovalo tomu jeho zoufalĚ  
volanı o pomoc mobilnım kamaradum. 
Nikdo vsak neprispe chal Svinc u 
zachranit. LeTos pro jistotu, slysıc, ze 
se jedna o Dve  Katastrofy, tvrdil, ze je 
na Morave  a Brone k zase nemohl 
opustit svoji prac ku. 

Kdyz  jsme Svinc u, plnĚ ho 
zbytkovĚ ho alkoholu z patec nıho 
vec era, prohnaly v nastupu a pak 
sŠastne  vsichni dorazili pod skaly na 
Mravenc aku, z prekvapenĚ  Martiny 
vylezlo, ze si myslela, ze jdeme jenom 
na prochazku, ze vlastne  vubec nema 
sedak. Kdo by to byl tusil, ze na 
Mravenc aku jsou skaly? A vubec, 
vzdyŠ se preci neleze, kdyz  prsı a je 
mokro. No nic, organizace nenı vzdy 
stoprocentnı. Naplanovali jsme prılis 
mnoho variant pro prıpad neprızne  
poc ası, ze jsme vlastne  nikdo poradne  
nevede l, co se ten den bude dıt. 

Jeste  funıcı Svinc o na sebe 
nejprve navlĚ kl vsechny vrstvy, kterĚ  
pri stoupanı statec ne  odhazoval. PotĚ  
predal svuj sedak Martine  a jal se 
vazat na drac aka. Jo, jo, uz  chlapec 
takĚ  leccos pamatuje. Pro mnohĚ  je to 
jen vyprave nı starych vlku a on takhle 
jeste  lezl. 

Nasleduje kulturnı vlozka - 
Martina, navlĚ kajıcı se do Svinc ovo 
sedaku. Ja se samozrejme  bavım o to 
skodolibe ji, protoze to tentokrat 
nejsem ja, komu zlı skrıtkovĚ  zamotali 

 

VZPOMINKA 
 
17. unora 1996 tragicky zemrela pod lavinou pri 

vystupu do Baranieho sedla jedinec na kamaradka a 
zakladajıcı c lenka Horoklubu Vlaů ka Jaegerova. 

Po letitych pr˚ tazıch byla letos 27. c ervna 
konec ne  odhalena pame tnı deska  na  Symbolickšm 
cintorıne pod Ostrvou ve Vysokych Tatrach. 

 
Dık patrı vsem, kdoz  tento zdanlive  snadny –kol 

dotahli do konce a rovne z  panu Dominiku Michalikovi ze 
spravy TANAPu.   

 
A Tobe , Vlaů ule, tichou vzpomınkuĚ  
 
 Ě a omluvu,ze nam to trvalo tak dlouho. 
 

Horoklubaci 
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nohavic ky. Ale uz  je tu vsudyprıtomny 
a velmi, velmi ochotny Svinc o, ktery 
Martine  pomaha s –pravou a 
naslednym nastavenım velikosti 
nohavic ek prımo na jejım te le. 
Sodoma Gomora, Pane, Ty to vidıs! 

Konec ne  se Ti dva vyporadali 
s nastrahami sedaku, poprali se 
s prezkami a jinymi ude latky, takze 
hura, jde se lĚ zt. Skala se nam drolı 
pod rukama, nohy v pohorkach nemajı 
prılis jistoty, prsty zebou a vıtr fouka. 

Lehouc kĚ  c tyrkovĚ  cesty, 
kterĚ  nam Svinc o vybıra, 
jsou v tu chvıli extrĚ mne  
te zkĚ . Martina pripomına 
ne koho, kdo se prehrabuje 
v knihovne  a nepotrebnĚ  
knihy odhazuje na zem. 
S prohlasenım: “VzdyŠ beru 
ty samĚ  chyty co vy.ů, 
postupne  odstranuje 
vsechny volnĚ  kameny 
v ceste , hazı je za sebe a 
vytvarı novou cestu. 

A de jiny se opakujı, 
Svinc o musı poskytnout 
prvnı pomoc, kdyz  si 
Barbucha - Katastrofa 
utrhne otisky. O sterilite  
jeho naplasti se vsak da 
silne  pochybovat vzhledem 
k jejı zasedlĚ  barve . “Zlaty 
Brona.ů, plac e Barbucha.  
Jestli snad trosku ta naplast 
sterilnı byla, tak urc ite  ne 
po Svinc ove  zasahu, kdy ji 

odpiz laval kouskem strepu. “Zlaty 
Brona.ů, plac e Barbucha podruhĚ . A 
tak pan doktor Svinc o za asistence 
sestric ky Martiny odrez ou kousek 
naplasti a priplacnou to Barbuse na 
prst. “Zlaty Brona.ů, plac e Barbucha 
potretı. 

A leze se dal. Den pe kne  utıka, 
poc ası je vcelku milĚ  - neprsı, jenom 
je zima. Svinc o dokonce uspokojı svĚ  
lezeckĚ  choutky vytvorenım dvou 

novych cest: pe tkovĚ  “Katastrofalnıů a 
trojkovĚ  cesty, zatım bez nazvu, jejız  
obtıznost jsme si zvysili transportem 
batohu na zadech. “Cha, to budou 
LeTos a ostatnı KvakosovĚ  c ume t, az  
jim reknu, ze uz  mam letos 
prvovystup. Okamz ite  nastartujou kola 
a vyjedou oblejzat kdejaky sutr 
v okolı.ů, sme je se skodolibe  Svinc o. - 
Blazen! De lat novĚ  cesty 
s Katastrofami. Sebevrah. 

Velmi prıjemnĚ  odpoledne 
zakonc ujeme na ume lĚ  stene  
v Kadani, kde se hodlame poradne  
dode lat. A jak rekli, tak ude lali. Zrusili 
jsme se tam strasnym zpusobem. Ne 
snad, ze bychom na stene  trhli ne jakĚ  
rekordy, my uz  na tu stenu proste  
dode lanı prisli. Svinc o se navıc 
neprozretelne  dostal do rukou Sarce, 
ktera vzdy ukazala na cestu se slovy. 
“Tahle je pe kna, tahle je taky fajn, do 
tĚ hle be z .ů, a on jı hlupac ek uve ril a 
nalezl si do nı. Pak ho uz  jen bylo 
vide t, jak ne kde s vytahanyma rukama 
visı a plac e jako zelva. 
Co dodat? Svinc o asi bude rad, ze nas 
Dve  Katastrofy te…  ne jaky c as 
pohromade  neuvidı. Bude mıt vcelku 
dlouhou dobu na rekonvalescenci na 
pısku v SaudskĚ  Arabii. Takze: 
Milanku, ne jak to tam vydrz  a aŠ jsi 
brzy zpatky. 

[Barbucha] 
 

PRVNI S POSLEDNIM 
31.12. 01 ° 1.1.02 

Pryc  jsou doby, kdy jsme slavili konec roku ve velkĚ  
smec ce sobe  podobnych.  Te… , kdyz  mame vyssı hlas a 
vlasy kratsı, obc as narıkame, ze jsme byli mladsı a pomocı 
digitalnıch sidıtek utıkame ze svĚ  samoty do virtualnıho 
sve ta iluzı, snu a nade jı. Jsme uve zneni kazdy sam na 
ostrove  svĚ  vlastnı pohodlnosti. Mozna ze setrvac nosti, 
mozna z touhy vzeprıt se osudu, anebo snad protoze jsou 
uz  proste  takovı, utvorı se c as od c asu nahodnĚ  smec ky 
vlku, aby spolu prez ili kus “VelkĚ  Zimyů. Obc as se s nimi 
takĚ  probehnu.  

Poslednı den v roce slunce zlatem po ranu nesetrilo. 
Nelituji, ze jsem musel kvuli volanı prırody brzo za –svitu 
vylĚ zt z tepla spacaku.  Ne co jsem nafotil a ne co jsem 
pochopil. Na hajzl se totiz  musı na lyz ıch. Jednak se c love k 
neborı po pas ve snehu, nemusı kopat jamu a navıc posed 
v prezkac ıch zapnutych do lyz ı je snad lepsı nez  prkynko. 
Jenom to chce dat bacha pri vyjezdu z depa, abyste si 
nenamazali na skluznice hnedej klistr. Na programu je 
dnes Grossuv ledopad. Ac koliv jsme s Kozlem ope t 
poslednıc ci, dohnali jsme Letose a Carlose u nastupu do 
prvnı dĚ lky. Na vedlejsım ledovĚ m prahu probıha masovy 
vycvik ledoborcu-novicu, patrne  ubytovanych na Zbojande . 
Kozel a ja lezeme te sne  v zave su za Carlosem a musım 
rıct, ze ten led je spıs mokry snıh. Rukavice a lano jsou 

durch. Mısty tec ou c urky vody. Led ma v hornı c asti druhĚ  
dĚ lky asi trımetrovy prah se sklonem 70Č. Jinak je to 
pohodic ka do 50Č. Teda az  na tu me kkost. Kluci pokrac ujou 
dal snehovym z labem asi 50m k –patı poslednı tretı dĚ lky. 
Ta je nejte z sı, mısty i kolma. My s Kozlem jsme znechuceni 
tım brouzdanım ve vode  a tak po –plne  zmrzlych lanech 
slanujeme dolu.  Zajımavy byl sjezd na magistralu. Hluboky 
snıh strıdal umrzly firn s kameny ve vyfoukanĚ m strmĚ m 
koryte . Te zkym pluhem jsem to prez il bez –hony. Kozlık se 
tam jednou vyvalel a ztratil tam patrne  kus plastikovĚ  boty. 
Po obede  zalĚ zame do spacaku. Domluvili jsme se, ze 
kolem osmĚ  vyrazıme na Zbojandu, kde oslavıme 
Silvestra. Letos s Carlosem se vratili o par hodin pozde ji a 
po jıdle sli takĚ  nabırat sıly na vec ernı kozbu.  AŠ je rano 
nebo vec er, z vyhratĚ ho spacaku se mi nikdy nechce. 
Venku nastal obrat poc ası. Fouka severak a drobne  sne z ı. 
Kolem osmĚ  vec er balıme fidlatka a razıme proti ve tru 
s lyzema na nohou vzhuru na Zbojandu.  Co si budeme 
nalhavat. Cestu jsme v tĚ  tme  a fujavici ztratili hned 100m 
za stanem. Jdeme podle citu dnem –dolı a kdyz  objevıme 
nahodou tyc , juchame radostı jak malı JardovĚ . Po ceste  
jsme se ne kolikrat museli uchylit k parlamentnı demokracii 
a hlasovat o sme ru kudy dal. Neuve ritelnĚ , vzdy jsme 
odhlasovali spravnou volbu. Tak te…  uz  vıte koho v lĚ te  
volit, ne? Slusne  nam omrzli ksichty a tĚ me r na konci trasy 
jsme s Kozlem propadali dojmu, ze jsme chatu uz  presli a 
ze pokrac ujeme k Prielomu. Bylo by fakt blby zmrznout 
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jako turista a jeste  k tomu na Silvestra. NicmĚ ne  jako roboti 
postupujeme stale vpred az  jsme konec ne  kolem jedenactĚ  
vec er dorazili na Zbojandu. Carlos fotı nase zmrzlĚ  ksichty, 
a pak hura do tepla. Teplome r venku ukazuje °17ČC. Na 
chate  panuje klidna komornı atmosfĚ ra. Jıdelna je plna tak 
z 80%. Rychle odkladame svrsky, masırujeme ksichty a 
usedame ke stolu uprostred mıstnosti, kde vegetı i 
ledoborec Zoban, reprezentant C HS a hlavne  pohodar. Po 

rekogniskaci terĚ nu zjisŠujeme, ze chatu obsadili dve  
skve lĚ  party z Brna. Dohromady je tu kolem triceti kluku a 
holek. Pripomınajı mi univerzitnı zajezd v ramci te lesnĚ  
vychovy. Vsichni mezi sebou klabosı a konzumujou svoje 
zasoby. Lehce jsme se priz ivili na vytec nĚ m buc ku na 
c esneku a taky na vanoc nım cukrovı. Zabavu na plny 
pecky rozproudil v prubehu vec era jeden borec s kytarou, 
ktery se svym sirokym repertoarem fungoval jak jukebox. 
Chlubil jsem se Zobanovi svou skorotlamou na Veverkove  
ledopadu. On mi vsak rekl, ze jsem me kkej a ukazal mi dva 
manıky a jejich rozparanĚ  gorac ovky, kterı to dotahli do 
konce a Veverkac  den po me  skutec ne  sekakali az  dolu i 
s vrtulema. To ze to odnesli jen bundy je boz ı zazrak. C as 
je relativnı a v tomto duchu jsme oslavili pulnoc asi o 5 
minut pozde ji, coz  nikomu stejne  nevadilo. Venku byla 
ukrutna kosa a tak se gratulace s rachejtlema odbyly velmi 
rychle a pak hura zpe t do palpostu za pulitry a frŠany. 
Pokrac ovali jsme v kytarorevu a dokonce doslo i na tanec 
na parketu a na stole, kdy si ponejprv vyskoc ila na stul 
trsnout lepa de va od prote jsıho stolu. U stolu za nami jı 
zakontroval jakysi borec recesista, ktery si trsnul na stole 
za nami. S pribyvajıcım c asem se zac ali vytracet prvnı 
odpadlıci a s nimi odchazely bohuzel i struny na kytare. A 
tak brzo nad ranem na me  zbyla kytara uz  jen s pe ti 
strunami. Ale kdyz  jedna struna schazı, tak to preci 
nevadıŽ  A tak valıme az  do c tyr do rana, kdy jsme vydrzeli 
hulakat jen my, Chomutovstı asocialovĚ . Kozel odborne  
degustoval zbytky panaku po vsech stolech, aby je 
nasledne  slil do jednoho supercloumaku, ktery si pak 
nalez ite  vychutnal. Sıleny!!! Jelikoz  mame oc i jak veverka 
pıc u, odhlasovali jsme si vec erku. Usnuli jsme okamz ite  a 
to prımo na –zkych lavicıch kde jsme cely vec er sede li. Ty 
tri hodiny levitace na fakırskĚ m prkne  utekly rychleji, nez  
cikan z prace.  

Prvnı den v roce zac al ztuha. Ne kdo se mnou clouma a 
mele cosi o snıdani. Jeste  jsem nerozlepil druhĚ  oko a 
nerozhodl se, jestli je mi blbe  nebo jeste  hur a uz  je jıdelna 

plna lidı a vsichni snıdajı. Presto, ze jsme spolu pred 
ne kolika hodinami parili, pripadajı mi hrozne  neosobnı jako 
bychom se vide li prvne . Evidentne  nejsou takĚ  zrovna 
c erstvı po vc erejsı smrsti. Obsluha vnutila i nam za drahy 
penız talırek s dobrutkami a pripoc etli jeste  nocleh. Z jıdla 
si vsak pamatuji jenom sunku a c aj. Kozel se zas 
nehorazne  cpe. On ma fakt asi zaludek z teflonu. Jinak 
jsme po ranu vsichni c tyri fesaci k pohledanı a c erstvouc cı, 

jen co je pravda. Vse jde raz na 
raz. Kolem osmĚ  uz  
nacvakavame lyze a zac ına 
lyzovac ka aneb z adny strach a 
z adna srac ka.  Cestou dohanıme 
skupiny  pe saku, kterı pospıchajı 
na vlak. To brodenı sne hem jim 
nezavidım. Dıky bohu za ty lyze. 
Prvnı buben se slusnymi sutry 
kluci profrc eli ve velkĚ m stylu, az  
lıtali jiskry za hranami. Tak jsem 
to mezi ty balvany taky pustil a 
doufal, ze trefım ten –zky 
snehovy jazyk vedoucı na 
snehovou plan. Vyslo to a tak 
v dolnı c asti bubnu pri pokusu 
zatoc it  hazım trikrat tlamu do 
hlubokĚ ho snehu. Svah je tak 
strmy, ze po kazdĚ m padu se da 
snadno prekulit na nohy a 

pokrac ovat sme le dal. V dolnı c asti doliny uz  je to tĚ me r 
be zkarska tura a tak se kochame poslednımi pohledy na 
okolnı stıty. Te sne  pred nasimy stany nas predjel Zoban, 
spe chajıcı si ude lat Hore-zdar na ledopad Zahradky. My 
nemame na Hore-zdar ani pomyslenı. Musıme si zabalit a 
vykyblovat se zpe t do civilizace. ProklatĚ  balenı nam 
zabralo ope t hodinu. Zbylo mi spousty jıdla. Prıste  jedu na 
hyenu. S prete zkymi bagly na zadech sjızdıme na 
Hrebienok a pak dale do Smokovce. Carlos exceluje na 
lyz ıch a seka patky na strmĚ  –zkĚ  lesnı ceste  jak na cvic nĚ  
louc ce i s krysou na zadech. Ja jsem hodil po dvou 
kristiankach tlamu a tak ope t potupne  pluz ım. Upravena 
sjezdovka z Hrebienoku uz  je jiny kafe a v dolnı c asti 
zavodıme s Carlosem ve sjezdu. Nesmım se vymaznout, 
nebo me  ten bagl zabije. Je krasny slunec ny den a od 
nadraz ı se hrnou houfy lidı na novoroc nı lyzovac ku. Kluci 
jedou do Popradu vyz rat hospodu, ja jedu do TatranskĚ  
Polianky navstıvit Klaru, kamaradku z de tstvı. S klukama 
jsem se sesel v hospode  Slovenska jizba v Poprade . 
Bajec ne  tu varı a majı tu vitamin G. (Gambrinus). Po par 
hodinach se stavame ope t na c as zakaznıky Slovenskych 
zeleznic. Carlos jede jen do Kolına v jinĚ m vagonu a tak se 

 

Babı lšto na Borni 
21.09.2002 - 22.09.2002 

Pres den lezenı (od zarı uz mozno i v 
severnım prostoru), vec er taborak, 
obc erstvenı v chate  na Borni a dobra 
muzika k tanci i poslechu zajiste na. 
Poznamka: Souc astı prvnıho dne bude i ukrizovanı 
Jesuse Leonarda da Svinchiho. 
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s nım louc ıme. My tri se hrneme do lehatkovĚ ho kupĚ , kde 
jiz  sedı kluk s holkou a jeden kluk solo. Letos 
nekompromisne  nakouknul dovnitr a rozsafne  povıda: 
“Dobry den! My tu s vami budeme bydlet!ů Ja jsem po 
chvilce jejich uzaslĚ ho mlc enı dodal: “Jak na Novy rok, tak 
po cely rok!ů Dıvc ina se zhrozila: “No to snad nĚ !ů Tak jsme 
ji ujistili, ze rano vystoupıme a ze uz  nas nikdy v z ivote  
neuvidı. Viditelne  se jı ulevilo. Za chvıli vsak zase pritız ilo, 
protoze lezela nad Kozlem a Leosem a oba si naraz 

sundali boty, kdez to ja se takticky pridal az  po aklimatizaci 
jejıch c ichovych bune k. Tak jsme vegetili a pochrupavali 
v tom smradec ku plnych 13 hodin, nez  nas expres 
vykopnul na nası rodnĚ  hroude , abychom se vrhli do vıru 
vsednıho z ivota plnit novoroc nı predsevzetı. Mimochodem, 
ja jsem si z adnĚ  nedal, protoze jsem na to zapomne l. 

 
[Leonardo da Svinchi] 

Prague 
International 
MARATHON 

Byl jeden z hezkych dubnovych 
dnu, kdyz  jsem cestou do Kadane  
potkal be z ce a cyklistu, ktery ho 
doprovazel. Oba na me  zamavali, ja 
jim odpove de l, ale protoze jsem si 
poradne  nevsiml kdo to byl , zastavil 
jsem a na tu dvojici sportovcu poc kal. 
Cyklista byl Bery, vedle ne j be zela 
Kve tuska,  dohromady Berusky. " 
Nazdar! Co tady blbnete? ", mile jsem 
je pozdravil. " Ale to Kve tuska trĚ nuje 
na maraton, jede s vama ", mile mi 
odve til Bery. 

Nevım to 
presne . Snad na 
Poslednım 
slane nı nebo na 
Zdobenı  
stromec ku me  
Pinu svym 
nadsenym 
lıc enım skve lĚ ho 
zaz itku a 
neopakovatelnĚ  
atmosfĚ ry 
presvedc il a ja 
kyvl, ze  s nım v 
roce 2002 
pobe z ım Prazsky 
maraton. Protoze 
si nemuzu 
vzpomenout kdy 
to presne  bylo a slıbil jsem takovou 
sılenost, nepochybuju, ze jsem v sobe  
me l poradnou davku ohnivy vody a 
ma rozpoznavacı schopnost 
spolec enskĚ  nebezpec nosti takovĚ ho 
c inu byla tedy znac ne  snızena. Ale 
slib je slib a  Pinu nezapomne l. Ne kdy 
ke konci brezna 2002 jsem se v 
te locvic ne  pochlubil, ze uz  dokazu 
ubehnout pe t kilometru bez krec ı, 
lapanı po dechu a pıchanı v boku a 
tehdy se k nam pripojila Kve ta. To 
jsme se ale dozve de li az  pozde ji. 
Vlastne  az  kdyz  jsem jı nac apal pri 
trĚ ninku. Nejdrıv si totiz  zkusmo 

napoprvĚ  ube hla vıc, nez  ja po 
me sıc nım trapenı. 

Dne 18. kve tna 2002 se v Srbsku 
na Alkazaru sesel cely " 
horoklubacky " tym be z cu. Ridic , 
trenĚ r, masĚ r, psycholog, fotograf, 
dietolog a zdravotnık Bery ( Mıra 
Beranek ) , Pinu ( Michal Pinc ), 
Kve tuska ( Kve ta Mudrakova ) a 
Brone k Bandas. Uz  rano jsme na 
VaclavskĚ m name stı zaplatili 
startovnĚ  600 Kc , dostali startovnı 
c ısla a c ipy a na zbytek dne nam 
zdravotnık Bery naordinoval lezbu. 
Ze pry na odreagovanı. Dali jsme 
opravdu jen par lehkych cest. 
Slunıc ko sılene  smaz ilo a  jen Pinu 
uz  me l lonskou zkusenost s 
maratonem, takze radsi opatrne  ! 

Odpoledne 
nam 
zdravotnık 
povolil 
poslednı " 
te zkĚ  " 
jıdlo v 

hospode  U 
Berounky. Potkal jsem tam ( sve t je 
malej ) znamĚ  z Prahy a Brna co jsem 
je tri roky nevide l, dozvede l se, ze jim 
taky jejich zdravotnık naordinoval 
lezbu pred maratonem a s pozdravem 
" zıtra na staromaku " jsme se rozjeli 
vstrıc dnu D. 

Davy. Stovky lidı a dalsı se hrnou. 
Mlady, stary, nejstarsı. U kazdy z 
padesati kadibudek fronta jako 
blazen, nervozita a litry ionŠaku de lajı 
svoje. C uracı z lab uprostred ulice. 
Chlapi to majı dobry. Sic! Ty japonsky 
turisti fotı opravdu vsechno. Davy. 
Prıpravy, zahrıvacı masaz . Tisıce lidı. 
Uplne  vepredu chrti a matadori. Kruci 

! Oni maj opravdu prelepeny bradavky 
! Ale kdyz  ja sem tak chlupatej ! Uplne  
jsem ucukl pri predstave , jak mi 
zdravotnık ty naplasti strhava. Druhy 
startovnı box se naplnil. Aha, mast. 
Pe kne  namazat proti odreninam. 
Podpazdı, stehna, krk. Jeste  ze jsem 
v praci ukrad tu Indulonu. Tretı pole 

se naplnilo. Ve vzduchu je cıtit hroznĚ  
nape tı. Pasky odde lujıcı jednotliva 
startovnı pole praskajı. Tlesk. Tlesk. 
Tleskanı pomalu zesiluje. Jdem, jdem. 
Vıc ! Rychleji ! Jdem, jdem, jdem. Oc i 
vsech se upırajı na velkou hodinovou 
ruc ic ku Orloje. Vystrel !! Jdem, jdem, 
jdem. 

P.S. Zaz itek ? Skve ly. AtmosfĚ ra ? 
Neopakovatelna. Kradena Indulona ? 
Rychleschnoucı. Ma bolestive  
rozedrena podpazdı, prava bradavka 
a levĚ  varle budiz  vsem vystrahou. 
Krast se nema. 
 

[Brone k] 
 

 

STATISTIKA : 
Datum : 19. kve tna 2002 
Startujıcıch : 3 100 
Dobe hlo : 2 805 
Pinu : 3:28:50 ° 676. mısto  
Brone k : 4:03:46 ° 1742. mısto 
Kve tuska : 4:54:32 ° 2578. mısto 
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OOMMEEDDIISSMMUUSS  NNAATTUURRAALLIISS  
Nenı to tak davno, co jsem c ıtaval ve vehlasnĚ  

Montane  sahodlouhĚ  popisy neuve ritelnych lezeckych 
vykonu vyvracejıcıch zakony zemskĚ  gravitace. KosŠa 
Makovec a jeho tym me  c asto pronasledovali v noc nıch 
hodinach, kdy jsem se marne  snaz il pochopit ty skvosty 
lezeckĚ  jogy.  

Az  jednoho dne se zjevil lezecky mag (zavistivci 
nazyvany magor), osvıceny guru budoucı generace 
extrĚ mistu, vedle nejz  i Velky Maly KosŠa je pohopouhym 
ceprem na vychazce kolem hotelu. Ukazal mi v plnĚ  nahote  
omezenost mych obzoru, osvıtil cestu vedoucı za hranice 
chapanı. Vyzval me  poj…  a uvidıs. Tak jsem sel a vide l. 
S nemym –zasem jsem zıral, jak exceluje na vsech druzıch 
povrchu, od krystalovĚ  plotny az  po previslĚ , hnilobou 
pachnoucı meliorac nı ryhy.  Jeho styl mi uc aroval. “C ım 
hur, tım lıp!ů vyhruzne  zavrc el sme rem ke skale a zac al 
neohrozene  stoupat vzhuru.  

Kdyz  mu prirozena obtıznost steny nestac ila, 
zvysoval si ji “odpoc ıvanımů (vlastne  vysilovanım) po 
dlouhĚ  minuty v tzv. “allhandechů (mısto, kde k udrzenı 
chytu jsou i dve  ruce malo), a to zejmĚ na v klıc ovych 
mıstech pod prvnım jistenım. K prelezenı te zkych pasaz ı 
zasadne  pouz ıval krızovĚ  preslapy, ale pozor! Preslapoval 
vzdy nohou protilehlou 
ruku!!! UzasnĚ !!!  Rozporova 
technika ho nemohla 
zaskoc it. Kouty a komıny 
nebyvalĚ  sıre zakonc enĚ  
stropem lezl zadnicı napred 
a jako vynikajıcı sparar ume l 
zaloz it z abu do otevrenĚ ho 
kouta jehoz  steny svırajı 
tupy –hel 120Č.  

V jistenı predbe hl 
dobu o takovy kus, ze se 
dostal sto let zpatky, c ımz  
vlastne  nechte ne  zahajil 
modnı trend “Clasic 
Revivalů. Neskobuje, 
nenytuje, Odspodu a pe kne  
vsechno s sebou. Navıc 
vzdy pouz ije schvalne  ten 
vklınenec, ktery je nejmĚ ne  
vhodny. Ne proto, ze by to 
neume l, ale proto, aby si 
adekvatne  ztız il podmınky a 
aby me l vystup ve tsı 
psychicky naboj. 

Pokud ani takto 
ztızenĚ  podmınky nestac ı 
ukojit jeho masochistickĚ  
sklony, zac ne v te chto 
obtıznych situacıch shazovat volnĚ  kameny, oprasovat 
hlınu, rypat mech, olamovat ve tve ze stromku na skale i z 
prilehlych okolnıch stromu. Jeho specialitkou je  “rozrypanı 
mraveniste  klıc ovĚ ho mıstaů a v zaloze zrejme  ma 
“rozrypanı vosıho hnızdaů.  

Navzdory obtız ım vzdy nakonec prekonal klıc ovĚ  
mısto, aby spinavy, zapoceny, vysıleny, ale sŠastny 
usednul na vrcholu skaly. Avsak jen po dobu dobıranı 

druholezce, protoze z ivot je tak kratky a tolik cest jeste  
vylĚ zti je treba (dalsı z jeho deseti prikazanı). A tak sotva 
jsem se dodrapal (byl vytazen) na vrchol, vyplivnul hlınu 
z –st a vymnul z oka jehlic ı, stojıme ope t u nastupu do dalsı 
zaruc ene  hve zdic kovĚ  linie. Jedna lanova dĚ lka za druhou, 
az  do –moru, dokud jsem nezemdlel vysılenım a nasledne  
neprobral opuste n pod neznamou skalou. CelĚ  mi to 

pripadalo jako jedna velka 
halucinace, kdyby tu vsak 
nebyla ona ° sipka! Krasna, 
z luta, symetricka sipka. 
Jeho otisk, jeho podpis, jeho 
dukaz! Ano, byl tu a ja 
s nım.   

A kdoze to je, ten 
lezecky fenomĚ n, s kterym 
jsem zaz il lezeckĚ  samadhi 
(kratky stav osvıcenı)? 
OmĚ d! Skalnı dĚ mon, jenz  
je zahalen rouskou tajemstvı 
a mytu. Prızrak a preci 
realna bytost. Te…  uz  vım, 
ze nejsem sam, kdo ho 
znajı. Parkrat jsem slysel 
svĚ ho parŠaka, jak pri lezenı 
podrazdene  bruc ı: “Jsem tu 
jako OmĚ dů. Obc as, kdyz  
pozoruji svĚ  spolulezce, 
mam pocit jako by v kazdĚ m 
z nas byl kousek tohoto 
gĚ nia, jakobychom jım byli 
infikovani. Je otazkou c asu, 
kdy v nas choroba 
“Omedismus Naturalisů 
propukne naplno. Az  se to 
stane, tak nashle v kolmych 
hlınach anebo  v BohnickĚ m 

parku. 
 

[Leonardo da Svinchi] 
 
P.S. Bohnicky park je velmi pe kny a ty pyzama jsou docela 
fajn. 

Horolezecky tabor mladeze 

BLATINY u Brna  2002. 
C esky hor.svaz zajistil pro mladez  od 27.7. do 3.8. 

lezecky pobyt s instruktory na chate  VH Brno v oblasti 
Z… arskych vrchu. Nedaleko je lezenı na Dratnıku a 
C tyrech palicıch. Na kolech se takĚ  dostali k lezenı na 
skalnıch –tvarech BılĚ  skaly, Deve t skal atd. 

Z naseho oddılu se tĚ to akce z–c astnil Kuba Skolny 
(13). Tento pobyt byl urc en i pro ty nejmensı a totalnı 
zac atec nıky od 8 do 17 let. Jel jenom Kuba. C ım to je, 
vzdyŠ tyden pobytu stal c leny C HS 400 Kc  (doprava sice 
v cene  nebyla, ale byla z Prahy zajistena). 

 
[Bohous D.] 

Horolezecky tabor mladeze 

VYSOKÁ TATRY  2002. 
C esky hor.svaz zajistil pro mladez  od 9.8. do 18.8. 

lezecky pobyt s instruktory na Brnc alove  chate  v doline  
ZelenĚ ho plesa. Od nas se z–c astnily Iveta (16) 
s MarkĚ tou (16). Je udivujıcı, ze tretı zabukovanĚ  mısto 
jsme pro nezajem museli prenechat jinym oddılum. 

Bohuzel, poc ası tento tyden takĚ  poznamenalo, a po 
vıkendu jiz  v Tatrach jen prselo a prselo. Takze pobyt 
byl ukonc en predc asne  jiz  ve c tvrtek.  

Mladez  se stihla pouze seznamit s okolım, 
“vybehnoutů na Jahnac ı stıt a “prejıtů Karbunkulovy 
hreben mezi Jastrabou vez ou a Kolovym stıtem. Pri tĚ to 
“prochazceů dvojkovym hrebınkem se jim bohuzel 
prihodila nehoda. Pred oc ima jim uklouzl jeden 
z doprovodu dospe lych (nebyl to instruktor, jak psali 
v novinach), zrıtil se do C ervenĚ  dolinky a na mıste  
zahynul. Je treba rıci, ze mladez , kterou doprovazel byla 
na lanech, jistena. 

Na to, ze byly holky poprvĚ  v letnıch Tatrach, tuto 
zkusenost jim i jemu ten osud mohl usetrit. 

Pobyt stal sice 3200 Kc  (s polopenzı a dopravou), ale 
byl dotovan Horoklubem c astkou 1000 Kc . 
 

[Bohous D.] 
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GROSVENEDIGER 
Duben 2002 

Po  lonskĚ m –spe snĚ m proz itı Velikonoc v oblasti 
Glockneru, volıme letos ope t VysokĚ  Taury jako cıl nası, 
tentokrat trıc lennĚ  vypravy. Balıme s sebou samozrejme  
fosny a planujeme vystupy v oblasti Venedigeru. Vodıtkem 
nam je, jako jiz  mnohokrat vybe rovy pruvodce od pana 
Preusse (kopie k manı v klubovĚ  knihovne ). 

Po obvyklĚ   vec erne  - noc nı jızde  pohazujeme na 
ne kolik zbyvajıcıch hodin do rozednenı svoje schranky do 
–tulnĚ ho senıku v Rossenthalu. Rano “c erstvı a plni 
optimismuů vyraz ıme na svoji dalsı “kalvarkuů. Udolı je 
tĚ me r nekonec nĚ  a tak pri svac ince a konfrontaci s mapou 
zjisŠujeme, ze nejsme jeste  ani na zabe ru nası 
alpenvereinackĚ  25- Venedigergruppe. Toto zjistenı 
zakonite  privadı oklestenı nasich puvodnıch planu a 
predstav (jako jiz  pone kolikatĚ ). Holt z tepla a pohodlı se to 

planuje o ne co snadne ji. No nic, alespon na chatu dorazit 
pred setmenım bude –kol dne. Kochajıc se panoramaty a 
proklınajıc svoje svine  na vlastnıch zadech, se nam tohoto 
cıle darı dosahnout. Chalupa Kursinger Hutte ve 2547 m 
bude nasım dnesnım –toc istem. Je to v podstate  horsky 
hotel s obrovskou kapacitou. Sezona jiz  zac ala, predpove …  
je prızniva a dlouhy vıkend volna se projevil v navste vnosti 
(v lyz arne  jsem vec er napoc ıtal pres 80 paru lyz ı). Lyz arna 
nam poslouz ila jako kuchynka a tak rychle navarit a spat. 

Rano se ze spacaku jako vzdy nechce. Planujeme 
dennı program: dohrabat se pod sedlo mezi Velkym a 
Malym Venedigerem a tam se v hornım patre ledovce 
zakopat pro nasledujıcı  dny. Plan se oproti vc erejsımu dni 
darı plnit pome rne  –spe sne , takze zbude c as i na ne jakĚ  
lezenı-hura! S tĚ me r dokonc enym zahrabem pro tri 
nocleznıky a 16 hodinam na cifernıku se da jeste  ne co 
podniknout. Jiz  po ceste  ledovcem jsem oc kem 
prozkoumaval zapadnı svahy Kleinvenedigeru a pohraval si 
s myslenkou na jejich prostoupenı. Nynı stac ilo jenom 
predloz it parŠakum navrh a uz  se vyrazelo. Odhadovali 
jsme vystup na pohodovy a tak jsme vyrazili na lehko, 
jenom se zbranemi. Kupodivu jsme se nemylili a tak 
nasledujıcıch cca 180 vyskovych metru v nasvıcenĚ  
zapadnı stene , tvorenĚ  vesme s firny a snehy bylo 
opravdovou satisfakcı za nase minulĚ  proz itky. Asi za 
hodinu se kochame na prostornĚ m vrcholu a prohlız ıme 
prote jsı SV ste nu “ve tsıho bratraů, nas zıtrejsı cıl. To uz  

zrejme  takova pohoda nebude, ale to se dovıme az  zıtra. 
Te…  je pred nami sestup k nasemu noclez isti. Kluci volı 
variantu sestupu po hrebenu do sedla, me  zaujal jeden 
z vedlejsıch slauchu, spadajıcıch tĚ me r az  k nasemu 
bydlisti. Paradnı sjezd -POPR-  v hromade  kyprĚ ho 
prasanu (to jsem jeste  nevede l, jak na podobny snıh budu 
mısty nadavat nasledujıcı den). Uz ıvame poslednıch 
slunec nıch paprsku a potom hupky-dupky do naseho 
vigvamu. To by jste neve rily, co takova lopata a par paru 
rukou dokaz ı vykouzlit z obyc ejnĚ  sne hovĚ  nave je. Teplo 
jako v hotylku, dost jıdla a pitı, vidina dobrĚ ho poc ası na 
zıtrek, zkratka pohoda. 

Rano klasika ° nechce se ze spacaku. Velkym tahakem 
je vidina dobrodruzne  proz itĚ ho probouzejıcıho se dne. 
Ve ci mame pripraveny jiz  z vec era, takze nasoukat se do 
sedaku, mac ek, pobrat vse potrebnĚ  a pod blednoucım 
nebem vesele k nastupu. C ım vıce se blız ıme okrajovĚ  
trhline , respekt z nı ve mne  sılı.  Po ceste  se dohadujeme 
na taktice postupu. Kluci mi tak ne jak automaticky predali 

ty “horsıů konce lan a 
tak se pokousım nedat 
najevo svoje obavy a 
vyraz ım vstrıc cca 
sestimetrovĚ mu odtrhu 
s dost nejistym 
doskokem. Pri jeho 
prelejzanı jsem se 
blahove  domnıval, ze 
zde  resım  klıc ova 
mısta steny. Nasledujı 
metry mne  vsak me li 
presvedc it o opaku. 
Sklon sice po zdolanı 
vysvihu povolil, ale  
snehovĚ  podmınky ve 
stene  po osobnım 
prozkoumanı nezbyva 

nez  hodnotit jako “ne zrovna idealnıů. Vysublimovany snıh, 
bez pevnĚ ho podkladu nam pripravil veselĚ  chvilky po 
celou dobu lezenı. Jako kdyz  naprıklad hodlas vylĚ zt 
vysne zenym koutkem na hrebınek, ale jakmile jsi 
v polovine , vsechno to bılĚ  pod nohama se rozhodne  
odcestovat do doliny a najednou stojıs v mac kach na 
c ernĚ , kompaktnı skale a nevıs kudy kam. Odtraverzovat 
odtud, byla pikantĚ rie, pri nız  doslo i na sundanı rukavic (a 
naslednou ztratu jednĚ  z nich). Myslım, ze jsme se klepali 
vsichni stejne , jak ja pri lezenı, tak kluci na standu. 
V podobnĚ m stylu (co se snehovych podmınek tyka), jsme 
se prokousavali metr za metrem k stale se nepriblizujıcımu 
vrcholu. Cesta je dle pruvodce psana na 4-6 hodin, my 
jsme si ji vsak uz ıvali ne co kolem devıti. Za celou cestu 
jsem potkal 1 (slovy jednu!) fixnı skobu. Tresınkou na 
dortu, jakymsi zadostiuc inenım za proz itĚ  trable, byly 
poslednı dve  dĚ lky, vedoucı pouze po firnovĚ m hristi 600 
sklonu. Dolez –stı na hreben normalky, na kterĚ m bylo dıky 
pe knĚ mu poc ası mozno potkat ne kolik skialpinistu. Ti 
okamz ite  vyuz ili prılez itosti k nafocenı horolezcu v akci, 
v exponovanĚ m terĚ nu. My jsme je alespon zneuz ili ke 
spolec nĚ mu vrcholovĚ mu fotu. Pak uz  jenom svac inka a 
v teple slunec nıch paprsku, s prıjemnym pocitem v te le po 
proz itĚ m dni, sestup normalkou do naseho prıbytku 
v zave ji.  

 Rano zaspavame a tak je konec planum rychlĚ ho 
vystupu jeste  na jeden kopec. Vzhledem k nutnosti brzkĚ ho 

UME LA LEZECKA STE NA V KADANI 
2002 / 2003 

C LENOV® HOROKLUBU 
Zac ıname od 1.rıjna 2002 

Ponde lı  17:00 - 19:00 hod. 
Streda  20:00 - 22:00 hod. 
Patek  18:00 - 20,00 hod. 
Sobota  17:00 - 19:00 hod. 
Nede le  17:00 - 19:00 hod. 
 
Vstup na ste nu na prukaz klubu!! Patek je 
pouze pro c leny Horoklubu !!! (spolec ne  s 
volejbalem)  

C LENOV® KROUZKU 
Zac ıname od 3.zarı 2002. 

Utery  16:00 ° 18:00hod. 
(od 16:00 do 16:30 soube zne  s volejbalem Gymnazia !!!) 
C tvrtek  16:00 ° 18:00 hod. 
(od 16:00 do 17:00 soube zne  s florbalem Gymnazia !!!) 

KROUZEK V KLUBOVNE  
Zac ıname od 6.zarı 2002. 

Ponde lı  17:00 ° 18:00 hod. 
Patek  17:00 ° 18:00 hod. 
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navratu Pıtrse do Prahy, mastıme rovnou do –dolı k autu. 
Sjezd je asi o 200 procent prıjemne jsı nez  vystup pred 
dvema dny. Za dve  hodiny jsme u auta, i kdyz  nohy jsou 
znat taky. Potom jiz  klasicky scĚ nar: najıst, prebalit a 
odjezd ku domovu.  

Co  napsat na zave r? Snad jen doporuc it k navste ve  
vsem sneho-ledo-chtivym nadsencum ° horolezcum.  

Pe knĚ  Velikonoce preje 
[LeTos] 

KlasickĚ  cesty na 
VELKOU OSTROVSKOU 

stenu 
Nevım, pokolikatĚ  uz  stojım pod 

Velkou Ostrovskou stenou a obdivuji ty 
nadhernĚ  linie cest, na kterĚ  asi nikdy 
nebudu mıt, kdyz  me  napada, ze bych 
si mohl alespon vylĚ zt ne kterou 
z lehc ıch cest, kterĚ  tu vedou.  Podle 
pruvodce to jsou:  Sokolık VI (od 
Budına z roku 165), Cesta velkĚ  lasky 
(od Tschunkeho z roku 1967), Obezita 
hrozı VI (od Matrase z roku 1969) a 
Zeleny c tvrtek (od Karla Be liny z roku 
1983).  Poslednı jmenovanou cestu 
jsem uz  lezl vloni a musım rıct, ze 
cvaknout druhy kruh je celkem 
infarktovy zaz itek. 

Letos tedy mırım do levĚ  c asti 
steny, kde majı spolec ny nastup Cesta 
velkĚ  lasky a Sokolık (v pruvodci obojı 
s hve zdic kou). Nastupuji po hrane , pak 
prechod doprava do sokolıku a jım na 
vrchol prılepku.  Zde se cesty de lı, 
davam tedy druholezcum vybrat.  
Volba pada na Cestu velkĚ  lasky a tak 
zac ınam traverzovat celou stenou 
doprava.  Uprostred traverzu jsou 
velkĚ  hodiny, kterĚ  mam ovsem u 
nohou, takze nenı az  tak jednoduchĚ  
je provazat.  Zdarilo se a dalsım 
traversem dolĚ zam ke spare v pravĚ  
c asti steny, kde je prvnı kruh.  Pri 
dobıranı Marusky si prohlız ım spary 
nad sebou a musım rıct, ze odsud 
nevypadajı zadarmo.  Pro jistotu 
davam jeste  nad kruh smyc ku a 
sokolıkem dolĚ zam na konec prvnı 
spary.  Te…  je potreba prelĚ zt do tĚ  
vedlejsı, ktera bere takĚ  na sokola, ale 
stejnym sme rem. Naste stı je v nı 
vevnitr ukryty dobry chyt, takze bez 
problĚ mu prelĚ zam a valım vys.  
Procvakavam fixnı smyc ku, pridavam 
jeste  jednu a prechazım doprava do 
steny.  Tou uz  bez problĚ mu dolĚ zam 
na vrchol.  Kdyz  si vybavım, s jakym 
vybavenım to tenkrat lezli, tak v duchu 
smekam klobouk. 

Prıstı vıkend jsme ope t v Ostrove  a 
tak vzhuru pod Ostrovskou.  Tentokrat 
nalĚ zam v pravĚ  c asti, kde zac ına 
Obezita hrozı.  Namısto abych sel 

spıse nahoru a pak traverzoval ke 
kruhu to k nemu hrnu sikmo, c ımz  si 
zpusobuji horkĚ  chvilky hned na 
zac atku.  Od kruhu pokrac uji 
traversem za hranu.  Chyty nic moc, 
navıc mırne  v previsu a ke spare porad 
daleko.  Svinc a s LeTosem sedı o 

kous
ek 
dal 
u 
kruh
u 
Cest
y 
velk
Ě  
lask
y a 
c eka
jı jak 
supi, 
kdy 
vypa
dnu 

a mohutnym obloukem zmizım za 

hranou.  Z poslednıch sil de lam na 
hrane  jeste  jeden krok nahoru a 
z lepsıho chytu dosahuji do spary.  To 
je –leva, visım za z aby a vydychavam 
ten “sestkovy prekroků.  Zandavam 
pochybnĚ  smyc ky a valım sokolıkem 
ke kruhu.  Konec ne  jsem u ne j a pri 
dobıranı Marusky mam c as si to 
promyslet.  Asi jsem to sel prılis nızko.  

Maruska to tedy zkousı o ne co vys, ale 
taky se na to prılis netvarı.  Pokrac uji 
traversem od kruhu zpe t za hranu a 
snazsım terĚ nem dolĚ zam na vrchol.  
Pak jeste  hazım lano Mate jovi a 
Svinc ovi s LeTosem.  Kazdy zkousı od 
prvnıho kruhu traverzovat v jinĚ  vysce, 

ale nikomu to za 
sest nepripada.  
Asi byla tehdy 
jina doba a tvrdsı 
klasifikace.  Nebo 
jsme na klasickĚ  
cesty uz  prılis 
zme kli my? 

Do tretice 
vyraz ı Svinc a 
v nede li na 
poslednı 
z vybranych cest:  
Sokolık.  Nebyl 
jsem u toho, ale 
podle jeho slov 
ten sokolık vubec 
nesel lĚ zt na 
sokola, c emuz  

odpovıdaly jeho “orvanĚ ů ruce, jelikoz  
to celĚ  lezl jako sparu.  

Jsem rad, ze uz  vım, jakĚ  jsou 
OstrovskĚ  klasiky a myslım, ze krome  
Cesty velkĚ  lasky ty ostatnı uz  asi 
nikdy nepolezu. 

[Jıra] 
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PodrobnĚ  informace o pripravovanĚ m  

POSLEDNIM SLANE NI 2002 
kterĚ  se uskutec nı 2.11.2002                    

budou v  prıstım c ısle MANTANY, kterĚ  vyjde 
ve druhĚ  polovine  rıjna 2002. 

Dne 19.10.2002 od 9hod.se 
 v Pers tejne pod masivem kona 

 

Í PODZIMNI METODIKA� 
 

Bude zde pro novac ky moznost dokonc enı 
nektery ch castı metodiky vc etne testıku.  

 


