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Úvodní slovo 

 
Noci jsou úhelnými kameny cest, královskými 
hrami. Dny mohou být horké nebo deštivé, 
únavně dlouhé i podobné hedvábnému mžiknu-
tí, veselé i jednotvárné, ale jejich překvape-
ním čelí poutník v bdělém stavu. Avšak noci 
jde vstříc bezbranný, vydaný tmě, všemu. 
Když den za sebou zametá větrnou oháňkou a 
večer se blíží, zneklidním jako březí laň: je 
čas hledat bezpečí, čas jít spát. Prohlížím 
kraj jinýma očima, lesy dostávají před nocí 
novou tvář. Je-li večer vlahý, i lesy se zdají 
vlídné, kývají na mne. Suché lesní okraje se 
prostírají jako vábící dívky. Jdu-li ale za kar-
patského krupobití kalnými cizími horami, bu-
dí přednoční mlha ve dvoutisícimetrové výši 
strach. Číší z ní nejistota, záhuba. Rád bych 
byl daleko odtud, u lidí, ve 
slunečním jitru, ale nelze 
si vybrat, je čas jít spát, 
čas hledat si dobrý 
nocleh. Neboj se ale, báz-
livý bratříčku, vždycky 
jsem dosud spal, každé 
jitro se probudil. Čím mé-
ně s sebou na cestách no-
sím, tím víc jsem vydán 
noci a neznámu, tím krás-
nější a nezvyklejší nocle-
hy.  
 
Úryvek z knihy Karpatské 
hry, autor Miloslav Nevrlý 

 

Garda 

 

   Velikonoce                                        Broněk Bandas 

Když se mě někdo ptal, kam jedeme 
na Velikonoce, těžce se mi odpovídalo. Ne, že 
bych nevěděl, kam jedeme. Ale nevěděl jsem, 
jak mu srozumitelně říct, že jedeme do Itálie 
na Gardu (jezero) a do Gardy (město). A co 
v Gardě na Gardě? No přeci hřející slunce, 
tričková teplota, zábavní park Gardaland pro 
děti a pevné, dobře odjištěné  vápno pro rodi-
če v lezecké oblasti  Marciaga nad golfovými 
hřišti  ve stejnojmenné vesničce. Na parko-
višti u kostela v Marciaze jsme se sešli ve 
čtvrtek 13. dubna ráno. Sluníčko už hřálo a 

Marciaga 
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my jsme celí natěšení spěchali do skal. Cestu 
mezi golfovými greeny jsme znali z předloni. 
U Tee Hole 16 jsem trochu zabloudil, ale Šíša 
si cestu pamatovala dobře a za chvíli jsme na 
sebe oblékali sedáky. Trochu namlsaní a po-
pletení z čísel, která jsou napsaná pod cesta-
mi na umělé stěně, jsme se s Buchtíkem vrhli 
do kvaků za 5c a hned nám spadl hřebínek. 
Mně v převisu, který jsem několikrát odseděl 
a Buchtíkovi v šíleném rajbasu, kde málem 
přišel o kocouří drápky. Po prvotním debaklu 
jsem se tedy s Šíšou pokorně vrátil do cest, 
které jsme lezli předloni a začal si zvykat na 
nechutně ostré dírky, díry a lišty a  bočáky 
tenké jak list papíru (ale neskutečně pevné). 
Navíc jsme zjistili, že to, na co jsme se nejvíc 
těšili - příjemné teplo a slunce opírající se do 
zad, náš chladu přivyklý organizmus špatně 
snáší a zesiluje se únava po dlouhé cestě. Ma-
ruška s Jířou zmizeli poměrně brzy do kempu 
k bazénu s termální vodou a vzali sebou děti. 
My s Šíšou jsme nakonec přelezli 10 cest (na 
fotce to tak nevypadá, ale většina pilířů není 
zarostlá a cesty jsou dlouhé až 25 metrů) a 
také jsme zamířili do kempu, kde jsme měli 
spát. Měli. Ale..        

Kemp byl super. Hlavně ten bazén pl-
ný termální vody byl pecka. Jen v kempu 
předloni nebylo tak plno. No, se svátkem u na-
šich německých sousedů jsme jaksi nepočítali. 
Ale aspoň jednou jsme se, před stěhováním 
se, vykoupali. Ostatně, kemp v Bardolinu bez 
bazénu byl taky dobrý a byl tam docela klid. 
V pátek půlka horoklubácké výpravy jela lézt 
a objevovat „novou“ oblast: Monte Lupia – 
Metoga. Záměrně píšu slovo novou v uvozov-
kách, protože Marciaga pro mě byla taky nová 
oblast – do té doby než mně zkazil objevitel-
skou radost Luďa tím, že se začal vytahovat, 
že tam lezl už před 15 lety. A to mně dělá po-
řád. Druhá  půlka výpravy jela zkoušet odol-
nost svých žaludků na všemožné točící, padací 
a houpací mašiny do Gardalandu. Je to 
v podstatě povinná návštěva. Děti toho moc 
nevylezou (doufám, že jen zatím)  a celé dny 
jen koukat na pachtící se rodiče není žádná 
zvláštní zábava. A v Gardalandu se děti zabaví 
dost dobře.  Z domova přicházely zprávy o 
zimě a sněžení, ale my si užili a užívali další 
krásný den. Můžu říct, že v příjemných 25 
stupních nám Buchtíkovo zimní pneumatiky 
připadaly přinejmenším nepatřičné.  

Ani nevím, jestli jsme na sobotu měli 
nějaké zvláštní 
plány. Podle 
předpovědi mělo 
už dopoledne pr-
šet, takže jsme 
si přispali, v po-
klidu snídali a 
déšť nikde. Jen 
tak na skok jsme 
se přiblížili auty 
do Marciagy a 
déšť pořád ni-
kde. Tak jsme se 
postupně přibli-
žovali a přibližo-
vali, až jsme 
zjistili, že už 

Háša při lezení - sezení 
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vlastně cvakáme první nýty a lezeme! Jen pár 
cest. Odpoledne nás déšť přeci jen vyhnal. 
Ale byla to rychlá bouřka a ještě byl čas na 
procházku kolem jezera. Při plánování neděl-
ního lezení jsme se trochu nepohodli, ale pak 
jsme si řekli, že ta Marciaga vlastně není tak 
špatná a její potenciál jsme ještě nevyčerpali 
a v neděli jeli zase tam. Jířa už večer odjíž-
děl zpět do Čech, ale den byl dost dlouhý na 
prolezení prstů do krve a Šiška zvládla 13 
cest. A jedna z těch cest, byla velmi, velmi 

zvláštní. Ale než přijde 
čas na pohádku, protože k 
té cestě bude pohádka, 
vám musím říct, že občas, 
když jste šáhli do nějaké 
kapsy nebo díry ve skále, 
se z té díry ozývaly zvlášt-
ní zvuky: „Takové divné 
tfu, tfu, tfu“ a nebylo to 
moc příjemné. A ještě mu-
sím říct, že to 6a, o kte-
rém pohádka je, nám dopo-
ručil Buchtík a to podivné 
tfu, tfu doprovázelo i silné 
syčení, které mě přinutilo, 
při lezení té cesty, pustit 
jediný slušný chyt v dlou-

hém nátahu a absolvovat traverz do vedlejší-
ho 5c. A Šišku jsem na ty divné zvuky upozor-
nil.....   

POHÁDKA: Žilo, bylo, jedno malé, 
šedivé zviřátko. To zviřátko nemělo žádný do-
meček ani úkryt, bylo to zviřátko bezdomo-
vec. Ale jednoho dne se na něj usmálo štěstí a 
zviřátko našlo krásnou díru vysoko na skále a 
tam si udělalo domeček. Nějakou dobu to vy-
padalo, že k domečku je přístup jen po větvi 
nedaleko rostoucího fíkovníku. Taky se občas 

po větvi přiblížil nějaký 
zvířecí vetřelec. Ale zvi-
řátko se naučilo vydávat 
zvláštní varovný zvuk a 
všechny vetřelce svým hla-
sitým tfu, tfu zahnalo na 
útěk. Ale pak se do domeč-
ku začali dobývat větší ve-
třelci. Lezli přímo po skále, 
tahali sebou provazy a do 
domečku strkali obrovské 
pracky. Zviřátko na ně 
zlobně prskalo a často se 
stávalo, že po hlasitém tfu, 
tfu pracka z domečku 
rychle zmizela. Jednoho 

Dětské lezení 

Modelka Šiška (ne)leze 
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dne se na prahu zviřecího do-
mečku zase objevila pracka. 
Zviřátku začalo zlobně prskat a 
když to nepomáhalo, vztekle za-
syčelo, protože bylo rozhodnu-
té, že svůj domeček žádnému 
vetřelci nepřenechá. Pracka 
zmizela a chvíli to vypadalo, že 
všichni vetřelci byli odehnáni. 
Ale po chvíli se do úkrytu začal 
dobývat další.  Pracka byla sice 
menší, ale vrčení nepomáhalo a 
vchod domečku začal pokrývat 
stín. Vyděšené zviřátko vydalo 
ten nejhlasitější skřek, který zvládlo, a s vy-
ceněnými zuby po vetřelci skočilo! Ve svém 
skoku se zarazilo ještě ve vzduchu. Odpovědí 
na jeho strašení byl ten nejpříšernější zvuk, 
který kdy slyšelo. Příšerný, drásající řev, kte-
rý rezonoval domečkem, zesiloval a zviřátko 
mělo dojem, že mu brzy praskne hlavička. By-
lo to něco tak strašlivého, že zviřátko opusti-
lo svůj léta pracně hájený domeček a už se do 
něj nikdy nevrátilo. Stal se z něj bezdomo-
vec.       

Večer jsme se zase prošli po břehu 
jezera a poseděli v pizzerii. Bylo nádherně a 
nábřeží atmosférou připomínalo přímořské 
letovisko. Všichni jsme cítili, že krásná dovo-
lená končí. Už nás čekalo jen ranní balení sta-
nů a věcí a krátké lezení. Jeli jsme do oblasti 
Metoga, kterou pro nás objevil Buchtík s Ver-

čou. Kolmá, skoro 30 metrů vysoká stěna s 
poctivým ohodnocením cest měla něco do se-
be. Je to hodnotný cíl pro některý z příštích 
roků. Pro letošek je hotovo. Kraťasy a trika s 
krátkým rukávem jsme si na sobě nechali ob-
lečené jako hezkou vzpomínku na italskou po-
hodu a vydali se do Čech. Už v Rakousku na 
pumpě by v krátkém rukávu vylezl z auta jen 
naprostý šílenec. V Německu nám varovný sig-
nál auta oznámil, že venkovní teplota klesla na 
40C a za Regensburgem kolem nás svištěl je-
den sypač za druhým. A Buchtík na svých zi-
mákách. Mysleli jsme, že hůř být nemůže. Ale 
bylo. To když nás donutili sjet kvůli havárii 
kamiónu z dálnice a my po okreskách zapada-
ných sněhem hledali správný směr k domovu. 
Ale nakonec nás Luďa bezpečně dovezl do 
Chomutova a já mu odpustil, že mně v Itálii 
pokazil radost objevitele Marciagy.  

Výletu Horoklubu se na Velikonoce 
2017 zúčastnili: Jířa, Mária a Fíla Šťastných, 
Broněk, Šiška, Broník a Davídek Bandasů, Lu-
ďa, Háša a Fanda Urbanů, Petr Gondy, Verun-
ka, Eliška a Viktorka Gondeků, Petr Zabiják 
Brandl, Šarlota Dušková, Verča Dvořáková, 
Pavel Mráz, Alice Ejmová, Rosťa Kojecký, 
Jirka Němec bolebořský a Standa Zeman s 
rodinou.                                               Broněk 

Zviřátkova černá můra 

Garda 
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Závod Trofého Spitzberk  
 

   4. 2. 2017                                                                                                                                        Pepíno Kotyk 

Máme za sebou první cesty a také první vyda-
řené slunné víkendy. Ze Sušek se stal Václa-
vák. Co si budeme vykládat, to k jarní nervóze 
patří. Ať jsme horolezci, zahrádkáři, motor-
káři a co já vím co jestě. Každý jistě ještě má 
své zájmy, které ho svým způsobem naplňují.  

Jsem zvědavý, jestli se mi podaří dosáhnout 
ještě pozdějšího loučení se zimou. Nějaké ty 
běžky po Jizerkách či poslední sjíždění Tan-
valdského Špičáku. A při té příležitosti vám 
chci povědět o mém poohlédnutí za touto zi-
mou. Měl jsem tu čest zúčastnit se právě na 
Tanvaldském Špičáku 3. ročníku veřejného 
skialpového závodu Trofého Spitzberk 4. 2. 
2017. 

Jednou dostávám od kamaráda emailem po-
zvánku na tuto akci. Párkrát si o tomto závo-

du povídáme a plánujeme a já se začínám tě-
šit. Dal mi vědět dost předem, tak jsem si ří-
kal, aby mi to vyšlo s prací a jinými okolnost-
mi. Deset dní před závodem se misky vah pře-
važují. Dlouhodobá předpověď a průběh 
oněch dní si jdou ruku v ruce, deště, teplo a 
nevlídno. Jsem znechucen a říkám si, že za 
každých podmínek to za to opravdu nestojí. 
Raději si budu užívat chvilky hraní se svým 
6ti měsíčním Lukášem.  

Den závodu. Poslední dny, když nepršelo, tak 
alespoň silně mžilo. Je mi to líto. Za ten den 
jsem si několikrát říkal jak ano tak ne. S 
Martinou dáváme kávu o třetí. Nedá mi to a 
svěřuji se Martině, stejně mám zato, že něco 
tuší. "Marti, přestalo pršet, co kdybych se 
tam jel podívat. Když se zas rozprší, tak se 
nepřihlásím a budu o to dřív doma." Martina 
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mě podpořila. Ve čtyři jsem se najisto rozho-
dl. Vzít rychle věci, vyzvednout v práci lyže a 
hurá na svah. V práci prolétám jak tajfun a 
pobírám, co uznám za vhodné. Vyrážím, ještě 
hole. Poté ujíždím ze stanice. Míjím jablonec-
kou přehradu, je 16:50. 

"Jéje holahola" šestý smysl volá "Kotyku, ně-
co ti chybí." Ale co?! Pásy!! Doprr... Kurnik! 
Zpětný chod. A v práci prolétá opět tajfun. 
Mám je. Vše se opakuje, opět vyjíždím 
z Jablonce, je 17:15. Dělám přestupek a už 
podruhé volám kamarádovi, aby mne přihlásil. 
Nebere to. Jsem na Smržovce, kamarád volá 
a přihlašuje mě. Přijíždím v 17:40. Vybíhám 
pro startovní číslo a začínám se převlíkat. Ří-
kám si, dát sem kameru, to by 
byla groteska. Jak z filmu ze 
stříbrného plátna a patřičně 
zrychleného. Během chvíle 
stojím v trenkách u auta a 
oblékám první a druhou vrst-
vu. Celou cestu jsem pil a sna-
žil si ještě trochu doplnit, co 
za chvilku jako parostroj vy-
pustím. Je pár minut před 
startem a probíhá poslední 
seznámení s tratí. Na parko-
viště přijíždí další opozdilci. 
Vše se i u nich opakuje. Na-

jednou slyšíme, jak pořada-
telé odkládají start o 15 min. 
HURÁ!  

Na startu se stavím do třetí 
řady. Minulý týden jsem dal 
svým kolenům zabrat při zá-
vodech na snowboardu. Mé 
motto je zúčastnit se, né 
vyhrát. Pochvaluji si pozvol-
ný start. Tempo nikdo z vět-
šiny nehrotí, až na 10ti člen-
nou skupinku vepředu. První 
stoupání je pod lany. Vytvořil 
se čelovkový a po celé délce 
funící had. Druhé stoupání je 

po černé sjezdovce a při sjíždění přejíždím 
kontrolu. Tak o co víc jsem přejel, teď mohu 
o to více stoupat a opět předjíždím zpět již 
předjeté. Na potřetí kopírujeme červenou 
sjezdovku. V posledním stoupání jsem se již 
nešetřil. Přijíždím pěkně splavený. 

Byl jsem rád za tuto účast. Byl to pro mě 
opravdu zážitek. Nebýt Martiny, a že se po-
časí aspoň na dobu závodu umoudřilo, nebyl 
bych tam.  

Tak zas někdy, Pepíno. Horám zdar! 

P.S. Jsem rád, že jsem vyplavil nadměrnou 
měrou nevybitý adrenalin, testosteron a jiné, 
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  Oddílová akce  
 

Brigáda na skalách ve Vejprtech  
 

    
   1. 4. 2017                                                                                                                                      Jířa Šťastný 

 První zmínku o brigádě ve Vejprtech 
jsem zaregistroval vloni na jaře na valné hro-
madě, kde tuto myšlenku přednesl v diskuzi 
Ludvík.  Nikdo sice nebyl proti, ale také se 
nikdo už později této iniciativy neujal.  Až na 
podzim tuto myšlenku opět oprášil Párek na 
schůzi výboru, když přišel s tím, že se na něj 
obrátila Štěpánka Kadlecová z Vejprt.  Ta 
zde provozuje hostel Yetti backpacker a po-
prosila nás, jestli bychom jí nepomohli uklidit 
okolí skal od odpadků a že nás za to nechá 
v hostelu zadarmo přespat.  Tím byla brigáda 
sice oficiálně zařazena do programu jednání 
výboru, ale úspěšně jsme jí odsouvali z měsíce 
na měsíc, jako ostatně většinu projednáva-
ných bodů.  Další zlom nastal až letos v lednu, 
kdy ČHS vypsal grant na „Údržbu skalních 
oblastí“ a nás nenapadlo nic jiného, než žá-
dost napsat na skály ve Vejprtech.  A jelikož 
jsme grant dostali, nezbylo nám nic jiného, 
než vybrat nejbližší volný víkend a brigádu už 
konečně provést. 
 Den „D“ nastal na apríla, sraz byl určen 
v 10.00 hod u nádraží ve Vejprtech.  Před de-
sátou mi volá Pepíno, že je u vlakového nádra-
ží a nikdo jiný tam není, tak jestli není třeba 
sraz na autobusáku.  Ujišťuji ho, že je správ-

ně, a že tam během chvíle také dorazím.  Byl 
jsem se totiž nejdřív podívat, kde je Štěpán-
ky hostel, abych večer nebloudil.  U nádraží 
tedy ještě chvíli čekáme společně, jestli tře-
ba někdo nedorazí o něco později, ale po chví-
li přejíždíme ke skalám, protože je nám jasné, 
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že na brigádu žádný velký nával nebude.  Na 
cestě ale potkáváme nejprve Párka, pak i Le-
Toše, Rosťu, Verču a seznamujeme se i se 
Štěpánkou.  Všichni už pilně nosí posbírané 
odpadky do přistaveného kontejneru, který 
zajistil obecní úřad.  Přidáváme se tedy 
k nimm a kontejner se pomalu začíná plnit.  
Když jsou odpadky v okolí skal a příjezdové 
cesty vysbírány, předávám všem 
účastníkům pilky Fiskars, které 
jsem pořídil z grantu od ČHS, 
Párek vytahuje motorovou pilu a 
všichni se vrháme na průklest 
stromků a keřů na skalách a 
v jejich okolí.  Tato bohulibá 
činnost nás drží až do pozdních 
odpoledních hodin, kdy už nám 
skály připadají relativně čisté.  
A jelikož doba pokročila, rozdě-
láváme u skal oheň a opékáme si 
buřty.  Posilněni pak transportu-
jeme větší polínka k cestě, od-
kud si je Štěpánka odváží na vo-
zíku.  Po dobře vykonané práci si 

jde LeToš s Verčou zalézt, když už jsou ty 
skály tak pěkně čisté.  Já si jdu odlovit něja-
ké kešky a večer se scházíme v hospodě 
v kulturáku, kde mimo jiné vzpomínáme na po-
slední slanění, které se tu konalo v roce 1998.  
Pak se přesouváme do hostelu, kde už na nás 
čeká Štěpánka s kamarádkou u láhve vína a 
plápolajícího krbu.  Probíráme vše možné, ot-
víráme další a další láhve a je celkem veselo.  
Postupně na nás doléhá únava po příjemně 
stráveném dni a tak se přesouváme na pokoje. 
 Jelikož jsem ráno odcházel jako první, 
ani nevím, kdy odešli ostatní a jaký měli na 
neděli program.  Ale myslím, že brigáda se 
povedla a je za námi vidět kus dobře odvede-
né práce.  Takže pokud jste skály ve Vej-
prtech ještě nenavštívili, tak to rychle udě-
lejte, než to zase zaroste J.  Všem účastní-
kům ještě jednou děkuji a zase někdy na vi-
děnou.                                                    Jířa 
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Odpadkyáda z pohledu Horoklubu 
 

   22. 4. 2017                                                                                                                                       Blahouš Kluc 

Jako již po několikáté proběhla v Tisé a okolí 
dobročinná akce Odpadkyáda zastřešená 
místním horolezeckým klubem v čele s Míšou 
Vyleťalem. Jako obvykle se na této akci podí-
leli členové Horoklubu Chomutov. Tentokrát, 
ačkoliv počasí nebylo nic moc, jsem se zú-
častnil i já. Domluvili jsme se s Ivánkem Bub-
lů, že budeme sbírat odpadky v okolí Sněžní-
ku, a když počasí dovolí, tak obskáčeme něja-
ké bouldery. Když jsme si razili cestu do Ti-
sé, tak se přes nás převalila pěkná fujavice, 
takže nic nenapovídalo, že by vůbec šlo lézt. 
V Tisé jsme pozdravili Míšu, nafasovali pytle 
s rukavicemi a vydali se na Sněžník. Na par-
kovišti po mně paní hlídačová chtěla 60,- Kč 
za dodávku, tak jsem se jí zeptal, jestli si 
myslí, že ta moje zabírá víc místa než Oktáv-
ka. Asi uznala, že je to blbost, a když jsem jí 
vysvětlil, že jdeme uklízet odpadky, tak chtě-
la jen obvyklou částku za auto. Už nepršelo, 
tak jsme s Ivánkem obešli hlavní 
cestu a okolí, nasbírali jsme plný py-
tel odpadků (alumatka, hrnec, 
láhvinky chlastů, polystyrén) a na-
směrovali si to k rozhledně, kde 
pěkně fučelo. Zde jsme se spojili 
s naší boulderovou sekcí (Svinčo, 
Květa, Nebíčko a Přemda) a vydali 
se do sektoru  Best of direct, kde 
bylo možné najít suché lajny. Nebíč-
ko se jako obvykle předháněl 
s Milanem, kdo přeleze víc kousků a 
my ostatní jsme lezli tak na pohodu. 
Chvílemi přes nás přešel sněhový 

mrak, ale furt se dalo lézt. Když jsme byli 
dost vyfoukaní, tak jsme se odebrali do hos-
pody pod Sněžníkem, kde jsme se pořádně 
nadlábli a s přestávkou, kdy jsme se 
s klukama prošli pod Hřebenovkami a obdivo-
vali místní lajny, jsme se odebrali k Atomům 
na barák, kde už na nás čekala další část ho-
roklubu, kompletní Bandasky s Deivi, Happy 
rodinka a Pája Koukolíčková. Ti samozřejmě 
také předtím sbírali. Cestou jsme nezapomně-
li u národního výboru vyhodit pytel s odpadky. 
Rozjel se poměrně pěkný večírek, kdy se nás 
několik vystřídalo u kytar. Já jsem si šel vy-
zkoušet mou novou lůžkovou úpravu v autě a 
v noci jsem mohl naslouchat fujavici, která 
pohltila mé auto. Ráno jsme se rozloučili a 
utekli k lepšímu počasí do údolí. Díky všem, 
kteří se zúčastnili Odpadkyády a těm, kteří 
tuto dobročinnost organizují. Naše příroda si 
to určitě zaslouží.                               Blahouš 
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  Oddílová akce 

Zimní metodika 2017 
aneb: podle nosa, poznáš kosa  

 

   10. - 12. 3. 2017                                                                                                                             Broněk Bandas 

Budní hospodářství: 
Původ tohoto výrazu 

spočívá v německém názvu pro 
horskou boudu či salaš die 
Baude, odtud i Baudenwirt-
schaft. V tom spočívá i vysvět-
lení, proč se v Krkonoších nev-
žilo pro horské objekty ozna-
čení chata, jako v jiných poho-
řích, ale bouda (Martinova 
bouda, Brádlerova bouda, Pet-
rova bouda, Vosecká bouda a 
další). Brádlerovy boudy zahr-
nují rozptýlené boudy na již-
ním svahu hlavního pohraničního hřebene me-
zi Dvorským a Medvědím potokem. Leží na 
katastrálním území Špindlerova Mlýna 
(severozápadně od města) v nadmořské výšce 
1156 metrů nad mořem. S údolím jsou spojeny 
cestou odbočující v Medvědím kolenu ze silni-
ce Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda a 
stoupající k česko-polské státní hranici. His-
torie Brádlerových bud sahá až k třicetileté 
válce. První zmínka o nich pochází z roku 
1637, prvotní stavba tak patří mezi vůbec 
nejstarší krkonošské boudy. Tato luční enklá-

va je tedy nepřetržitě osídlena 
už více než 370 let. Po roce 
1945 patřily „Brádlerky“ Čes-
koslovenskému svazu tělesné 
výchovy a počátkem šedesá-
tých let dvacátého století byly 
přejmenovány na Fučíkovy bou-
dy podle novináře a komunisty 
popraveného nacisty. Jejich 
původní název ale nezanikl a 
v roce 1989 se vrátil na vývěs-
ní štít. 

zdroj: www.bradlerovy-
boudy.cz 

Na Brádlerky jsem se poprvé dostal na 
jaře 2016. To mě hasič, kterému přezdívají 
Mošna, vytáhl na skialpech na vrchol Vysoké-
ho kola, ukázal mi svah, který bych nesjel ani 
na sjezdovkách a hrdě mi řekl: “Tady si udě-
lej svůj podpis!“ Ve skialpinistické hantýrce 
to znamená udělat stopu hranou lyže 
v panenském sněhu. Já v tom svahu podpis 
udělal. A ne jeden! Jen to nebylo hranou lyže, 
podpis byl určitě vidět až ze vzdálených Pta-
čích kamenů a připomínal díru po dopadu 
středně velkého meteoritu. Přesto se mně ta-

Brádlerky Laviniště král ... 
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dy zalíbilo.  Výhled z oken jídelny na Špindle-
rův Mlýn schovaný v hlubokém údolí a sjez-
dovky ve Svatém Petru a okolo boudy spousta 
lákavých cílů na výšlap na skialpech nebo 
sněžnicích. A protože se i příjemné prostředí 
dřív nebo později okouká, opustili jsme 
(obrazně) Výrovku a v roce 2017  přemístili 
zimní metodiku na Brádlerky. Najít vhodný 
termín nebylo úplně nejjednodušší. Museli 
jsme se přizpůsobit kapacitě boudy 
(zamlouvali jsme opět 35 míst!) a hlavně hasi-
čům, kteří na Brádlerky na začátku března 
stěhovali z Výrovky zimní vybavení, které nám 
opět laskavě zapůjčili.  

Když mně, do sněhu prostého Chomuto-
va, psal dva dny před odjezdem Petr Bárta, 
správce Brádlerek, že sněhu je dost, měl 
jsem pochybnosti. Když jsme 
v takřka sněhu prostém Špindlu 
vyzvedávali permity na přírodní 
ledy, byly ty pochybnosti už dost 
velké. Ale už cestou na boudu mě 
chmury opustily. Sněhu bylo víc 
než dost na všechny zimní krato-
chvíle, které jsme si vymysleli. Na 
skialpy, na ledy, na zahrabání pod 
lavinu, na tahání z trhliny i na ly-
žování dětí na malé sjezdovce 
vedle boudy. Dokonce bylo dost 
sněhu i na kratochvíle, které jsme 
ani nevymysleli. Myslím tím bunk-
ry a záhraby, v kterých nám mi-

zely děti a zase se objevovaly o kus dál jak 
malé surikaty. A myslím, že potenciál Brádle-
rek jsme zdaleka nevyčerpali. Bylo nás sice 
„jen“ 29 (ale dorazil i náš přespolní člen Pepí-
no Kotyk, takže 30)  a co vím, všichni byli spo-
kojení.  

Nezbývá než, jako každý rok, poděko-
vat těm, bez kterých by metodika nebyla me-
todikou: LeTošovi, který si vzal na starost le-
dolezce, Jířovi, vládci laviniště, Honzovi Jan-
sovi a Otovi Pavlasovi, kteří dobrovolně mrzli 
dva dny u (jako) trhliny, i Buchtíkovi, který se 
s kytarou postaral o večerní zábavu. Já děku-
ji všem, kteří ocenili můj díl práce při organi-
zaci metodiky a doufám, že vám (nám) meto-
dika k něčemu bude i když na nás (vás) ne-
spadne lavina.                                      Broněk  

Na sněžnicích  Led pod Labskou 
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Co, kdo s kým, kdy, kde, jak a komu v dubnu 2017 

 
                                                                                                                                        Pavel "Párek" Suchopárek 

1.4.  Klubové akce Čištění Vejprtských skal se účastní Letoš, Verča, Štěpánka Kadlecová,  

                Párek, Rosťa, Pepíno a Jířa. Sedm statečných vysbíralo kontejner odpadu a patřičně  

                prořezalo skály. Akce byla podpořena dotací ČHS. 

1. -2.4.  Pořádnou aprílovou vychytávkou bylo první letošní lezení Broňka, Šišky,  Deivi a  

                Romana na písku v Bürschlických stěnách. Zvykání si na písek bylo jako každý rok vel 

                mi vypečené. S větší dávkou morálu se do Bürschlických stěn vrátily Bandasky  

                s Deivinou v neděli a konečně se lezlo i do VIIa. 

6.4.  Na boulderech pod kadaňským hradem se pinoží horokroužek pod vedením Raduše,  

                mistra Svinaříka a Blagodaniče. 

7. -17.4. Dovolená rodinky Bohuňkovic. Začíná dva dny v Juře a poté přesun do Arca, kde je  

                celou dobu hrozný vedro. Povedlo se vylézt jedno 7c+ a 7c stylem PP a pár 7b OS.  

8.4.  V Josemitech na Petrohradě se realizují Svinčáci s Pavlou Koukolíčků, Renčou a jejím  

                mužem Blagodaničem Vyfičičem. 

  Ludvajz se sestrou dávají horezdar na Hasištejně. 

10.4.  Do Rájce na Blížence si o obědové pauze odskočil Lubáno s Broňkem, krásou  cesty po  

                SZ hraně byl Lubáno přímo uchvácen. 

13.4.  Výprava Horoklubu (24 lidí) se z ničeho nic ocitla v lezecké oblasti Marciaga nedaleko  

                jezera Garda. Buchtík Zabiják využil této příležitosti k vyzkoušení lezení "na tření,  

                alias rajbasu" neb na plastikové stěně v Jirkově nemohl nacvičit jak do skály zatnout  

                drápek. 

14.4.  Oblast  Monte Lupia objevují  Buchtík, Šalotka,Verča, Jirka a Pavel.  

  Blahouš s Renčou si užívají léto na Hasištejně ve Skalní vesničce. 

15.4.  V oblasti Marciaga působí Jířa, Mária, Broněk, Šika, Verča, Jirka, Buchtík, Šalotka,  

                Luďa, Lenka, Rosťa, Alice, Gondy, Pavel a smečka dětí. Decibely Šišky hlasu způsobu 

                jí, že je v Itálii o jednoho bezdomovce víc - více v článku. 

  Slivka s Ludvikem Forestem výletí na Bořeni v Západním prostoru 

17.4.  V oblasti Metoga realizují náročné sportovní výstupy Buchtík zabiják, Verča, Broněk,  

                Jirka, Luďa, Háša, Rosťa a Alice. 

18.4.  Mistr Svinařík působí na Kapucínských skalách, konkrétně na Dolním masívu. 

19.4.  Na smrčinském křemeni – Goethovkách se utkává mistr Svinařík s kamenným  
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         živlem. 

21.4.  Blagoslavič Relaxič sbírá pohodu a cesty na Trampských skalách v oboře. Nožky má  

                dole. 

 

22.4.  Sněžník přivítal boulderovou sekci klubu ve složení Svinaříci 3x a Nebíčko.  

 

24.4.  Broník Bandasů leze několik cest na Mosteckém Špičáku, doprovázen maminou a te- 

                tou. 

 

26.4.  Geocachingová sekce podnikla pěší tůru z Děčína do Dolního Žlebu v délce 20 km, za 

                končenou zaslouženým pivem u Kosti.  Jelikož se keš nakonec nepodařilo najít, budou  

                se tam muset vrátit ještě jednou. 

  Horokroužek pod ve-
dením Raduše zvládají v Perštej-
ně Netáhlo a Maturitní. 

 

28. – 29.4. Romantickou noc 
na Jezerce prožívají Ludvajz a 
Martin v rámci tréninku nevím na 
co. 

 

29.4.  Labák – cesta 
Flasback Xa na Strážce, na le-
vém břehu objevujeme nějaké 
nové masí                 vy. Kdo – no 
Laban Pája Bohuňků. 

  Horokroužek – Raduše, 
Květa, Svinčo, Blagodanič, Niky 
a Terča plaší medvědy (mývaly) 
v Kotvině. Blahušu spíše brigádni-
čí a přeřízl, co se dalo. 

 

30.4.  Na Petrohradě  se 
školí ve Školce Květa s Milanem 
Svinaříků a Raduše na všem, co si 
loni vyčistili. Odpoledne se kona-
jí čarodějnice v Brodcích u 
Štejnarů. 

   

Párkova svěřenkyně při cestě do orasínských hvozdů 


