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   LEDEN    ÚNOR    BŘEZEN    DUBEN  

P   4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Ú   5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

S   6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Č   7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

P  1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

S  2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  

N  3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25 

 

 

   KVĚTEN    ČERVEN    ČERVENEC   SRPEN 

P   3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Ú   4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

S   5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Č    6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

P   7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

S  1 8  15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

N  2 9  16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

 

 

   ZÁŘÍ    ŘÍJEN    LISTOPAD   PROSINEC 

P   6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Ú   7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

S  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

Č  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

P  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  

S  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

N  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

 

http://mujweb.cz/www/webrac/webrac0.htm 

http://horolezectvi.cstv.cz/ 
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VODĚRADSKÉ BUČINY 
 

Všem, kteří se zúčastnili 1. ročníku Voděradských bučin, jejichž ředitelem byl můj choť 

Radek Vondra alias Mlčoch, si dovoluji vzkázat:Chyba! Záložka není definována. 
Díky, ţe jste přijeli v tak hojném počtu a přivezli s sebou dobrou náladu, ženy a děti (fakt 

nevím, proč se jim říká škodiči) a cizince z Holandska(?) a ţe jste připravili místním 

vesničanům nevšední podívanou, na kterou vzpomínají dodnes. 

Opravdu se mi ulevilo, že:  

 ţe jste se nikdo neztratil a nezranil 

 ţe jste s úsměvem zvládli všechny nástrahy na trati, které na vás Radek nachystal, a ţe jste 

všichni (i Roman Hrabě) zjistili, ţe krása opravdu střídá nádheru 

 ţe vám dobrá nálada a hlavně pivo vydrţely aţ do neděle 

 ţe jste neohrnovali nos nad uzenými ţebry, ačkoli na nich nebylo moc masa 

 ţe tchánova chalupa ještě stojí 

 ţe jste se mi neposmívali – aţ na malé výjimky – kdyţ jsem večer v hospodě odpadla po 

třech becherovkách 

 ţe se celá akce dopadla dobře, Radkovi se ulevilo a začal se konečně místo závodům 

věnovat také trochu mně  

 

Mějte se všichni přes zimu krásně a v létě zase na ”bučinách”  

Ahoj Iva 
 

 

Pár postřehů z Pyrenejí. 
 

 Letos v létě jsme se vydali na rodinnou dovolenou se ţenou a Filipem trochu 
probádat Pyreneje. Jana prohlásila, ţe hory v okolí Prahy do vzdálenosti 800 km jiţ 
jsou okoukané, a ţe dokud nám ještě stačí síly a dech, mohli bychom se podívat 
někam dále. Tak jsme vyrazili. Já s Filipem jsme si vzali kola, protoţe kdyby nám 
došly síly a dech po výstupu na nějakou horu, dolů do údolí jsme mohli sjet na kole. 
 Mont Canigou sice není nejvyšší horou Pyrenejí, ale ve východní části je vidět 
od středozemního pobřeţí téměř z kaţdé vyhlídky. Staří Řekové ho nazývali Pyrene 
- Ohnivá hora a stejné jméno dali pak celému pohoří. 
 Naším východiskem byla také východní část Pyrenejí, jmenovitě nádherné 
opevněné město Carcassone ve Francii. Touto částí, která má podobný charakter 
jako například Nízké Tatry nebo Malá Fatra, jen je trochu divočejší a opuštěnější, 
jsme jenom projeli, protoţe co naplat, lákala nás nejvyšší hora Pyrenejí - Pico de 
Aneto. Přestoţe nejvyšší vrcholy Pyrenejí se nacházejí ve střední a západní části 
hraničního pohoří na území Francie, kde vrcholy dosahují aţ do 3300 m, a dávají 
Pyrenejím velehorský charakter, nejvyšší hora Pyrenejí vysoká 3408 se nachází na 
území Španělska v masivu Maladeta, tak trochu stranou od hlavních velehorských 
atrakcí. 
 Pro nás to ale atrakce byla jiţ tím, ţe jsme se k ní vydali přes Andoru jen s 
pomocí automapy (měř. 1:750 000). Nebýt dobrého Slováka, který na parkovišti pod 
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horou čekal na své kamarády, kteří nahoře lezli jiţ 4 dny, asi bychom se tam někde 
placatili ještě dnes. Takto s pomocí mapy, kterou nám zapůjčil, a s několika dobrými 
radami jsme vyrazili vzhůru, abychom po 5 hodinách chůze přešli přes ledovec (je 
dobré mít mačky nebo alespoň cepín, nejlépe oboje - ale kdo by to tahal) a po 
absolvování vrcholového pověstného Mohamedova kroku, kdy je třeba překročit 
průrvu, kde z kaţdé strany na vás civí zezdola kolmá stěna asi 400 m hluboká, jsme 
se ocitli na vrcholu, s nádherným panoramatickým pohledem po celé skupině 
Maladeta i hluboko do Španělského vnitrozemí. Jelikoţ bylo jasno a svítilo sluníčko, 
rozhled byl jedinečný. Po čtyřhodinovém návratu zpět jsme zjistili, ţe i na nás se 
sluníčko jedinečně podepsalo, protoţe jsme šli jen v tričku a šortkách a byli jsme 
spáleni jako po týdenní dovolené u moře. 

Ještě jednou jsme se vyspali na tábořišti u parkoviště a ráno jsme pak poprvé 
vyzkoušeli sjezd na kolech po stezkách a silnicích v Pyrenejích. Bylo to výborné, 
kola to také vydrţela, aţ na takovou drobnost, ţe při přehazování jsem ulomil páčku 
od přehazovačky. Mohl jsem sice přehodit na nejmenší kolečko, ale zpátky nahoru 
uţ to nešlo. Před další bodem našeho programu, coţ byla cesta na průsmyk Col 
d´Tourmalet to bylo docela povzbudivé. 
 Autem jsme se tedy přesunuli po trase Tour de France přes Col d´Aspin pod 
nejvyšší průsmyk francouzských Pyrenejí, který svojí výškou 2114 m dává kaţdý rok 
zabrat  jezdcům populární Tour. Na nás si ovšem nepřišel. Seřídil jsem si 
přehazovačku tak, abych měl vzadu stále druhé největší kolečko, a pak jsem jiţ jen 
měnil převody na předním „trojtácu„.S Filipem jsme dali trochu fóra Janě, která měla 
vyjet autem nahoru a nahoře plnit funkci kameramana, občerstvovací stanice, 
sběrného vozu a nadšeného publika zároveň. Vyrazili jsem vzhůru, abychom po 
dvou hodinách pohodové jízdy urazili 16 km stoupání, kdy poslední 2 km byly snad 
nejdelší, které jsem kdy jel. Kameraman propásl náš bleskový průjezd vrcholovou 
metou, nadšení publika ochablo při pohledu na nás a místo zřízení občerstvovací 
stanice stačila Jana uplést půlku svetru (alespoň usušila mokrý stan od ranní rosy). 
Kdyţ jsme po čtvrthodině byli schopni vnímat, rozprostřel se před námi nádherný 
výhled na obě stran horského hřebenu. Byli jsme pod samým vrcholem hory Pic du 
Midi de Bigorre (2865 m), na jejímţ nejvyšším místě ještě stála televizní a 
rozhlasová vysílací věţ s rozhlednou. Říká se, ţe za jasného počasí je tam odtud 
moţno přehlednout třetinu Francie. My jsme to ovšem nezkoušeli, protoţe nás čekal 
nádherný sjezd do údolí na druhé straně, který končil  v Luz-St.Sauveur. Sběrnému 
vozu jsme dali trochu většího fóra, ale stejně nás pak zdrţoval, protoţe na úzké 
silnici plné serpentin se s autem nedalo jet rychleji neţ 50 km/hod, zato na kole jsme 
se řítili do údolí někdy aţ sedmdesátkou. 
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 Z Luz-St.Sauveur to uţ pak je jen kousek do nejimpozantnější kotliny 
francouzských Pyrenejí - Cirque de Gavarnie. Zde několik třítisícovek tvoří svými 
svisle zakončenými úbočími gigantický půlkruh. Při prohlídce tohoto přírodního divu 
upoutají vedle pozoruhodného 422 m vysokého vodopádu Grande Cascade hlavně 
divoce rozházené vrstvy hornin, které svědčí o morfologickém utváření celého 
pohoří. Nás však táhla nejslavnější turistická atrakce, průrva ve stěně zvaná 
Rollandův průlom (La Bréche de Roland, 2807 m). Tato mohutná trhlina je proraţena 
v kilometr dlouhé vápencové stěně. Je to hříčka přírody a dává podnět k legendám. 
Jedna z nich praví, ţe průlom vznikl, kdyţ dcera nějakého boha (uţ nevím jakého) se 
zamilovala do místního pasáka ovcí a utekla s ním přes hory. Zklamaný bůh-otec při 
jejich pronásledování bouchl pěstí do horské hradby a vytvořil tak pověstný průlom.   
U turistů vyvolává nadšení pohled portálem do krajiny neobvyklých tvarů, krajiny 
kaňonů španělského národního parku Ordesa. Aţ sem jsme se tedy vyšplhali ještě 
ten samý den odpoledne, kdy jsme ráno absolvovali výšlap na Col d´Tourmalet. 
 Proto jsme pak rádi sjeli do údolí Valee d´Ossoue, kde na konci údolí u 
přehrady bylo ideální tábořiště a výchozí bod pro závěrečnou etapu našeho 
putování. Tou se měl stát výstup opět na nejvyšší horu, tentokráte francouzských 
Pyrenejí. Je jí nádherný impozantní vrchol Vignemale (3298 m). Ze severní strany 
vysoký, kolmo padající štít, z jiţní strany moţný přístup po dlouhém, téměř 
šestihodinovém pochodu údolím d´Ossoue a pak výstupem po jiţním úbočí, kde je 
potřeba v závěru zdolat ledovec a na vrcholek dolézt  po skalním hřebeni. Jenţe nás 
zaskočilo počasí, po sérii nádherných slunečních dnů jsme se probudili do ranní 
mlhy a drobného deště. Přesto jsme vyrazili na cestu, neboť jsme mysleli, ţe aţ se 
dostaneme výš nad mraky, bude opět jasná modrá obloha a v pohodě se dostaneme 
na vrchol. Jenţe ouha, čím výš jsme stoupali, tím byla mlha hustší, mraky byly vyšší 
neţ jsme si mysleli. Kdyţ uţ jsme pak šli po ledovci, nabaleni jak polární badatelé do 

všeho teplého, co jsme měli sebou, a najednou jsme nevěděli, jestli jdeme po ledovci 
nahoru, nebo vlevo či vpravo, zavelel pud sebezáchovy a řekli jsme „dost„. Nahoře 
stejně nic nebude vidět, nehledě k tomu, ţe jsme mohli dojít na kraj ledovcového 
pole, za kterým byl jiţ jen vrcholový hřeben a pád do severní stěny. Prohlásili jsme 
místo, kam jsme toho dne došli zřejmě nejvýš, protoţe ţádné další stopy výše 
nevedly, za vrchol Vignemaly a tím jsme se s horami zvané Pyreneje důstojně 
rozloučili. 
 Bylo by toho k psaní ještě hodně, o návštěvě Lurd, zdolání dalšího horského 
průsmyku na kolech s následnou krádeţí jablek snad na jediném ovocném stromu 
v Pyrenejích, který jsme potkali,  táboření v dešti pod širákem na smetišti, či 
zaslouţené regeneraci sil u Atlantiku, ale to uţ jsou jen okrajové epizody, které 
víceméně jen dokreslují hlavní cíl naší cesty, a tím bylo poznat alespoň částečně 
nejznámější horské oblasti Pyrenejí.  
 

 A můţu vřele doporučit - stálo to za to. 
 

         Ivo Štolc  
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PAKLENICA ´98 
 

 

aneb 

Z deníku dobrého studenta Šarapatky 

 

 Po dlouhých a zdánlivě nekonečných dnech příprav se chtěné stalo skutečným a 

v pátek 21.srpna letošního roku byla zahájena lezecko-rekreační akce Paklenica 98. Sestava 

účastníků nebyla aţ tak jednoznačně račácká, jak bývá zvykem, protoţe vedle pilířů výpravy 

– rodiny Šabatových včetně jihočeské sekce, Luboše Koubíka a K2 – Honzy a Jonáše 

Kábrtových se do Paklenice vyvezla i Jonášova Marieta, její kamarádky Anička a Lucie a 

Jonášovi spolulezci Klokan a Šára. Aby byl výčet všech účastníků úplný, musím ještě 

připomenout Kábrtí Adélku a po čtyřech dnech stopování se k expedici přidala Verunka a 

Píďa. 

 I kdyţ byl sraz původně naplánován na 7 hod., musely všechny tři vozy vyrazit aţ v 10, 

nic se totiţ neobejde bez komplikací a tak jsme samozřejmě zapomněli vyzvednout vouchery 

a itineráře, ale nakonec jsme Prahu zdárně opustili. Díky buldočí vytrvalosti řidičů jsme ale 

ztrátu hned první den dohnali a uţ ve 21 hod jsme uléhali ke spánku v oblasti, kterou nám 

v současné době 2× týdně servírují Nova a ČT1, u „Vinetouových Plitvických jezer“. 

Bohuţel ale nespíme dlouho, protoţe okolo 23.hodiny si veledůleţití správci parku vymysleli, 

ţe si s námi chtějí zahrát na automobilovou honičku a později i na schovávanou. Takţe jsme 

nuceni se přesunout ještě o nějakých 5 km jiţně a definitivně se uloţit ke spánku aţ 

v náhodně objeveném zrušeném lomu – nyní smetišti. Noc přeţívají všichni bez problémů, 

jen Lídě je zima, protoţe Honza při odchodu z auta nechal nezodpovědně otevřená okénka. 

 Po probuzení a po krátké poradě co dál padá rozhodnutí obětovat druhý den naší 

výpravy na prohlídku jednoho ze dvou chorvatských národních parků, jiţ výše zmíněných 

Plitvických jezer. Vracíme se tedy na místo včerejších konfliktů se správci parku a po vzoru 

německých turistů si kupujeme za 20 marek vstupenku a s vyuţitím vyhlídkového autobusu a 

turistické loďky se kocháme místní nádhernou faunou a flórou. Pro případné zájemce o 

prohlídku snad ještě následující:  vstupenky do parku se kontrolují pouze na vyhlídkové lodi 

(kdo si tím ale má být jistý), z čehoţ plyne poučení, ţe kdyţ se vynechá masňácká loďka, tak 

se dá po Plitvičkách pohybovat zdarma. 

 Po prohlídce parku nasedáme znovu do aut a uţ na jeden zátah doráţíme do cíle naší 

cesty do kempu Alan v Paklenici. Následuje známý scénář „Češi u moře“ – vykoupat, vybalit, 

obejít místní obchůdky, trţiště a hospůdky a spát. 

 První Paklenickou teplou noc mořskou noc si protahujeme po včerejší anabázi aţ do 9 

hodin a následuje úvodní den podle nějţ se dosti stereotypně budou opakovat i dny další – 

vstát, jít si zaběhat, zaplavat v moři, dát si spršku a snídani, sbalit matroš a auty vyrazit 

k oficiální bráně do národního parku Paklenica. Zde by snad stálo za to zmínit se o vstupném. 

Za prvé zde není problém měnit marky, dolary a dokonce i koruny za kuny a to přímo 

v areálu kempu v hotelu Alan. A druhým, pro horolezce zajímavým faktem je zpráva, ţe pro 

lezce existuje zlevněná (30 Kun) 5-denní vstupenka. Pozor na návštěvu vojenského tunelu 

z poslední chorvatské války, ve kterém téměř nic není, ale za to při jeho návštěvě škrtají dva 

dny ze vstupenky. 
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 Po vstupu do parku si prohlíţíme ostré vápencové masivy, procházíme celou lezeckou 

oblastí kaňonu a snaţíme se zorientovat své lezecké průvodce. Docházíme aţ pod místní 

nejvyšší stěnu Aniča Kuk (712 m n.m.), kde si zkušení expeďáci Honzové jiţ vybírají cestu 

na zítřek. Pak se vracíme opět na začátek kaňonu a zahajujeme rozcvičování a rozlézání na 

jednoduchých cestách. Pro první den a rozlezení lze doporučit: 

Masiv D Auhe - Auhe  5a, 13m 

   Wiener Würzchen 5a, 13m 

Masiv G - Koseplače-Für Nine  4a, 20m 

   Figa   4a, 20m 

Masiv K – Maja Biene Maja  6a+, 14m 

   Fleissige Willi  6a, 14m 

   Čuja ti si bog  5b, 13m  a jeho varianta 

Masiv M – Pod rampou všechny jeho cesty 

 Tento první den nás slunce a nesnesitelné vedro vyštípaly zpět do kempu uţ okolo 

čtvrté hodiny, opět jsme si zaplavali a zahráli si všichni společně fotbálek. Večer jsme si 

zkrátili pitím místního levného,ale dobrého vínka. 

  Druhého dne vyráţí všichni zkušení staří račáci na expediční celodenní aţ na vrchol 

zdejší nej… , Aniči Kuk, cesta Mosoroški – 5,  350m, 5 hodin. Jedná se o hezky odjištěnou 

klasickou cestu s jediným kritickým místem v 7. Délce. Po návratu vypadali všichni zničeně 

(opět bylo horko a dusno), ale šťastně a zrelaxovaně. 

 ¨Zbytek výpravy se věnuje další obtíţnosti krátkých v první třetině kaňonu: 

Masiv M – Kanjon Special Kanjion direct 6a, 23m 

    Shagooth   6c+, 23m 

    Achtung Steinschlag 6b, 15m 

Masiv E – Jupi  Jupi    5c, 12m 

    Blutwurst   6a+, 12m 

Masiv F -      Butter Keks   5c, 18m 

    Oster Keks   6a+, 18m 

    Pepaj    6a+, 20m 

    Safety first   5c, 20m 

 Před návratem do kempu jsme ještě stačili objevit zbraň proti nesnesitelnému horku. 

V kaňonu je totiţ velké mnoţství malých tůní hlubokých i přes 2 m, ve kterých je velmi 

příjemná moţnost koupání a dokonce i plavání. Adamovo roucho a listí všudypřítomných 

fíkovníků v nás opravdu budilo pocit ráje na zemi. 

 Třetí den se, jako kdyby znal známé pořekadlo, stal opravdu kritickým a 

odpočinkovým. Celou noc totiţ lilo jako z konve, a proto nebylo ráno na plánované lezení ani 

pomyšlení. Jít lézt se odhodlali jen Honza s Lídou a ostatní trávili den plaváním, surfováním, 

opalováním, hraním společenských i sportovních her,kralovaly freesbee a fotbálek a 

v neposlední řadě i pojídání fíků a hroznového vína, které tady roste asi jako u nás jablka. 

Naštěstí bylo celý den krásně a tak se šrámy z noční bouřky zahojily úplně bez problémů. 

 Čtvrtý den byl úplně stejný jako druhý jen se zanedbatelným rozdílem, ţe se obě 

skupiny vystřídaly – všichni jsme prostě chtěli jít všechno a po velkém přemlouvání se 

k celodennímu výstupu odhodlal i Lída, která si pak během výstupu nepočínala zdaleka 

nejhůř. 
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 Pátý den nás probouzí v 7 hodin výprava všech muţů Šabatů vkusně doplněných 

Terezkou a Lubošem. Pro dnešek si vybrali opět vcelku náročnou expediční cestu s vrcholem 

– jak jinak neţ Aniča Kuk. Bohuţel nemám přesný název ani obtíţnost, ale zato se kluci 

nepodělili ani o ţádné historky, snad jen, ţe David chtěl protahovat kletr skrz expresky. (cesta 

v pravé části stěny vedoucí ke skalnímu na hřebeni, nejčastějšími jistícími body jsou stromy) 

Zbytek skupiny si opět vybírá jako denní program oblíbené kraťásky. Lezeme některé z  ţ 

přelezených cest a jako nové jsme objevili a rádi bychom doporučili následující: 

Masiv C – Krokodil Rasier Klinge 5c, 9m 

    Ananass  6c+, 15m 

    00 (UTC)  6a+, 15m 

Masiv H – Ţluti Stup Veleshit  6a+, 18m 

    Reibeisen  6a, 18m 

 Holky dnes udělaly chybu, před kterou jsem jiţ varoval, byly navštívit vojenský bunkr 

– prý to opravdu nestojí zato. Do kempu se obě skupiny vrací společně asi v 6 hodin. Večer je 

opět rozdělen do dvou skupin – první vyrazila na večeři do místní restaurace a přišla více neţ 

spokojena a druhá, spořivější, volila procházku po pláţi spojenou s návštěvou starého 

majáku. 

 V noci na předposlední šestý den nás opět nemile překvapila bouřka a vichřice, ale 

vycvičeni z předešlé jsme vše přeţili bez úhony, i kdyţ chvílemi to vypadalo, ţe si půjdeme 

zasurfovat do moře i se stanem. Probudili jsme se do větrného a chladného rána, coţ docela 

výrazně demoralizovalo naše lezecké nadšení. Ale fakt, ţe jsme tu jiţ předposlední den nás 

nakonec do skal vyhnal. Všichni jsme lezli jen kraťásky a kaţdý dolézal to, co mu 

z předchozích dní proti ostatním chybělo. Po návratu do kempu jiţ tradiční fotbálek. Praţené 

vločky k večeři vypadaly tak dobře, ţe vzbudily debatu na téma „Jó vločky, ty jsou nejlepší 

s rybičkama.“ Večer rozlučka s Paklenicí ve formě vinařské pitky. 

 Posledním dnem v Chorvatsku pro nás byla sobota 29.8.98. Po probuzení následovala 

bouřlivá výměna názorů coţe to dnes podnikneme, jejíţ závěrem byl pěší výlet napříč celým 

paklenickým kaňonem na Borisovu chatu, která patří „Planinskému druţstvu Paklenica“ ze 

Zadaru a za levný peníz také poskytuje ubytování. Chorvati ji dnes v rámci odsrbštění 

nazývají Planinarsky dom, protoţe netuší, ţe původní jméno je po legendárním českém 

horolezci Boryšovi, o kterém se zpívá i v naší hymně. Beze spěchu vyráţíme v 10.30 a po 

problémech jak se dostat do parku s vyčerpanými vstupenkami, které jsme vyřešili ilegálním 

průchodem lesem, se kocháme pohledem na skály a potoky a ničíme poslední snímky na 

filmech. Do kempu se vracíme kolem šesté, po večeři ještě dojíţdíme zbytky mandlí, které 

jsme po cestě natrhali a uţ za tmy balíme a nakládáme do aut všechny věci a stany. Venku si 

necháme jiţ jen nejnutnější věci a spacáky tak, abychom ráno mohli co nejrychleji vyrazit. A 

tak se také stává, ráno v sedm hodin se loučíme s vůní moře a všudy přítomných borovic a 

s nostalgickou slzou v oku, ţe končí i tak hezká dovolená, vyráţíme společně s generálem 

Svobodou směr Praha. 
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Aniča Kuk 
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KALENDÁŘ  AKCÍ    1999 
 

9.1.   Holý vrch - první slanění        horo 
   svařené víno a tradiční horolezecký seminář 

organizátor:  HO Bohnice 
 

6.2.   Jeseníky - Boganův memoriál      běžky 
organizátor:  Vláďa Weigner, tel.z. 24941863, d.4718682  (informace viz za kalendářem) 
 

 

10.-11.4.   Těptínský Bláťák      WRC-30 

organizátor:  Jarda Tůma, Pavel Sláma 
 

 

23.-25.4. Choustník           horo, WRC-40 
organizátor:  Luboš Koubík 

ubytování:  skautská základna Na Hájovně - Chválkov 
 

 

30.4.-2.5. Ostrov nebo Saské Švýcarsko       horo 
sraz a ubytování: ubytovna ČHS nebo kemp nebo bivak 
 

 

7.- 9.5.    Orlické hory       WRC-40 

organizátor:  Honza Kábrt, tel.d. 44 46 28 07, telz. 24 87 56 20 

sraz:   Kábrtova chalupa v Olešnici v Orlických horách v pátek večer 

ubytování:  vlastní spacáky 
 

 

14.-16.5. Rač MTB - 8.ročník orient.závodu dvojic  WRC-40 
organizátor:  Jirka Dušek tel.791 37 58 

sraz:   v pátek večer nebo v sobotu ráno, start v 9 hodin dle propozic 

ubytování:  vlastní stany a spacáky 
 

 

4.- 6.6.    Chebská Pánev     horo, WRC-40 

organizátor:  Martin Lorenc, Tomáš Koudelka 
 

 

29.5.- 13.6.   Kolem hranic průjezd Chebskou Pánví     MTB 

organizátor:  Radek Vondra, informace za kalendářem 
 

 

11.-13.6. Labské pískovce           horo 
sraz a ubytování: bivak u Vojtěcha 

 

18.-20.6. Orlík - 7.ročník MTB triatlon pro každého  WRC-30 
organizátor:  Venca Jakubův 
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start: U Olešné v sobotu v 10 hodin na pláţi Strouhy. 

ubytování:  na chatě Jakubův, vlastní stany, spacáky 

trasa:   plavání   1 km  kolo    50 km  běh  5 km 
 

17.- 18.7.   Voděradské Bučiny      WRC-40 

organizátor:  Radek Vondra tel. 73 00 87 

sraz:   v sobotu ráno, hromadný start v 10 hodin  

ubytování: chalupa Radka Vondry, Doubravčice 41 . Přes Říčany, v Mukařově doleva do 

Doubravčic. Chalupa je vidět z horního náměstí. Spacáky, karimatky. 
 

 

13.-15.8. Co se vejde do Marušky bodované spurty  WRC-40 
organizátor:  Radek Chlumský, tel. 53 24 24 

sraz: Radkova chalupa, Rokytnice nad.Jiz., Pod chatou Druţba 200 m směr Františkov 

ubytování:  vlastní stany, spacáky 
 

20.-29.8. Paklenica aneb po stopách Sama Hawkinse      horo 
organizátor:  Honza Kábrt, Honza Šabata 
 

 

10.-12.9. Jizerské zapomenuté cesty-6.ročník   WRC-50 
organizátor:  Pepa Vosolsobě, tel.zam.7074-296,144  , tel.d.786 47 84 

sraz:   Karlov, chalupa Jardy Tůmy (moţná), v pátek večer nebo v sobotu ráno 

ubytování:  vlastní spacáky 
 

 

24.-26.9. Novohradské hory       horo, WRC-50 
organizátor:  Honza Šabata, Vláďa Martinovský  

ubytování:  dle propozic (Ţofín nebo Hojná Voda) 
 

 

2.10.  Černolické skály a Brdské hřebeny horo, MTB 

organizátor:  Venca Jakubův 
 

 

8.-10.10. Rožnění na Rači           horo 

organizátor:        pokyny na začátku října 
 

 

podzim  Lezecké spanilé jízdy         horo 
podle zájmu, dohody a počasí osvědčené akce jako Vysoké Tatry, Arco, Finale či Dolomity 
 

 

26.-28.11. Poslední slanění 
   dle dohody se v září určí místo popřípadě změna datumu 

ubytování:  U Koudelků - Bublava  nebo Modrý Pavilon ve Spáleném Mlýně nebo Blatiny 

 

Několik informací ke kalendáři 
 

Jeseníky 
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Ahoj kamarádi, 

 všechny vás zvu opět do Starého Města pod Sněţníkem na běţka a na setkání při 

tradičním závodu. Loni se závod vydařil, sněhu bylo dost a účast opět po letech velmi slušná. 

Nebylo by špatné, kdyby se ji podařilo ještě překonat. V kulturáku ve Starém Městě je místa 

dost, pro ty, kteří chtějí přijet s velmi malými dětmi, můţeme zajistit ubytovnu na náměstí. 

Proto přijeďte a pozvěte i své známé. Těšíme se na vaši účast jako závodníků i pořadatelů. 

 Trať závodu - dovolí-li to podmínky - bude tradiční, muţi asi 34 km s větším 

převýšením, ţeny kolem 25 km. Podaří-li se do 15.1.66 shromáţdit dostatečný počet zájemců 

o společnou dopravu, bude zajištěn autobus. Váţný zájem se prokazuje tak, ţe se do 

zmíněného data zaplatí 300 Kč, které budou v případě nedostatku adeptů promptně vráceny. 

 Odjez autobusu v pátek 5.2.99 v 17 hod. z Náměstí Míru, návrat v neděli kolem 22 hod. 

tamtéţ. Způsob platby sloţenkou nebo v hotovosti v kanceláři ADVENTURE HOLYDAYS, 

Praha 2, V Tůních 11 Po-Čt 12.00-17.30 nebo mimo tuto dobu po telefonické dohodě 

(24941863). 

Vláďa Weigner 

 
 

World Rac Cup 99 
 

 Nový ročník se bude hodnotit podobným způsobem jako WRC98, ale ve vzorečku byl 

omezen vliv počtu účastníků. Jeden aţ dva ředitelé kaţdého závodu opět získávají body jako 

bronzový medailisté. 
 

         ProjetéKontroly      PočetDruţstev - Umístění 

BodyWRC  =  KoeficientZávodu  ×  (  ----------------   +   ------------------------  ) 
           PočetKontrol  PočetDruţstev  +  1 

 

 

Kolem hranic 
 

 Rozhodl jsem se uspořádat na začátku léta roku 1999 velkou cyklistickou akci. Nemám 

zatím dořešeny jednotlivé detaily, ale celkový rámec a idea jsou známy. Jedná se o MTB 

jízdu z bodu A do bodu řekněme M, kde A je rozkošné městečko Slavonice u rakouských 

hranic a M je město Králíky u hranic polských. Postupové body B - L jsou roztroušeny podél 

našich jiţních, západních a severních hranic. Pojede se tedy přes Novohradské hory, Šumavu, 

Český les, Krušné hory, Luţické hory, Jizerské hory, Krkonoše a Orlické hory. Cesta by měly 

trvat 12-14 dní, denní dávka by neměla překročit 80 km. Zavazadla omezené velikosti bude 

převáţet auto, ale přeprava kol či odpadlíků bude vyloučena. Ubytování bude zajištěno 

v hotelech či penzionech, v některých případech bych se pokusil poţádat o přístřeší přátele. 

Příkladem je Martin Lorenc a jeho chalupa v Českém lese, kde v daném termínu pořádá 

Chebskou Pánev. 

 Konečné propozice a závazné přihlášky rozdám na některé jarní akci WRC nebo na 

vyţádání zašlu. Rád uvítám vaše podněty a nabídky k ubytování po trase. 

 Na červen 1999 se teší 

Radek Vondra alias Mlčoch 
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Klubové a svazové příspěvky 
 

Upozorňuji členy Rače, ţe jiţ mohou platit příspěvky na rok 99 ( nejlépe v oblíbených 

pondělcích v Platýzu) a zároveň chci poţádat ty, kteří nezaplatili za jiţ uplynulé období, aby 

se zastyděli a dluh uhradili. 

 Zároveň bych rád upozornil ostatní přátele Rače - členy jiných horolezeckých oddílů 

a klubů, kteří se často účastní našich klubových akcí, ţe se mohou po zaplacení klubového 

příspěvku (100 Kč) stát oficiálními „hosty“. První vlaštovkou mezi hosty je Skokan. 

 

 Pro zájemce opět Eva Broučková objedná periodické prohlídky na oddělení 

tělovýchovného lékařství v Salmovské. 

Honza Šabata 

 

 

Pojištění pro členy ČHS 
 

ČHS uzavřel smlouvu s ČS Ţivnostenskou pojišťovnou o dvou druzích pojištění pro své 

členy, kteří mají na příslušný rok zaplacené známky ČHS. Pojištění platí vţdy od 1.února do 

31.ledna následujícího roku. Přihláška a placení se provádí buď hromadně přes oddíl nebo 

individuálně, kartičky pojištěnce dostanete zpět vţdy na adresu oddílu (předsedy). 

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro horolezce     790 Kč 

 

 Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde mimo území ČR (tedy 

celosvětově a u kterých horolezecký oddíl potvrdí, ţe k pojistné události došlo při pojištěné 

činnosti, tj. při akci sportovního charakteru, která souvisí s činností pojištěnce (tedy 

s horolezectvím a dalšími tréninkovými sport). 

 Kumulovaný limit na jednu pojistnou událost je 500.000,- Kč, přičemţ na záchrannou 

akci (vrtulník, horská sluţba) je limit 100.000,- Kč.  Limit na ošetření zubů je 150 DEM. 

 

Úrazové pojištění           230 Kč 

 

 Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde při horolezectví (smrt 

následkem úrazu a trvalé následky úrazu). 

 V případě smrti je pojistná částka 50.000 Kč, za trvalé následky úrazu s progresivním 

plněním z pojistné částky 100.000 Kč 

do 25% včetně    příslušné  %  z  100.000 Kč 

nad 25% do 50% včetně   příslušné  %  z  200.000 Kč 

nad 50% do 75% včetně   příslušné  %  z  300.000 Kč 

nad 50% do 100% včetně  příslušné  %  z  400.000 Kč 

Obsáhlejší informace je v Bulletinu ČHS č.42/98 
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Pojištění v rámci členství v rakouském alpenvereinu 
 

viz informace  na  //www.alpy.cz  a v katalogu CK a vydavatelství Alpy 

 
Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve srovnání s jinými organizacemi výjimečné svými 

moţnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem platnosti i výší náhrad. 

Členství v OEAV přináší tyto základní výhody:  

 

1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě 

 Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) 

má člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. 

Tzn., ţe na více neţ 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech 

máte jako členové OEAV právo na reservaci lůţka, přednostní právo na vyuţití samoobsluţných 

prostor na chatách a můţete přitom vyuţít dalších zlevněných sluţeb na chatách vázaných na toto 

členství. Zároveň získáte slevu více neţ 50 % ceny za ubytování.Většina alpských chat má 

prostory (pro vaření i spaní) tzv. Winterraum, které je moţné vyuţívat i v době, kdy je chata 

zavřena. Člen AV si můţe vypůjčit klíč a pak bezplatně tyto prostory navštívit. Od r. 1999 je tento 

klíč k dispozici i pro české členy OEAV v české centrále - u agentury ALPY v Lysé n.L. i v 

mapovém informačním středisku MAPIS, Štefanikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 02 57315459.  

 Stejná práva a výhody mají členové rakouského horského svazu i na chatách francouzského 

(CAF), italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), 

španělského (FEM) a slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto 

uvedených svazů platí stejné zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných 

slev za ubytování. Jedná se o dalších asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu aţ po Pyreneje.  

 Zakoupením známky tzv. „Hüttenmarke“ získává člen OEAV stejné výhody a slevy na ostatních 

chatách v Rakousku, které jsou ve vlastnictví jiných spolků jako např. Naturfreunde, ÖTK 

(rakouský svaz turistů) a jiné svazy. Toto rozšíření se týká asi 300 dalších chat, které jsou 

situovány převáţně v údolích a niţších polohách.  

 Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních 

střediscích a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV 

smlouvy na ubytování. Neexistuje však ţádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení, který by 

byl k dispozici pro členskou základnu.  

 

2.Pojištění členů 
Dnes platí v OEAV unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného 

transportu po úrazu. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty světa. Od r. 1998 byl tento 

systém pojištění rozšířen pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí a úrazů při cestách do 

zahraničí. Člen Alpenvereinu je pojištěn i pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do 

místa svého rekreačního pobytu nebo pobytu v horách. Po řádném zaplacení členských příspěvků je 

člen OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:  

 při záchranné akci aţ do výše 300 000 ATS  

 při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalého bydliště bez omezení horní hranice výdajů  

 pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu odškodnění aţ do výše 250 000 ATS  

 pojištění léčebných výloh spojených s pobytem v nemocnici nebo pro případ ambulantního 

ošetření; toto pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro celý svět a je omezeno částkou 100 000 

ATS  
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 pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na 

teritoriu Evropy.  

 

3.Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená 

 

4.Další výhody 

slevy na mapy, průvodce, zájezdy atd. 

 

 

Výše příspěvku pro rok 1999 včetně bankovních poplatků činí: 

 

A - členství (dospělý muţ nebo dospělá ţena v produktivním věku 26 - 60 let )     1 650 Kč 

B - členství (senioři starší 60 let, studenti do 27 let, junioři 19 - 25 let, partneři 

 kategorie A, vdovy a tělesně postiţení)          1 280 Kč 

Děti a mládež 18-ti let věku               750 Kč 

Rodinné členství 
 (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 25 let nebo u studentů do 27 let - 

příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1650 Kč + matka 1280 Kč + děti gratis nebo matka 

1650 Kč + děti gratis nebo muţ invalidní 1280 Kč + matka 1280 Kč + děti gratis) 

 

Vstupní poplatek pro nově přihlášené členy AV činí v roce 1999         240 Kč 

Známka Hüttenmarke                  32 Kč 

 

Členství v Sekci INNSBRUCK - LYSÁ n.L získají naši občané u Vydavatelství horské 

literatury a cestovní kanceláře ALPY, Masarykova 652, 289 22 Lysá n. Labem nebo v Praze 

ve specializovaném mapovém informačním středisku MAPIS, Štefanikova 63, 150 00 Praha  

Členství zprostředkovávají rovněţ partneři v Jablonci, ve Ţďáru nad Sázavou i v Hradci 

Králové.  
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Sdružení členů, rodinných příslušníků a přátel Rače 
Josef  Babický  d.0166-35224 350 02  Cheb Mírová 4 HO Cheb 

Karel  Berndt d.8237445 180 00  Praha 8 Podlipného 833/16 Bohnice 

Radek Duda 0326-721507,      d.-916728 294 71 Benátky n.J Čeňka Prause 421 Otradovice 

Petr Dušek d.894104 130 00  Praha 3 Biskupcova 30 008582 

Zora Dušková d.7913758 149 00  Praha 4 Modletická 1390 007403 

Erik  Frei  d.775730 100 00  Praha 10 U krbu 9 Otradovice 

Eva  Gáfriková  517-467,419,  d.0206-685279 277 11  Neratovice Náměstí 995/3 Otradovice 

Libor Gutt 997 28 83 250 82  Úvaly Dobročovice HO Alpin 

Věra  Hájková  d.0164-613434 363 01  Ostrov Jáchymovská 170  

Jan Hiller jr.  329 79 31 160 00  Praha 6 Thákurova 14  

Slavoj Hokr d.6835461 z.427344/26,425658 130 00  Praha 3 Na Rovnosti 19 Alpin 

Dana Hrabětová  d. 6928361 140 00  Praha 4 Kremličkova 7 007404 

Jan  Hřebec   152 00  Praha 5 Na Srpečku 18  

Juliána Chlumská d.532424 150 00  Praha 5 Janáčkovo nábř.45 008230 

Lenka Jarnotová 0602-811785, 
GEOATLAS@IDP.cz 

74601 Opava Polní 67 AtlasOpva 

Radek Kekrt z.6858133,  d.20941244 250 67  Klecany Větrušice 122  

Vladimír  Kolařík   100 00  Praha 10 Ruská 20  

Josef  Koudelka d.3120110, z.21802174,  
csni@login.cz 

16000 Praha 6 Stachovská 34/186 HO Ruzyně 

Libor Koudelka (r.398448), (615)-2260123 
koudelhl@ctrvax.Vanderbilt.Edu 

TN372
16, 

USA 

Nashville 1508-B, Golf st. 007148 

Zuzka Kubná  746 01 Opava Mírová 36 AtlasOpava 

Martin  Lorenc 0166-434443 350 02 Cheb V zahradách 12 HO Cheb 

Jiří  Mazanec  431 93 58 252 28  Černošice Střední 359  

Radek Miláček 471 15 62 142 00  Praha 4 Jalodvorská 9  

Martin  Ministr  61142628, d.44461043 
mministr@app.cz 

140 00  Praha 4 Jeremenkova 64 HoSpo 

Martin  Mráz  d.9914471 252 30  Řevnice Úzká 9 Alpin 

Alexandr  Namyslov   277 11  Neratovice Na Výsluní 1304/19 Otradovice 

Jiří  Rulf  d.6871164 190 00  Praha 9 Danielova 424 Paraklub 

Jiří  Říha  d.0324-3289, 0602-344667 290 01  Poděbrady U struhy 1129  

Michal Sedláček  376532, d.435315, 0602-
302290, sedlacek@febra.cz 

140 00  Praha 4 Na Dolinách 2 Neratovice 

Pavel Sláma  104 00  Praha 10 Na Blanici 431 TuSl 

Jan Střelka d.7929123 140 00  Praha 4 Nechvílova 1833/84 HoSpo 

Naďa Suchomelová   270 34  Čistá Smrk 24  

Ivana Šimánková  d.6431327, 0602-144007 120 00  Praha 2 Slovenská 15  

Jiří  Škrdlant d.0166-35801, z.31258, 
skrdlant@cesnet.cz 

35002 Cheb Valdštejnova 49 HO Cheb 

Jan Štykar d.71740318 100 00  Praha 10 Ruská 18 HO Nevis 

Radka Tkáčiková 0432-529376,f.-
529447,d.529558 

512 46  Harachov  19   

Jarda Tůma d.61215582, z.66026271, 0602-
208744, f.6848740 

140 00  Praha 4 Pod Terebkou 4 TuSl 

Radek Vondra d.72735220, 0602-614793, 
iva_vondrova_at_monaczechcc
m01c@ccmail.mona.cz 

100 00  Praha 10 Bělocerkevská 14 VR-Dopito 

Robert  Voráček   102 00  Praha 10 Dolnoměcholupská 
215/4 

VR-Dopito 

Vladimír  Weigner d.4718682, z 24941863 142 00  Praha 4 Liškova 533 HO 

Radek Ţáček  190 00  Praha 9 Jablonecká 711 Otradovice 

paraklub  Renč 0603-452066 110 00  Praha 1 Národní 37  
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Jaroslav  Brouček z.6142-4309,   d.9914870 252 30  Řevnice Nádraţní 1/178 000591 

Eva Broučková  z.702718,705134,  d.9914870 
Eva.Brouckova@sasprg.cz 

252 30  Řevnice Nádraţní 1/178 000572 

Jiří Dušek d.7913758 149 00  Praha 4 Modletická 1390 004659 

Roman Hrabě d.6928361,  0603-465320 140 00  Praha 4 Kremličkova 7 000589 

Svatosla
v  

Chamra z.2435-4550  
chamra@fsv.cvut.cz 

193 00  Praha 9 Třebešovská 587 007407 

Ctirad Chlumský d.532424, 0602-393395 150 00  Praha 5 Janáčkovo nábř.45 009489 

Václav Jakubův 0602-237318,    d.33375162 170 00  Praha 7 Pplk.Sochora 26 007149 ? 
011094 

Jan Kábrt z.24875620, f.24875630, 
d.44462807,  jkabrt@cap.cz 

147 00  Praha 4 Jeremenkova 14 000588 

Jonáš Kábrt d.44401448 143 00  Praha 4 Plevenská 3116 009488 

Luboš Koubík d.0361-801113, z.0361-493285, 
0602-649374 
quality_dep@elektroisola.cz 

391 55  Chýnov Nádraţní 131 008233 

Tomáš Koudelka d.0166-32662 , 0603-525095 350 02  Cheb Blanická 20 000585 

Gabriela Koudelková  z.0166-424501, 0603-531535, 
d.0166-32662  

350 02  Cheb Blanická 20 008229 

Radka Kupková d.254351 120 00  Praha 2 Slovenská 19 007405 

Vladimír  Martinovský  z.6705-2659, d.766710, 
martin02@pre.cz 

140 00  Praha 4-Spoř JV III/8 007406 

Jaroslav  Mašek z.66710213/344, d.8542068, 
trisoft@telecom.cz 

180 00  Praha 8-Boh Dolákova 797/11 000582 

Jiří Plašil z.83005-434,  d.81860395 190 00  Praha 9 Bouřilova 1104 000580 

Vítězsl.  Plašilová  0202-891865  250 75  Káraný 120  000579 

Martin Richter 66035490 ,  d.6431327, 0603-
452981 

140 00  Praha 4 Na hřebenech I 
673/19 

009490 

Jiří Suchomel 0313-564348,  (r.2698068), 
0603-542516 

270 55  Pochvalov 58  000578 

Jan Šabata z.67196364, 0603-812633 
f.24625634, d.4715033, 
jan.sabata@datis.cdrail.cz 

142 00  Praha 4 Machuldova 570 000590 

Jiří Šabata z.038-7313770, 0602-732419 
d.038-60669, 
sabata@bmservis.cz 

370 01  Č.Budějovice Schneiderova 14 008859 

Ludmila Šabatová z.61001293, d.4715033 142 00  Praha 4 Machuldova 570 000577 

Vít Šanovec d.9911882 252 29  Dobřichovice Březová 671 007150 

Jan Šercl z.66032328, d.2518775 120 00  Praha 2 Kladská 21 000576 

Ivo Štolc z.2864-309,f.405,  d.796621 
Elinebg@traveller.cz 

190 16  Praha 9 Ţichlinská 1673 000575 

Zdeněk Voda z.24251868,   d.756824, 
medimpo@mbox.vol.cz 

106 00  Praha 10 Mládeţnická 3062 host 

Josef Vosolsobě  z.7074-296,144, f.706463, 
d.7864784,      0602-314340, 
esonic@mbox.vol.cz 

109 00  Praha 10 Janovská 375 000574 

Jan Zerzán z.6971559 Alka, Jeseniova 65, 
0602-319990 

190 00  Praha 9 Kovanecká 2109 000573 

 


