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Lezecká sezóna 2000
Sportovní komise klubu hodnotila uplynulou sezónu na svém
výjezdním zasedání ve Sperlonze ve složení Tomáš Koudelka, Jonáš
Kábrt za silného lobování dvojice Dušek – Jakubů.
Komise celkem správně došla k výstižnému hodnocení – nic
moc , ale aby tu dálku do Sperlongy před členskou základnou nějak
zdůvodnila, udělila následující ceny Rače 2000.

Nejšťastnější Tlama Roku
Tuto cenu obdržela Gábina Koudelková
za letecký výlet helikoptérou z Komářího údolí
v Ostrově do nemocnice v Ústí nad Labem. To,
že to byla opravdu nejšťastnější tlama, ilustruje

příhoda z propouštění po 3 týdnech
z nemocnice. Tomáš pro Gábinu sháněl
oblečení a neschopenku. Šaty se našly,
ale neschopenku, jak se zjistilo, nikdo
nevypsal, protože to ta horolezkyně přece
na prosektuře nebude potřebovat. Jinak
měla Gábina 25.listopadu druhou
promoci, tak ji oslovujte paní doktor.
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Nejhodnotnější
vícedélkový výstup
Jonáš a Honza Kábrtovi
– Velebitská cesta na Aniča
Kuk v Paklenici

Nejtěžší cesta na
skalkách
Jonáš vylezl 6c ve
Sperlonze

Nejváženější lezecké
družstvo
Po
zájezdu
do
Paklenice vypadala nominace
Venca Jakubův – Michal
Sedláček, ale na samý závěr
roku v Itálii vyšoupl z přední
pozice hubnoucího Sedláčka
Jirka Dušek, na kterého Zorka
uplatňuje
osvědčenou
Plzákovu „metodu Otík“.

Výše
uvedené
hodnocení na první pohled svědčí o složení komise, která ještě chtěla korumpovat předsedu
udělením ceny „Leze celá rodina“ (byla zrušena kvůli nemístným dotazů komu a kam) a
„Lezecké poprsí roku“.
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Jištění je jistota
Několik ukázek z knihy Jiřího Růžičky a Filipa Šilhana (Montana 1998), kterou Gábina
obdržel jako cenu:
…
Horolezectví i lezení jsou nebezpečné sporty. Nevěřte, že ne! Dobré jištění jakousi
jistotou za zážitky, kvůli kterým jste se na lezení dali. Protože se lezení věnuji dobrých pár
roků, zažil jsem a viděl leccos. Snad právě to mě přimělo k napsání jakýchsi úryvků
vzpomínek a z nich vyplývajících rad nebo poučení. Některé jsou téměř historické, jiné
úplně čerstvé. Všechny jsou o
tom stejném – jaké maličkosti
často rozhodují o tom, jestli se
zadaří a přežijete. Třeba vám
tato malá knížečka pomůže
přesunout ty maličkosti na
správnou stranu. Budu rád.
Protože
dobrých,
ba
výborných
horolezců
je
hodně. Ale starý horolezec je
vzácnost.
…
Ne všichni, kterým je
tato kniha určena, lezou na
rybu t.j. na konci cesty je
procvaklá expreska, jistič dole
pokuřuje a protagonista
výstupu stoupá jak při
plaveckém výcviku v minulém
století.
Většinou jeden leze
první – se všemi radostmi a
nepříjemnostmi. Sposta věcí
se zjednoduší, pokud před
lezením
použije
hlavu
k něčemu jinému než jako
zátku do krku. Zkrátka
prohlédnout si cestu a vybrat si dopředu štand se vyplatí.
…

6

RAC

enka 00/01

Když do Švýcarska, tak k Martině a Paulovi do
horského střediska OVRONNAZ poblíž Sionu.
V zimě lyžovačka, v létě turistika a lezení, po celý rok termální bazén.
Ubytování je vhodné pro ucelené skupiny, které si ve společné kuchyni a jídelně
nepolezou vzájemně na nervy. V chatě „Les Ormeaux“ je 5 dvoulůžkových pokojů (do
dvou je možná přistýlka, chata „Pekato je rozdělená na 2 a 3 dvoulůžkové pokoje,
každá část s vlastním zázemím. K sedačkové lanovce je to 2-3 km vlastní dopravou
nebo skibusem. K dispozici je také termální bazén pod střechou i širým nebem.
Telefonovat, vznášet dotazy a na místě konverzovat můžete francouzsky, německy,
anglicky a česky.

Martina & Paul REMONDEULAZ (Kozlová)
tel. 00-41-27-306 81 58

Chalet „Les Ormeaux“
Mayens de Chamoson
CP 934
1911 OVRONNAZ
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Tak konečně sedíme v autě. Po všech možných odkladech termínů, různých změnách
z nemožných i vážných důvodů, vyrážíme směr Řím do cíle naší cesty přímořského
městečka Sperlonga, ležící na půl cesty mezi Římem a Neapolí.
Po počáteční diskusi o tom, kdo bude kam řídit a kdy a kde se vystřídáme, zjišťujeme,
že já nevidím (známá finta), Tomáš nám sděluje, že prolil papíry (to nebyla finta, ale
skutečnost), takže zbývá v záloze Jonáš. Jirka se chytá koláče a už asi tuší skutečnost, která
ho neodvratně čeká. K cestě lze jenom dodat, že jak Jirka super řídil, tak Tomáš super
chlastal. Po 1700 km a 17 hodinách šílené jízdy v častém a hustém dešti dorážíme do
Sperlongy. Pijeme pivka a za předtuchy dalšího deště stavíme stan. Ráno nám jde v ústrety
uvítací výbor v podobě místní policie. Po poznání, že policista neumí ani slovo anglicky a já
na oplátku ani jedno italsky, se dohadujeme pomocí posunků na opuštění soukromého
pozemku místního hotelu.
Balíme, nasedáme do auta a začínáme s hledáním oblasti, kde se vlastně leze. Místní
lokálové nám hledání moc neusnadňují, jelikož skutečnost, že v jejich blízkosti se nachází
nějaká lezecká oblast, ignorují. Nakonec se vše v dobré obrací, nacházíme skály, zajišťujeme
super bydlení a kupujeme průvodce, vše jak jinak než v hospodě, což je důvod samozřejmě
k oslavě, která nás stojí 100.000 lir. Čert to vem - hlavně že jsou mokrý hlavně.
Ráno bolí hlava, ale sluníčko krásně svítí, je kolem 250C, prostě krása střídá nádheru.
Vybíráme na lezení oblast, kde skály vyrůstají přímo z pláže a nikde ani noha. Lezeme cesty
5a, 5b, 5c. V poledne nás chytne přeprška, což vůbec nevadí, když déšť ustane koupeme se v
moři a čekáme než nám slunce skály vysuší.
Podle průvodce plánujeme každý večer u vína, piva a dobrého jídla, kam ráno
vyrazíme. Na skály vidíme z okna a k nástupu máme všude tak 15 min, cesty parádně
odjištěné, volba je tedy velice snadná.
Jonáš s Tomem vzbuzují úctu obtížností vylezených cest a my s Jirkou zase váhou,
kterou dokážeme na skálu vytáhnout, což dává vzniknout dnes už notoricky známé lezecké
dvojici Taniny a Tanana (radši si dám frťana).
V průběhu dalších 5 dnů navštěvujeme pokaždé jinou oblast a lezení si můžeme
užívat do sytosti. Tomáš s Jonou dávají jedno 6b za druhým a zakončují parádním 6c, já a
Taniny se držíme převážně klasifikace 5a, b, c, na rybu dáváme 6a a Taniny přidává 6b.
Počasí nám neustále přeje a tak po týdenním parádním lezení balíme a sbíráme morál
na zpáteční cestu. Za 15 hodin stojíme u Toma v Chebu před barákem a můžeme si už jen
nechat zdát o sluníčku a 250C. Tak zase třeba příští rok!!!

Několik rad pro toho kdo rozhodne tuto oblast navštívit:
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Cesta - Z Prahy až do Říma vede cesta v podstatě po dálnici, po sjetí z dálnice za Římem si
užijete trochu italské silničky - nedoporučuji vzhledem k orientaci absolvovat v noci.
Celková délka trasy cca 1700 km. Podrobný popis najdete v průvodci.

Ubytování - Měli jsme k dispozici celý barák (2 pokoje, kuchyň, koupelna) to vše za 10.000
lir na osobu. Dohodnete se v restauraci u GUIDA, která funguje jako místní informační
lezecké centrum - koupíte zde také samozřejmě průvodce. RISTORO da GUIDO najdete po
cestě ze Sperlongy do Gaety po levé straně asi 700m po projetí tunelu.

Lezení - materiál je poměrně ostrý vápenec, cesty jsou zajištěny nýty ve vzdálenosti cca 3m
od sebe, cesty jsou dlouhé od 15 do 30m. Ale lze najít i více délkové cesty. Lezení jde v této
oblasti provozovat celoročně. Nedoporučuji lézt o víkendu, jelikož skály jsou obsypány lezci
z Neapole a Říma.

Jestliže se rozhodnete oblast navštívit, vše potřebné najdete v průvodci, kterého bude
opatrovat Tomáš Koudelka.

Všechno za Vás vyzkoušeli a rádi Vám poradí:
Jirka Tanyny Dušek
Vašek Tanana Jakubův
Jona Kábrt
Tomis Koudelka

Takže kam příště?
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Oberreintal▲↑▲

Zugspitze▼↓▼
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Wetterstein
Výprava spojených sil Alpin Clubu Aš a Royal Alpine Clubu.
Účastníci: Dalibor Krejza alias Šnek, Jíra, Iva a Dáreček Škrdlantovi, Milan Vyskočil
s rodinou a Šabatovi skoro celá rodina – v atletickém žargonu „o prsa“. Později ještě dorazil
Roman Eder & comp.
Po několika změnách cíle výpravy jsme se na horké mailové lince Cheb – Praha
domluvili na Wetersteinu. Pražská sekce vyráží 2.července z Lipna. Do Ga-Pa je to přes
Linec 379 km a trvá to 4 – 5 hodin, podle toho, jak moc vás zdržují helikoptéry přistávající
na silnici. V Garmischi se parkuje zadarmo vedle olympijského stadionu pod skokanskými
můstky. Ve 3 hodiny vyrážíme, asi po 2 km se dostáváme k soutěsce, kde se platí vstupné –
se slevou OEAV 2,- DM. Kdybyste chtěli ušetřit, tak se to dá vrchem obejít, ale soutěska
stojí za shlédnutí.
Naším cílem je boční dolina směrem k rakouským hranicím – Oberreintal se
stejnojmennou chatou DAV Oberreintal hütte. Trvá nám to něco přes 4 hodiny, pokud
budete mít lepší kondici a odlehčíte kletr, můžete to stáhnout pod 3. Chata je to opravdu
horolezecká, na turisty a cepry tady mají přichystané různé pastičky. Svojí atmosférou mi
připomíná chatu pod Rysmi. Je tady společná noclehárna s patrovými palandami
s obyčejnými dekami pro cca 40 lidí, ale o víkendu se tam našlape i dvojnásobek.
K dispozici je venku studená sprcha a suchý záchod s nejlepším signálem pro mobilní
telefonisty. Na pivo za 6 mařen chodí němečtí a britští vojáci z vedlejšího stanového tábora.
Minimálně 3x denně zasedne ke stolu štamgastů posádka helikopotvory Bundeswehru, jejíž
nejdůležitějším úkolem je zásobování chaty pivem a limonádami. A když už se Češky
nekoupou pod vodopádem a je opravdu nuda, tak se horští myslivci nechají odvést do
horního patra doliny na nástup.
Cena za nocleh pro členy Alpinvereinu je 8 DM, za horkou vodu a vaření na
společných kamnech asi 2 DM za den. O víkendu se při natřískané chalupě s vařením uvnitř
asi nedá počítat, ve všední den záleží, kdo zrovna šéfuje. Někdo návštěvníky neomezuje, ale
Hans nebo jak se jmenoval není rád, když se mu kolem plotny někdo motá a radši vám
donesené suroviny zpracuje sám.
Naše volba padla na místní nejpopulárnější lezitelnou cestu – jihozápadní hranu na
Oberraintalturm známou pod názvem Fahradkante, Nástup je asi půl hodiny od chaty
označený nefalšovanou dopravní značkou na bytelné ocelové rouře. Pod stěnou jsme
s Davidem a Lídou první, ale chceme dát přednost dvěma Rakušákům, abychom je
nezdržovali. Po delší německé konverzaci, plynulé pouze z jejich strany, jsem pochopil, že
oni taky nejsou z nejrychlejších a tak startujem. Mezi tím přišli další 2 Němci s kočkou –
vypadá to na skalkaře nebo překližkové lezce, protože při teplotě asi 10°C přes nástupové
sněhové pole přišli v keckách, trenkách a tílku s pytlíkem maglajzu u pasu. Moc se s tím
neserou (nás teda jo) a na prvních třech délkách předbíhají Rakušáky i nás. Jejich kápo leze
první na dvou lanech a dobírá oba untermany najednou, bordel v lanech máme opravdu
ukázkový. Jsme trochu momentálně retardovaný, v dolině se houfujou mraky a občas zahřmí.
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Na 4. štandu začíná jemně pršet a když s výčitkami svědomí s dopomocí sem tam nějaké
skobky dolézám k Davidovi další délku, která vede kolem dalšího markantního bodu –
zavěšeného bicyklu, tak už hustě prší. Když voda přechází v čisté kroupy, moje svědomí se
uklidňuje, že jsem tu délku A0 nezkusil čistě. Vrchol vzdáváme a společně s Rakušáky
slaňujeme. Po mírných komplikacích se zaseklým lanem se na nástupu dělíme o čokoládu a
teplý čaj. I když klepem kosu, hřeje nás pohled na trojici předbíhačů v trenkách, jak na ně
crčí voda ve slanění v sestupovém žlabu.
S ohledem na naše kolena se rozvážně vracíme do doliny a borci jsou za chvíli
v poklusu opět před
námi. Asi za půl
hodiny mají piloti
bundeswehru
trochu
rozptýlení.
Šéfa
zmíněné trojky je
potřeba transportovat
do
Garmische.
Uklouzly mu kecky na
mokré pěšině a zahučel
asi
z pětimetrové
police. Na chatu se sice
dobelhal sám, ale prý
nevypadal
zrovna
svěže.
Vzhledem
k počasí
v dalších
výpadech do stěn už
nepokračujem a po
třech dnech strávených
ve Wettersteinu se rádi
vracíme k zednickým
pracím na Lipno.
Doufejme, že příště si
zalezem víc.
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Co je Český horolezecký svaz?
Občanské sdružení zastupující přes 400 organizačních složek, které sdružuje
horolezce, sportovní lezce a skialpinisty. 31.12.1999 měl svaz 8 609
zaregistrovaných členů.

Jaké je poslání ČHS?
Posláním ČHS je podporovat všestranný rozvoj horolezeckého sportu, prosazovat
a zastupovat zájmy svých členů a členských organizací na oficiální úrovni. ČHS
doporučuje vhodnou metodiku a zajišťuje výcvik a trénink svých členů. Zároveň se
svaz snaží pomoci zachovat přírodní bohatství, ve kterém se horolezectví
provozuje.

Jak ČHS naplňuje své poslání?
Nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada, která volí svou exekutivní složku výkonný výbor, který v čele s předsedou ČHS řídí práci odborných komisí.
Činnost svazu se řídí stanovami, organizačním a disciplinárním řádem. Pro
sportovní činnost v pískovcových oblastech platí pravidla pískovcového lezení.

Jak je ČHS financován?
Z členských příspěvků, z podílů na zisku Sazky a.s., státními dotacemi
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a sponzory. Kromě malého
sekretariátu a několika správců skal je veškerá činnost založena na dobrovolnosti
Co umožňuje členství
• právo volného pohybu v CHKO a v zahraničních horolezeckých
terénech (Vysoké Tatry)
• využívat služby informačního centra (průvodce z celého světa,
zahraniční časopisy, beletrie, informace o lezeckých oblastech,
konzultace ke sportovním akcím v zahraničních velehorách a
expedičních oblastech)
• získávat aktuální informace prostřednictvím svazového bulletinu
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zasílaného všem oddílům
výhodné pojištění léčebných výloh v zahraničí a úrazové pojištění
při horolezecké činnosti
slevy u ČS-Živnostenské pojišťovny na vybraná pojištění
úrazové pojištění zdarma
sleva na pobyt na některých tatranských chatách
sleva při nákupu v prodejnách Hudy Sport
možnost účastnit se závodů ve sportovním lezení a stát se členem
reprezentace
účast mladých členů na výcvikových táborech a lezeckých
závodech mládeže
stát se instruktorem nebo trenérem horolezectví
ovlivňovat dění a rozhodování v ČHS(hlasovat na valné hromadě,
zapojit se do práce vrcholových či odborných komisí
příslušet k 2,5-milionové rodině mezinárodní horolezecké federace
UIAA.

HOROLEZECKÉ SPORTY
Klasické horolezectví ve velehorských oblastech už dávno není jediným
směrem působení horolezců - nebo také alpinistů, kteří zase
samozřejmě nelezou pouze v Alpách.Specializace stále výrazněji
odděluje jednotlivé zájmové skupiny a všestranného horolezce abyste
dnes pohledali. V horách zůstali skialpinisté, spojující horolezectví s
lyžováním (jak ale zařadit snowboardisty, kteří dnes dokáží sjet klasické
výstupové trasy většiny nejznámějších hor?), zatímco špičkoví skalní
lezci buď bodují při extrémních čistě skalních výstupech v horách, nebo
naopak v soutěžích na umělých lezeckých stěnách. Soutěže na umělých
stěnách neboli překližce se zase dnes dělí nejen na lezení na obtížnost,
ale i na rychlost (vyšší vývojový stupeň původního skálolezectví) a
bouldering - řešení extrémně obtížných kroků na balvanech. Novinkou
posledních let jsou dokonce závody v lezení v ledu, pořádané na uměle
vytvořených "rampouchách" uprostřed zimních středisek. Při sledování
fantastického vývoje výstroje a výzbroje, umožňujícího extrémní výkony,
lze tím víc smeknout před prvními dobyvateli hor, jejichž zápal, zanícení
a schopnost snášet tvrdé podmínky v izolaci od zbytku světa se možná
dnes tak trochu z horolezectví vytrácí..Pro většinu horolezců zůstává
dotyk provoněné skály a uspokojení z vykonaných výstupů všelijaké
obtížnosti tou nejkrásnější odměnou, pro kterou se touto činností
zabývají.
www.horosvaz.cz
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Test IQ pro horolezce
(převzato s informačního bulletinu HO Slavia VŠ Praha – C/1975 bez vědomí autora
Milana Turby a doufejme až to zjistí s jeho dodatečným souhlasem)

Motto:
„Hory jsou zrádné, ale kdo jim porozumí,
tomu se stanou dobrým kamarádem …“
Oldřich Hokr (z myšlenek, sv IV.)

Snad každý z nás touží po dokonalosti. Vám, kteří jste svoji ctižádost zaměřili na
oblast horolezeckou či vysokohorsky turistickou, předkládáme test, jenž má prověřit nejen
Vaše lezecké schopnosti a předpoklady k nim, ale především Vaši adaptabilitu, bystrost,
rozhodnost a jiskrnost úsudku. Test odhalí všechny Vaše podstatné nedostatky a spolehlivě
vytipuje ty, kdož jsou schopni v horách přežít a kdo ne. Přistupujte proto k řešení testu se vší
zodpovědností, v plné koncentraci mysli. Pracujte samostatně, neopisujte! Test je zcela
anonymní a jeho výsledů nebude v žádném případě použito proti Vám. ( pozn.red. – již
v roce 1975, 2 roky před Chartou, pamatoval autor na budoucí zákon o ochraně osobních
údajů)
Vašim úkolem je definovat 18 pojmů. U každého z nich jsou uvedeny 3 varianty,
z nichž pouze jedna je správná. Variantu, pro kterou se rozhodnete, označte kroužkem.

I.

Sokolík je
A.
Mládě sokola stěhovavého
B.
Jonák čackého vzezření
C.
Technika lezení vyvěšeným těžištěm
II.
Teryna je
A.
Vysokohorská chata v Malé Studené dolině
B.
Krytá nádoba na polévku
C.
Fenka teriéra předsedy našeho klubu
D.
Mladá adeptka horolezectví – schovanka předsedy klubu
III. Mužík je
A.
Záludný lesní skřítek
B.
Carský poddaný
C.
Kamenný ukazatel cesty

2
1
3
3
2
1
0
2
1
3
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Foto Libor Hnyk: Čína Oblast Miňa Gonka ▲▲▼ oblast Hua Šan ▼

RAC

enka 00/01

Graminger je
A.
Švýcarský plísňový sýr
B.
Zařízení pro záchranné akce
C.
Fekální vůz
V.
Karabina je
1.
Cestovní výprava opatřená velbloudy v pouštních oblastech Asie a Afriky
B.
Palná zbraň
C.
Pérem zajištěné kovové poutko, které zpravidla samočinně nelze otevřít
VI. Kuloár je
A.
Veřejný pánský záchodek, též močírna
B.
Sklaní žlab
C.
Část konferenční síně, sloužící k živé a plodné soudružské diskusi
VII. Lokr je
A.
nezřízený pijan
B.
Kávová sedlina
C.
Uvolněný kámen
VIII. Fichtle je
A.
Dívka nevalné pověsti, coura
B.
Nos mimořádných rozměrů
C.
Horolezecká skoba
IX. Mačky jsou
A.
Hry lásky
B.
Slovenské dievčatá
C.
Stoupací železa
X.
Slaňování je
A.
Středověký způsob popravy
B.
Sestup po laně
C.
Houfování laní v době jelení říje
XI. Prusík je
A.
Škrtící smyčka
B.
Němec malého vzrůstu
C.
Houba odporného zápachu
XII. Diretissima je
A.
Krátká hudební skladba zpravidla dramatického až tragického obsahu
B.
Přímá cesta k vrcholu
C.
Prudký střevní katar
XIII. Pikl je
A.
Měrná jednotka intrikánství
B.
Textilní materiál k výrobě dámského prádla
C.
Horolezecký cepín
XIV. Rajbuňk je
A.
Lidový tanec z Moravského Slovácka
B.
Loupežné přepadení
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IV.

2
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1
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1
2
3
1
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C.
Cesta na tření
XV. Bivak je
A.
Ženské poprsí
B.
Kříženec býka s klokanem
C.
Nouzové nocování ve volné přírodě
XVI. Kletrák je
A.
Paklíč k otevírání nedobytných pokladen
B.
Horolezecký batoh
C.
Člověk živící se dojídáním zbytků v závodech veřejného stravování
XVII. Tanapák je
A.
Dotěrný tropický pták, živící se mršinami
B.
Kartáč na hřebelcování koní
C.
Strážce Tatranského národního parku
XVIII.Pytel je
A.
nádoba na odchyt zajíců
B.
lezecký neúspěch
C.
vulgární označení mírně povislé části mužských genitálií

3
1
2
3
2
3
1
1
2
3
2
3
1

Prémiová otázka k fotografii na straně 22: Kterou část těla boha Šivy představuje „lingham“
– zkráceně „ling“ ?
Sečtěte získané body. Pro Vás, kteří jste získali celkem 36-54 bodů, platí hodnocení
A, pro Vás, kteří jste získali 18-35 bodů, platí hodnocení B. Po přečtení svého hodnocení se
nezapomeňte podívat, jak dopadl Váš kamarád.

PEILSTEIN
(J. Koudelka, J. Kadlec)
Prodloužený víkend 5.-8.5.2000 jsme využili k lezení v oblasti Peilstein. Jedná se o
vápencovou oblast asi 30 km JV od Vídně.
Příjezd od Znojma se dá zvládnout bez potřeby rakouské dálniční známky. Po
přejezdu hranic jeďte silnicí č. 2 kolem Hollabrunu. Po minutí Hollabrunu odbočte do
Tullnu (silnice č. 19) a po přejetí Dunaje pokračujte po č. 19 až do Laaben. Zde odbočte
doleva směr Alland. Z Allandu pokračujte přes Mayerling až do vesničky Hölzschlag (viz.
plánek). Zde je velké parkoviště, kde se zatím běžně táboří.
Pokračování na str.32

RAC
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Hodnocení testu pro horolezce
Hodnocení A
Vaše rozhodnutí věnovat se horolezeckému sportu je tragický omyl. Vzhledem
k Vašim ubohým schopnostem a lítost budící tělesné schránce byste se daleko lépe
vyjímal(a) ve společnosti kuželkářů, filumenistů či vegetariánů.
Jste postrachem hor. Pouštíte se do všeho a nestačíte na nic. V úzkých komínech trpíte
klaustrofobií, ve stěnách depresemi, na vrcholech průjmem. Skobujete i na Magistrále.
Kácíte se, padáte ze schodů, tlučete se do čela kladivem, do spacáku lezete hlavou napřed. Je
div, že jste dosud živ(a). Pijete vodu a bojíte se tmy. Sbíráte vrcholové knížky, lezete po
čtyřech a okusujete kleč.
Jste žalostný břídil. Pokud jste schopen poznat, co je to lano, pak Vám doporučujeme,
abyste se na něm co nejrychleji oběsil !!!

Hodnocení B
Blahopřejeme Vám k úspěchu. Jste
fantastický talent. Pokud vaše jméno
dosud nezáří na vrcholech Mt.Everestu,
Makalu a Nanga Parbatu, pak je to pouze
proto, že jste zatím neměl(a) čas. Během
příštích dnů to lehce dohoníte. Pohnete
historií hor.
Nerozumíte sice ničemu, ale umíte
se rozhodnout. Věříte si. Moc. A ve
všem. Jste popřením gravitace. Lezete
lehce, s rukou v kapse, s cigárkem
nedbale visícím v koutku úst. Skoby Vám
nejsou k ničemu. Lano též. Neznáte
únavu, necítíte mráz. Netrápí Vás žízeň,
hlad ani sexuální pud. Nemyslíte na nic –
jen na vrcholy.
Jste práskač nad práskače,
jednička, jednička, hvězda, frajer, jste
génius!
Čest Vaší památce!
Za vědeckou správnost ručí

Milan Turba
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Foto Tenisák: Paklenica Dead of farmer▲ Mladý průzkumník▲ Brťák▼ a Tereza▼ v akci
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Brťák pokračuje▲▲
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Gutovi už nestačí vlastní děti▼

Lepička▼

30

RAC

enka 00/01

Paklenica 2000
Dlouhé roky se mě pan inženýr Šabata vyptával, zda pojedu lézt do Paklenice. Nikdy jsem
se neodvážil tolik se vzdálit od domova a natož se v dálavách zařadit mezi oddílovou
lezeckou elitu.
Za ty dlouhé roky ve mně rostl respekt k jugoslávskému vápenci i odvážným kolegům a
jímal se mě děs, že se mě pan inženýr opět zeptá a já zase budu muset zastírat svůj strach.
To ovšem nejde do nekonečna. Nové tisíciletí, nový přístup. Po 17 hodin jsem byl pevně
uvázán v kokpitu speciálu značky Škoda a riskoval život svůj i své rodiny i životy ostatních
účastníků provozu. A výsledek se dostavil: letos (nebo loni podle toho, kdy to čteš) jsem byl
poprvé v Paklenici.
A nevěřil jsem svým očím, uším ani jiným smyslům. Po obvyklém pozdním příjezdu jsme se
ubytovali v kempu Alan u moře. Na kamenitém plácku jsme si vyhrabali čtvereček na stan a
zabydleli se. První ráno bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelný (pro svoji normálnost) byl i věkový
rozptyl účastníků. Od ročního Jonatana až po gutovic babičku. Od narození nejstaršího
účastníka k narození nejmladšího účastníka proběhlo cca 73 let.
Můj první pohled do údolí mě absolutně uchvátil. Skály, nelezitelné i lezitelné cesty,
barevná lana, chrastící matroš, modro nad hlavou a to vápno! Radost se dotknout, radost
uchopit! Stěny tam jsou buď přiměřeně dlouhé nebo dlouhé nebo úžasně dlouhé.
Přirozeně, že se potvrdilo, že mládí má na to, na co my postarší amatéři vzhlížíme s úctou a
bez ambicí. Jonáš a David předváděli hodnotné výstupy a lezli tak rychle, že fotky by byly
rozmazané. To paní Šabatovou vyfotit šlo. Ta dokonce vycházela fotografům vstříc
odvážnými pózami a co víc, ona jim i dokázala dobře a důsledně poradit jak mají fotit
(případně, jak fotit v žádném pádě nesmějí). (fotka pí Š.)
Ovšem nelze nevzpomenout úspěchů zkušených lezců (v poslední době spíš cyklistů) (Foto
seriál Kábrt) ani úspěchů začínajících lezců (foto Guťák a Jonatan).
Co mě jako lenocha absolutně oslovilo, bylo počasí. V poledne už bylo takové vedro, že
jsme museli utéct ze skal k moři. To bylo výborné z více důvodů: Lezení se nám nezajedlo,
ruce nám neupadli, ženy nám uvařily, my jsme šli na fotbal nebo na petang (nebo peting? –
pozn.red.) nebo na víno (a protože jsme proti diskriminaci, ženy se směly ihned po umytí
nádobí přidat)
Teď vážně. Odpolední moře byl báječný relax a pro rodiny s dětmi nádherné chvíle. Počasí
bylo vcelku klidné, vlny mírné a tak nebyl problém poslat děti na projížďku po moři. (viz
foto „Plaváček průzkumníkem“ – pozn.red. pro zatvrzelé internetové brouzdaly:
nezaměňovat s prohlížečem MSIE v5.5). Některé děti se však z projížďky vrátily. A tak
nelítostný kolotoč pokračoval. Petang, fotbal, víno, plavání, surf a zase víno a ráno do skal (i
s dětmi).
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Pro příznivce HO RAČ to není nic zvláštního, pro mě to ovšem byla oáza. Mluvím o partě.
Nic nebyl problém, všichni na sebe byli milí, příjemní, přívětiví. Po dobu jednoho týdne se
nelítostný boj o život v Praze najednou zdál tak vzdálený a neskutečný, asi tak jako nám dřív
válka v Jugoslávii. Jsem rád, že jsem alespoň na týden mohl být jedním z takové partičky.
Filozofické diskuse plynule přecházely do plánování výstupů, pak se přeměňovali na
přebíjení občanské vybavenosti účastníků (Brťák – porcelánové talíře, guťáci babičku, Lída
všechno kromě auta).
Šabati byli letos vůbec nadmíru dobře připraveni. K pocitu absolutního komfortu jim chybělo
jenom auto. Honza se projevil jako dokonalý showmaker. Nejen, že zorganizoval akci
Paklenica, nejen, že vybavil účastníky mapami a průvodci, nejen že přivezl co mohl včetně
surfů, toustovače, varné konvice, Lídy a dětí, pevných křesílek a stolku s ubrusem do barvy.
On se dokonce, aby řeč při odpoledních a večerních diskusích nestála, zbavil auta! Jen pro
pobavení ostatních neváhal vyhlásit akci „Pukla glava“! A pak mu už ani tohle nestačilo a
v půlce týdne vyhlásil druhé kolo - akci „Puknul cely motor“. Naštěstí všichni kamarádi
zachovali dekorum, hru dohráli do konce. Poradili Honzovi, ať si koupí nové auto a rodinu
odstěhovali do Prahy. Že mu to ta Lída trpí!
Týden v Paklenici měl přece jenom jednu velkou vadu. Byl krátký.
Krátké shrnutí na závěr: Lezení je v Paklenici skvělé, partička vynikající, víno dostupné,
moře bezvadné, bydlení uspokojivé, počasí ideální, pláž príma, vichřice taky byla, sranda
ukrutná, Petang napínavý, atd. atd. atd. Paklenica je skvělá a může se tam jet i s dětmi.
Jenom by to chtělo víc času.

Johny Hard
(dříve populární pod názvem rychlý Tenisák)

P.S.
… a lezení v Paklenici mělo i pro mě důsledky. Okamžitě po příjezdu jsem musel jít koupit
lezačky pro Radku. Že je použijeme až příští rok a to zase v Paklenici je věc jiná. I tak se
vyplatily!

P.P.S.
… chcete li se opravdu dozvědět něco o lezení, zeptejte se někoho jiného.
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Pelestein dokončení ze str.26
Problémy jsou s vodou, kterou jsme objevili až na chatě Peilsteinhaus, což je poměrně
daleko a hlavně do kopce. Doporučujeme vzít s sebou kanystr.
Cesty jsou velice dobře zajištěné a k našemu překvapení celkem neolezené. Na
slanění jsou zde používány všude oblíbené "berany". Samotné skály se táhnou v pásu
dlouhém asi 800m a jejich výška dosahuje 20 až 80 m. Nejsou zde výjimkou cesty na dvě
délky. Celkem je v oblasti podle průvodce asi 600 cest. Po třech dnech lezení jsme neměli
zdaleka přelezeno vše, co by nás lákalo. Oblast je rozdělena do několika samostatných
útvarů a nachází se v ní i nádherná věž Cimone.
Průvodce se dá koupit na chatě Peilsteinhaus za 95ATS.

RAC
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Matterhorn▲ Cimone▲ Bigbang▼▼
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Rač 2001
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Foto Dalibor Gut (sen.)

Skandinávie
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KALENDÁŘ AKCÍ 2001
6.1.

Holý vrch - první slanění

HO Bohnice

svařené víno a tradiční horolezecký seminář

3.2.

Jeseníky - Boganův memoriál

organizátor

Vláďa Weigner, tel.z. 24941863, d.4718682

7.4.

Těptínský Bláťák

organizátor:

Jarda Tůma, Pavel Sláma

13.-16.4.

Velikonoce na Vysočině

organizátor:

Honza Šabata

20.- 22.4. Choustník - memoriál Luboše Koubíka

horo
běžky
WRC
horo

organizátor:

Pavel Koubík

WRC
horo

21.4.

Boudecká rokle

MTB

organizátor:

Karel Berndt, HK Mšeno

4.-8.5.

Arco

organizátor:

Tomáš Koudelka

18.- 20.5. Kokořínský Survival - Rač MTB
sraz:
Ubytování:
organizátoři:

start mezi 7. a 8. hodinou dle propozic Heřmánky 1
chalupa Alpinu, vlastní spacáky a karimatky, popř.stan
Karel Berndt tel.84842060, 0607-677602, Martin Mráz tel.8297831,
0602-253619, Jirka Dušek tel.791 37 58, 0602-393396

horo
WRC
horo

25.- 27.5. Jasoň-Drsoň rodinná akce na Kokořínsku
organizátor:

Hynek Urban, David Hart

1.- 3.6.

Chebská Pánev

organizátor:

Martin Lorenc, Tomáš Koudelka, Jíra Škrdlant

8.-10.6.

Orlické hory

organizátor:

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

WRC
WRC
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10-17.6.

Kolem hranic – Konec v životě

organizátor:

Radek Vondra

22.-24.6.

Orlík - MTB triatlon pro každého 9.ročník

start:
ubytování:
trasa:
organizátor:

U Olešné v sobotu v 10 hodin na pláži Strouhy.
v chatové osadě „U Můstku"
plavání - 1 km kolo - 50 km běh - 5 km
Venca Jakubů
v neděli skalky u Bechyně nebo na Kamýku

4.- 8.7.

Alpy

organizátor:

Tomáš Koudelka, Jíra Škrdlant

17.-19.8.

Krkonoše

37

MTB
WRC
horo
horo
WRC

Co se vejde do Marušky - bodované spurty
organizátor
ubytování:

Radek Chlumský, tel. 57322187, 0602-393 395
Rokytnice n.J.-Františkov, vlastní stany, spacáky

24.8.-2.9. Paklenica aneb po stopách Sama Hawkinse
organizátor:

Honza Kábrt, Honza Šabata

7.- 9.9.

Jeseníky

organizátor:

Pepa Vosolsobě, tel. 0602-314340

21.- 23.9. Novohradské hory
organizátor:

Honza Šabata, Vláďa Martinovský
v neděli lezení na Sokolčí nebo sběr lesních plodin

horo
WRC
WRC
horo

říjen

Vysoké Tatry

horo

20.10.

Hon na lišku

horo

Kokořín - Ráj

listopad

Orienťák pražských horolezců

organizátor:

vítěz předchozího ročníku

24.-26.11. Poslední slanění
dle dohody se v září určí místo popřípadě změna datumu

horo
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Několik informací
Jeseníky – Boganův memoriál – 23.ročník
Datum:
Ubytování:
Strava:
Doprava:

sobota 03.02.2001
základní škola ve Starém Městě pod Sněžníkem (spacák sebou)
z vlastních zdrojů nebo v hospodě
Individuální nebo máte-li zájem o společný autobus, musíte mi to dát
vědět do 8.ledna (viz spojení níže). U se ale vzdávám naděje, že se Vás ozve včas
dostatečný počet, takže nejspíš doprava opět vlastní
Optimální trasa autem je Praha – HK – Žamberk – Mladkov – Lichkov – Králíky –
Hanušovice – Staré Město p.Sn.
Slušné spojení vlakem v pátek odpoledne z Praha hl.n. ve 14:14 nebo 15:16 (Libeň
14:24), přesed v Zábřehu a v Hanušovicích, ve druhém případě ještě
v Bludově, příjezd do Starého Města v 18:37 resp. 20:09
Start:
Stříbrnice 10:00
Cíl:
Staré Město p.Sn.
Přihlášky:
Vláďa Weigner CK ADVENTURE HOLIDYS, V Tůních 11, 120 00 Praha
2
tel.:02-24942744, tel./fax 02-24941863, debil: 0603-158107, emil:
advhol@brailcom.cz nebo při prezentaci
Startovné:
200 Kč – pro předem přihlášené, 100 Kč pro pořadatele, 230 pro ostatní (je
v tom ubytování 2 noci, občerstvení na trati a vlastní startovné
Prezentace: pátek 2.2.2001 ve 20 – 23 hodin nebo sobota v 7 – 8 v místě ubytování
Placení:
za autobus v týdnu 8.-15.1. ozve-li se dostatek zájemců, jinak při prezentaci

Zaslužte se udržení této tradiční akce a dostavte se v hojné počtu !!!
Vládimír Weigner

World Rač Cup 2001
Pro ty, kdo byli dlouho v cizině a nedolehl k nim věhlas WRC, malé vysvětlení. Je to
celoroční seriál závodů většinou orientačních na horských (není podmínkou) kolech.
V některých závodech startují jednotlivci, jinde dvojice a leckde je kolo doplněno dalšími
disciplínami.
Nový ročník se bude hodnotit podobným způsobem jako WRC00. Jeden až dva
(výjimečně tři) ředitelé každého závodu opět získávají body jako bronzový medailisté –
ovšem musí dodržet při stavbě trati závaznou podmínku maximálně 70 km.

RAC
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V uplynulém ročníku si někteří stavitelé mysleli, že staví vícedenní maraton nebo silniční
časovku dvojic na 100 km a vytrácela se původní pohoda prvních ročníků. Kdo si chce
v sedle prošoupat kraťasy, ať se zúčastní akce Radka Vondry „Kolem hranic“ a pokud si
chcete opravdu soutěživě máknout, máte k dispozici Survival, který jako jediný závod
WRC2001 bude hodnocen s koeficientem 20, protože je to vlastně více spojených závodů.
Vloni se výbornou taktikou umístila na 2.místě Maruška Hokrová – křehká dívka, která
určitě nežere žádné bobule. Jsem zvědav chlapi, jak se ukážete letos.
ProjetéKontroly

PočetDružstev - Umístění

BodyWRC = 10 × ( ---------------- + ------------------------ )
PočetKontrol

PočetDružstev - 1

Sleva v Hudy Sportu
Počínaje 7. 9. 1999 platí v sítích prodejen Hudy Sport, oficiálního partnera Českého
horolezeckého svazu, sleva 5% na celý sortiment pro členy ČHS, kteří se prokáží průkazem
s vylepenou aktuální známkou, při platbě v hotovosti. V případě uplatnění této slevy již
nepřipadá v úvahu žádná další.

Klubové a svazové příspěvky
Upozorňuji členy Rače, že již mohou platit příspěvky na rok 2001 ( nejlépe
v oblíbených pondělcích v Platýzu).
Klubový příspěvek činí za rok 100 Kč, známka ČHS na rok 2001 stojí 250 Kč - pro
studenty, vojáky apod. 120 Kč.
Zároveň bych rád upozornil ostatní přátele Rače - členy jiných horolezeckých oddílů
a klubů, kteří se často účastní našich klubových akcí, že se mohou po zaplacení klubového
příspěvku (100 Kč) stát oficiálními „hosty“.Platící členové a hosté Rače mají nárok na tuto
Račenku, pravidelné informace o klubových akcích a v rámci celoročního hodnocení World
Rač Cupu jsou zařazeni do oficiálního pořadí, podle kterého jsou na posledním slanění
udíleny věcné ceny.
Pro zájemce opět Eva Broučková předběžně objednala na začátku roku periodické
lékařské prohlídky na ústav tělovýchovného lékařství v Salmovské. Konkrétní termín si
každý domluví na telefonu 24915108, 24915124, 2496111.

Honza Šabata
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Pojištění
Drazí kamarádi na laně, na kole i v hospodě.
Opravdu nevím, čím jsem si tu čest vysloužil, že jsem byl naším ctěným předsedou
několikrát důrazně vyzván, abych vás, vy tupci principů pojišťovnických neznalí, zorientoval
v tom, jak nejlépe zabezpečit svá rizika z provozování sportů v zahraničí plynoucích, aniž
byste přitom na mizinu přišli. Dlouho jsem se snažil té pocty zprostit, leč poté, co se
předsedovi podařilo dostat mě zákulisními machinacemi s výsledky několika našich
celoročních bodovacích soutěží až na bednu, byl jsem nucen, naopak, povinnosti se zhostit.
Péče našeho ctěného předsedy o naše blaho je až dojemná, i když, dá se pochopit - kdyby o
nás přišel, kdo by mu platil členské příspěvky nebo stěhoval jeho rodinu i s mobiliářem
z dálných krajů až do Prahy, že.
Tak tedy, jak se pojistit?
Poradit

ten

nejlepší

způsob samozřejmě nelze, je to
vaše

věc,

jak

velké

dobrodružství chcete v případě
průseru

v zahraničí

následně

prožít. Na jedné straně znám
případy (a nejsou tak ojedinělé),
kdy kamarád dovleče svého
druha

s polámanými

hnáty

z podskály v Alpách do auta a
pak

ho

šílenou

nejrychleji

převáží

Budějovické
doufaje,

jízdou

že

co
do

nemocnice
kamarád

zatím

nevykrvácí či jinak transportem
neutrpí.

Přeci

rakouským

ho

nesvěří

helikoptérám

a

felčarským břídilům, ke kterým
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se uchylují jen naši změkčilí prezidenti. Vždyť takto ušetřil 400 Kč za pojištění léčebných
výloh v zahraničí. Těm říkám drsňáci. Na druhé straně znám jedince, kteří mají pojištěno kde
co, včetně úrazu na několikanásobek pojistné částky a kteří se přímo těší, až si zase zpřeráží
kosti v těle, či až jim někdo něco ( i kdyby to mělo být fiktivní) v zahraničí ukradne. Milují totiž
nadevše tu krásnou hru, ve které pojišťovnu obehrávají. Těm říkám skrblíci.
Ptáte se, proč tolik keců na úvod, proč nejdu k věci? Protože následující řádky nejsou
určeny ani skrblíkům, ani drsňákům, ale těm, kteří si chtějí bez starostí a za co nejrozumnější
peníz obětovaný pojišťovně v zahraničí zasportovat.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí (dále PLVZ) je základem, podle mne naprosto
dostačujícím a tomu se taky budu v následujícím výhradně věnovat. Mnohé pojišťovny vám
totiž budou nabízet různé další produkty (úraz, zavazadla, odpovědnost, právní pomoc atd.),
které považuji pro našince za zbytečné. Často je nabízejí coby balík tzv. cestovního pojištění
a např. Evropská cestovní poj. a AMCICO vám samostatně PLVZ neprodají. Mnohé cestovky
dokonce beze studu nabízejí „pojištění v ceně zájezdu“, které je bez PLVZ !!!
Pro ty největší pojišťovácké ignoranty vsuvka. Máte-li PLVZ, pak v případě úrazu či
nemoci jsou vám hrazeny nezbytné náklady na ošetření, léčbu a převoz váš i vaší mrtvoly
domů v plné výši, aniž s sebou máte jediný pfennik, grosz, cent či halier. Vše prostřednictvím
mezinárodní asistenční služby, se kterou má vaše pojišťovna smlouvu. Máte-li úrazové
pojištění, zaplatíte si vše ze svého namístě (když nemáte tak je to vaše smůla) a po návratu
do česka, po vyplnění příslušných formulářů, několika návštěvách pojišťovny a po několika
měsících čekání dostanete částku v Kč, která neodpovídá tomu, kolik jste musel v cizích
krajích zaplatit, ale tomu, na jakou výši máte úrazové pojištění sjednáno. Náhradu s tím
související ztráty nervů žádná s pojišťoven neposkytuje. Konec vsuvky.
U koho se pojistit?
PLVZ nabízí v Česku cca 16 pojišťoven. Seznam naleznete na www.cap.cz. Co je
třeba při výběru některé z nich zvažovat?:
Pojistné (tedy cena): je většinou denní (ale mnohdy i roční, tomu se budu věnovat
níže). Základní pojistné se pohybuje v intervalu cca 17 - 26 Kč pro Evropu až po interval 34 70 Kč pro celý svět na den, pokud vám není více než 70 let (ti platí 2x víc, pojišťovny nejsou
samaritáni). Většina pojišťoven má denní násobky tohoto pojistného stanovené právě pro
sporty, které nás zajímají – horolezení, lyžování, rafting, vysokohorská turistika apod. (zpráva
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pro Tanana - petang mezi nimi není). Pak může být denní pojistné i pětinásobné. Struktura
parametrů stanovících denní sazbu se u jednotlivých pojišťoven liší podle sportu, regionu,
nadmořské výšky, rodinné slevy, dětské slevy, organizovaný zájezd atd.
Limit
nejvyšší

pojistné

částka,

pojišťovnou

částky:

která

bude

uhrazena

se

pohybuje u našich pojišťoven od
1

mil.

Kč.

do

nekonečna.

Nejčastější je 1,5 mil.Kč., což je
dostačující.
Rozsah

krytí:

tzn.,

náklady, které mohou být z
pojistky
pojišťovny

hrazeny.

Vtom

většinou

se

neliší,

rozsah krytí dostatečně pokrývá
pravděpodobné případy zranění
a onemocnění, které vás mohou
potkat. Je však dobré ho znát.
Výluky: pozor na ně!, a
to jak při volbě pojišťovny, tak
, a to hlavně, při úrazu. U
každé pojišťovny mohou být jiné,
většinou však ve výlukách jsou
tzv. adrenalinové sporty, tj. para,
bungee, často také snowboard
skialpinismus, rafting či horolezení, lyžování mimo vyznačené sjezdovky.
Maximální doba pojištění: tj. na kolik dní můžete pojištění sjednat. I ta se může
pojišťovnu od pojišťovny lišit, ale převažuje 90 dní nepřetržitého pobytu v zahraničí, což je
vázáno na příslušnou mezinárodní normu o bezvízovém styku.
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Asistenční služba: drtivá většina pojišťoven má nasmlouvané velmi renomované
asistenční společnosti – Coris, Mondial assistance, Axa, atd. Těch se držte, na těch záleží,
jak k vám budou doktoři vstřícní. (Např. Coris má kancelář přímo v Kátmandů).
Celoroční smlouvy
Mnohé pojišťovny nabízejí tzv. celoroční smlouvy (karty) PLVZ, které vycházejí vstříc těm,
kteří jezdí do zahraničí často. Platí na rok (nikoli kalendářní), většinou se automaticky
obnovují (do té doby, dokud ji jedna ze stran nevypoví) a často jsou i finančně výhodné (např.
rodinné). Jejich hlavní předností ale je, že jednou uzavřete smlouvu, dáte trvalý příkaz na svůj
účet a dál se nestaráte. Jsou ideální pro sklerotiky, jako jsem například já. Pojistné podmínky
celoročních smluv jsou obdobné těm krátkodobým (viz výše). Čili pozor, celoroční smlouva
neznamená, že jste pojištění na nepřetržitých 365 dní pobytu venku, ale pokaždé, když
vycestujete na limitovaný počet dní nepřetržitého pobytu.
Alpenwerein:
Jde o způsob vymykající se rámci zákona č. 168 Sb., o pojišťovnictví, kterým je upravena
činnost komerčních pojišťoven v ČR a z mého pohledu za hranou zákona. Ale funguje a to je
hlavní. Pojištěni jste prostřednictvím členství v Rakouském horském svazu. Podrobnosti
naleznete na www.alpy.cz/alpenverein.
Výhody:
-

celoroční pojištění (pozor, u PLVZ, je limit 6 týdnů nepřetržitého pobytu)

-

široké krytí rizik, a to i těch která nás zajímají nejvíce a která mají pojišťovny většinou ve
výlukách (výluka pouze na vzdušné aktivity)

-

rozumná cena ( dospělí 26 – 60 let za 1 700 Kč po celém světě)

-

slevy pro rodiny

-

různé slevy na horách

Nevýhody:
-

limity pojistné částky pro každý úkon jiné (záchranná akce, léčba v nemocnici atd). Jak to
hlídat, když jste na maděru?

-

nízké limity pojistné částky (u PLVZ necelých 100 000 ATS, což může být při větším úrazu
málo)

-

spoluúčast 1000 ATS

-

dost komplikovaná komunikace „přes hranice“ při likvidaci pojistné události (předseda to
potvrdí, a to umí německy už nejmíň 20 let)
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PLVZ pro horolezce:
Jde o produkt ČS Živnostenské pojišťovny s asistencí Coris šitý na míru horolezcům (Český
horolezecký svaz má s ČS-ŽP rámcovou smlouvu). Pojistné podmínky jsou obdobné jako u
ostatních pojišťoven. Zajímavá a bezkonkurenční je cena – 790 Kč na rok ( 1.2. – 31.1 násl.
roku) a platí pro celý svět. Limity pojistných částek jsou na hraně: kumulovaný limit na jednu
pojistnou událost je 500 tis. Kč (jiné pojišťovny obvykle 1.5 mil Kč), přičemž na záchrannou
akci (vrtulník, HS) je limit 100 tis. Kč (Alpenverein má na záchrannou akci 300 tis. ATS). Ale
co byste taky chtěli za 790 Kč.
ročně.

Podmínkou

toho

všeho je být členem ČH
svazu,

tj.

zaplacené
Podrobnější

příspěvky.
informace

viz.

www.horosvaz.cz.

Shrnuto

a

podtrženo,

na

našem trhu narazíte na velmi
rozmanité produkty, které se u
jednotlivých

pojišťoven

více

nebo méně liší a záleží jen na
vás, co potřebujete a co ne.
Každopádně se vyplatí znát
dobře

celé

podmínky

pojistné
sjednané

smlouvy. Pro lenochy malé
shrnutí:
Co je třeba nezbytně znát při
uzavírání pojistky?
-

rozsah krytí (které náklady
budou hrazeny)

-

do jaké výše
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jaké jsou výluky

Na co dát především pozor při pojistné události?
-

zda pojištění zahrnuje i úhradu nákladů spojených se záchrannou akcí (helikoptéra, HS)

-

zda má ordinace či nemocnice, do které jste se dostali, smlouvu s vaší asistenční
společností (pozor na soukromé ordinace a špitály)

-

zda typ vaší pojistné události nespadá do výluk ( došlo-li k úrazu mimo sjezdovou trať,
dovléct zraněného na sjezdovku)

-

jak postupovat v případě pojistné události (kontakt na asistenční firmu).

Většina pojistných podmínek předpokládá, že drobné výdaje, na které se pojištění LVZ
vztahuje si uhradíte na místě a pojišťovně je vyúčtuje dodatečně v česku. Některé pojišťovny
mají spoluúčast (obvykle ve výši ekvivalentu 100 DM), což znamená, že vám tyto drobné
výdaje neproúčtují.
Takže kterou?
Udělal jsem si srovnání výhod a nevýhod jednotlivých nabídek na trhu a dospěl
k následujícímu závěru:
• pro ty, kteří cestují zřídka je momentálně naprosto bezkonkurenční nabídka Victorie
pojišťovny (kontakt: tel.: 61222558, P-4, Žateckých 12). Nízká cena ( 18Kč/den Evropa,
52 svět) při krytí všech rizik, která našinec potřebuje krýt (žádné násobky pojistného pro
naše sporty), výluky standardní.
• pro ty, kteří cestují často individuálně, po celém světě a jsou členy ČHS je výhodné uzavřít
roční smlouvu přes oddíl – 790 Kč jen pro celý svět. Hlaste se u předsedy
• pro rodiny s dětmi po Evropě doporučuji celoroční smlouvu u Victorie pojišťovny. Evropa
500 Kč dospělý, 250 Kč dítě ( svět 1900 Kč dospělý, dítě polovic)
• pro ty, kteří hodně jezdí do Alp a chtějí využít i další slevy může být dobrý Alpenverein –
1700 Kč - jen celý svět, rodinné slevy.

Platné k 1.12.2000, změna v budoucnu vyhrazena

Protekce u pojišťoven neposkytuji

Brťák
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Cesta na sever
Zahajujeme nonstop jízdou Praha Dánsko, kde jsme přespali v jednom
útulném kempu u moře. Původně jsme
chtěli ihned ráno pokračovat dál směr
Stockholm, ale učaroval nám dánský
venkov. Vytáhli jsme kola, střídali se u
volantu auta a takto si kus této země
prohlédli (cca80km) a musíme říci, že
Dánsko vůbec není nudné.
Do Švédska přejíždíme trajektem
(20 min.) z Helsingoru do Helsingborgu a
pokračujeme přes Stockholm - centrum si
projedeme na kolech a toto řešení vřele
doporučujeme,
jsou
tam
báječné
cyklostezky, a dále nejrychlejším možným
způsobem uháníme na sever podle moře
(Biskajský záliv) po tzv. závodní dráze.
Severně od Umei, kde jsme zažili první
bílou noc, odbočujeme do vnitrozemí
(městečko Pitea), kolem krásnýho
vodopádu dál až za polární kruh do
rezervace Sarek. Odbočujeme z hlavní
silnice v Luspebrygan, žádnou osadu jsme
neviděli, byla tam jen křižovatka a kolem
dlouhatánského jezera jsme ve 22 hod.
večer za oslnivého svitu slunce dorazili na
fantastické - neplacené tábořiště s
toaletami a hajzlpapírem, ohništěm s
rožněm na ryby samozřejmě popelnice a
aby toho nebylo dost, ráno přivezli i
čerstvě naštípané dříví, abychom jim
nedevastovali lesy a při tom si pěkně
vychutnali piknik s čerstvě nachytanými
rybami - jenže my jsme nic nechytili,
ikdyž se kluci hodně snažili. Cizinci jsou
tu však vzácní a Češi už vůbec, tak nás
jedni velmi přívětiví Švédové obdarovali
asi 12 rybami a my je za to Plzeňským.
Piknik se konal, ale jinde. Z tábořiště jsme
odjeli autem až na samý konec silnice, dál

už to autem v Sareku nejde - jen pěšky a to
pouze po jediné vyznačené cestě, která
vede po jeho hranici. Lítaly tam také
helikoptéry s naloženými trekaři ,ale
nevíme kam. Do centra tohoto národního
parku se normálně nesmí, pouze biologové
s průvodcem.
My jsme v poslední osadě vytáhli
kola a krásně jsme si vychutnali zdejší
přírodu jízdou zpět kolem dvou jezer, byl
to nezapomenutelný zážitek - auta žádná,
jen lišky a později večer sobi. Civilizace
minimální a zde žádná komerce. Švédové
chodí dost náročný několikadenní trek
tundrou přes hory a doly ve společnosti
komárů odsud ze Sareku po "Královské
stezce" až k nejvyšší hoře Kebnekaise
(cca50 km) a i dál až do Abiska. My jsme
na to bohužel neměli čas, tak jsme se
přesunuli přes Kirunu do tur. východiska
na nejvyšší horu Kebnekaise 2123m.Jeli
jsme opět v noci, ale za světla, kolem
silnice se pásli sobi a viděli jsme i polární
lišku. Dopoledne jsme vyrazili na
Kebnekaise - podle informací (Lidé a
země 4/98) je výstup bez problémů.
Jediný zádrhel jsou vzdálenosti-19 km od
parkoviště-pak teprve začíná vlastní
výstup. Pomáháme si horskými koly, ale
později je cesta velmi kamenitá nebo jsou
prkna přes močály,tak čím dál víc tlačíme
až necháváme kola v lese a jdeme dál po
svých. Naštěstí jsme v zemi, kde se
nekrade. Na hranici lesa je tábořiště, odkud
se vychází na vrchol. Zde jsme si opekli
darované ryby, jejichž značný obsah solí
nás postavil na nohy.
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Skandinávie - foto Dalibor Gut(sen.)
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Po krátkém spánku jsme ve 4,30 vyšli k
vrcholu. Nemilým překvapením byli
komáři - pracovní název komár severský
kondiční, nenechali nás mrchy vůbec v
klidu odpočinout. Tak jsme halt byli první
nahoře. Opět jsme měli štěstí na počasí,
viditelnost byla až do p... ne-li dál. Cestu
jsme sice museli volit delší bez přechodu
ledovce (nemáme mačky ani lano).
Odpoledne se vracíme za neustálého
komářího pobízení až dolů k autu, zvláště
v dolních partiích cesty byli úplně
nesnesitelní, z kola už jsme téměř
neslejzali, jen abychom byli z toho pekla
pryč. Rychle ve chvatu balíme a jedeme
zpět do Kiruny a dál do Abiska (recepční
zde v kempu má ráda Prahu, tak jsme
dostali slevu). Je tu přechod do Norska a
my pokračujeme na Vesterály a Lofoty jsou úchvatné, ale my už je bohužel

absolvujeme po americku. Rychle autem,
zastávky na focení. Děláme si ještě čas na
70 km na kolech překrásnou přírodou.
Ještě štěstí, že je pořád světlo a člověk tu
nezatemní-ale uštve se. V tý nádheře je to
ale úplně jedno.
Pak jsme ale při propočtu km domů
mírně zpanikařili a určujeme si kolik
stránek z atlasu musíme denně ujet,
uháníme směr jih. Krátká zastávka
v Trondheimu (překrásné město) a zpět do
Dánska a domů. Ujeli jsme za 16 dní 8017
km, ale stálo to za to!
Jeli jsme v šesti lidech, 6 kol, 2
stany atd. Ke konci nás už bylo asi 7 - to se
uvidí v květnu u našich mladých.
Zdraví vás

Gutovi
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Můj krkonošský deníček
Neznámý Autor Z Internetu
12.října
Přistěhovali jsme se do našeho nového .domu v Krkonoších. Bože, jak
je zde krásně! Už se nemohu dočkat, až majestátní vrcholky pokryje zářivě bílý sníh.
20.října
Krkonoše jsou tím nejkrásnějším místem na zemi. Podnikli jsme malý
výlet do okolí a přitom jsme viděli několik jelenů. Jak byli graciézní! Zdá se mi, že
jelen je jedno z nejúžasnějších zvířat na zemi.
11.listopadu
Brzy začne lovecká sezóna. Nemohu pochopit, jak někdo může zabít
něco tak nádherného, jako je jelen. Doufám, že už konečně začne sněžit.
2.prosince
Minulou noc konečně sněžilo. Probudil jsem se a vše bylo pod jiskřivě
bílou pokrývkou. Krása jako na vánočním pohledu. Proházel jsem příjezdovou cestu
a uspořádali jsme rodinnou koulovačku. Potom projel kolem sněžný pluh a musel
jsem znovu proházet příjezdovou cestu. Prostě to tady miluji.
12.prosince
Minulou noc připadl další bílý sníh. Sněžný pluh si zopakoval žertík
s příjezdovou cestou. Nevadí, během chvilky jsem ji znovu proházel.
19.prosince
Další sníh napadl minulou noc. Kvůli zahrnuté příjezdové cestě jsem
se nedostal do práce. Jsem úplně vyčerpán prohazováním. Zkurvenej sněžnej pluh!
22.prosince
Včera napadlo ještě víc těch bílejch sraček. Mám na rukou puchýře od
lopaty. Jsem přesvědčenej, že sněžnej pluh čeká někde za rohem, dokud neproházím
cestu. Parchant jeden!
25.prosince
Veselé zkurvené vánoce! Víc zasranýho sněhu! Jestli jednou dostanu
do ruky toho zkurvysyna, co řídí sněžnej pluh, tak ho přinejmenším nakopu do
prdele. Nechápu, proč prostě nepoužijou na silnici víc soli, co by rozpustila ten
sajrajt.
27.prosince
Zase napadl vagón těch bílejch sraček. Už tři dny jsem nevystrčil
rypák, s výjimkou prohazování příjezdové cesty pokaždé, když projel pluh. Nakonec
i pluh uvázl v závěji a ten ksindl řidič si přišel vypůjčit moji lopatu. Řekl jsem mu, že
jsem jich už šest polámal, když jsem prohazoval svou příjezdovku, a pak jsem do něj
mlátil tou sedmou lopatou, až se dal na útěk.
30.prosince
Konečně jsem se dostal z baráku. Odstranil jsem z auta to bílý svinstvo
a vydal se do obchodu pro nějaké jídlo. Při zpáteční cestě mi vběhl přímo do cesty
jelen a už se to nedalo ubrzdit. Na autě mám škodu aspoň za tři tisíce. Ty zkurvený
bestie by se měly postřílet! Že je ti lovci v sezóně nevymlátili všechny! .
2.března
Odvezl jsem auto do servisu ve městě. Člověk by nevěřil, jak může za
jednu zimu zrezivět vod tý debilní soli, co s ní ty hovada sypou silnice.
2.dubna
Odstěhovali jsme se zpátky do Prahy. Teď teprve vidím, jak je to
nádherné město. Nechápu, jak někdo může žít v takové prdeli jako jsou Krkonoše.
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Pohled ze sedla Falzarego na Antelao, Cique Torri a Averau (Šab)

Tofany

Pohled ze sedla Falzarego

Hexenstein

Pohled z Lagazuoi

Cinque Torri

Tofana di Roses
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Dovolujeme si Vám nabídnout spoustu nevšedních zážitků prožitých přímo
v srdci ampezánských Dolomit při snowbordinku, lyžování, skálolezení,
jízdě na horských i silničních kolech a vysokohorské turistice.
Dolomity Ampezzo, které obklopují
Cortinu d'Ampezzo, tvoří se všemi
nejznámějšími horskými oblastmi a
vrcholy jádro Dolomit. A právě zde, v
blízkosti sedla Falzerego, které leží
západně nad Cortinou, se nachází
kemp Col di Lana, z kterého lze
podnikat veškeré možné i zdánlivě
nemožné již uvedené sportovní
aktivity. Pro snowboardisty a lyžaře je
v okruhu asi 40 km k dispozici 1180
km perfektních sjezdovek, z nichž
nejblíže jsou střediska Cortina a
Arabba (cca 12 km). Pro lezce jsou, co
by lanem dohodil, k dispozici parádní
cesty v oblasti Cinque Torri.
Milovníci vysokohorské turistiky a
cyklistiky se mohou jenom probudit,
nasednout na kolo nebo obout
trekovky a jsou okamžitě v akci. A
kdo by chtěl jenom sedět a kochat se
okolními vrcholy třítisícovek a popíjet
dobré víno - prosím, ani této aktivitě
se meze nekladou.
Nezbytné technické informace:
kemp se nachází cca 8-9 hodin
pohodovou jízdou z centra Prahy (cca
700 km). Na požádání dodáme itinerář
s podrobným popisem celé trasy.
Na setkání s Vámi se těší

Ubytování je v caravanech pro
4 osoby, v ceně 1250 Kč za den za
caravan ( po dohodě lze vykouzlit i
sem tam sleva). V kempu jsou k
dispozici soc. zařízení (sprchy, wc,
umývárna nádobí, bistro). K vybavení
karavanu patří nádobí (příbory, talíře,
hrnky, hrnce), plynový dvojvařič, 2x2
složitelná lůžka, lednička, nejnutnější
nářadí. Život v kempu si žádá
dobrodružné srdce, jelikož příroda a
lidé jsou zde svérázní a připravují
někdy nezapomenutelné zážitky
Skipass na celou oblast
Dolomit (1180 km sjezdovek)
DOLOMITI SUPERSKI stojí na 6
dní 291 000 lir na jednotlivé oblasti
stojí celodenní skipass okolo 50 000
lir.
Jestliže se rozhodnete pro jakoukoliv
činnost v kterémkoliv období, rádi se
s Vámi sejdeme a Vaše plány a přání
podle
potřeby
usměrníme
a
samozřejmě naplníme. Na celý pobyt
je možno si zapůjčit přepravní box na
lyže (rakev) za cenu 100 Kč na den
nebo snowboard za cenu 150 Kč na
den.

Vašek Jakubův 0602 237 318
Jirka Říha
0602 344 667
tel./fax
02 33 37 51 62
email
jakubuv@volny.cz
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Péťa Vařič
aneb kulinářské vzpomínky na Rolwaling
Nechal jsem se inspirovat stejnou rubrikou
z Mladého Světa z doby, kdy jsem byl i já
mladý. Prosím amatérské i profesionální
kuchaře, aby přispěli svými recepty, které je
možné jednoduše realizovat za složitých
podmínek.
Eintopf Rolwaling
(pro 4 osoby)
250g 5-min rýže bez vaření
Čína v sáčku od Vitany
80-100g sojového masa
3 kostky bujónu příp.sojová om.
V 1 litru vařící vody rozmícháme 3 kostky
hovězího nebo slepičího bujónu a vaříme
v něm asi 10 min. sojové maso – nejlepší
jsou malé kousky nebo drť. Pak přilejem půl
litru studené vody rozmícháme pytlíkovou

Ang Tsering Šerpa▲

Čínu a vaříme dalších 10 minut. Nakonec
přisypeme rýži bez vaření a promícháme.
Odstavíme z vařiče a pod pokličkou
necháme odstát posledních 10 minut.
Ortodoxní masožravci, kteří jsou ochotní
tahat na zádech težké konzervy je možné
sojové maso nahradit lanšmítem.
Guláš Gokyo
(pro 3 osoby)
3 porce inst.gulášové polévky
inst.bramborová kaše s mlékem
salám nebo lanšmít
Uvedeme do varu cca 2 litry vody – pokud
máte u sebe kalkulačku nebo sčot můžete
sečíst množství vody z návodu na polévku a
kaši. Pak postupně zamícháme polévku,
salám nakrájený na kostičky a kaši.
Necháme odstát 3-5 minut.

Kuchyně po nepálsku foto Šabata

Honza Šabata

Kuchtička v Na▲
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Adresář Rače
JMENO PRIJMENI

TELaMailPSC MESTO

ULICE

Jaroslav Brouček

252 30 Řevnice

Nádražní 1/178

Eva

252 30 Řevnice

Nádražní 1/178

149 00 Praha 4

Modletická 1390

150 00 Praha 5

Erbenova 11

140 00 Praha 4

Kremličkova 7

193 00 Praha 9

Třebešovská 587

Svatoslav

z.6142-4309, d.9914870,
ebr@volny.cz 0603-795127
Broučková d.9914870 , 0603-598063
ebr@volny.cz
Dušek
d.7913758, 0602-393396
jirkadusek@volny.cz
Heger
stepan.heger@seznam.cz, 0602150709
Hrabě
d.41441254, 0603-465320, apexwm@volny.cz, rhrabe@volny.cz
Chamra
z.2435-4550 chamra@fsv.cvut.cz

Ctirad

Chlumský

d.57322187, 0602-393395

150 00 Praha 5

Janáčkovo nábř.45

Václav

Jakubův

170 00 Praha 7

Pplk.Sochora 26

Jan

Kábrt

147 00 Praha 4

Jeremenkova 14

Jonáš

Kábrt

0602-237318, d.33375162,
jakubuv@volny.cz
z.24875620, f.24875612,
d.44462807, jkabrt@cap.cz
d.44401448, 0606-357634

143 00 Praha 4

Plevenská 3116

Pavel

Koubík
Koudelka

0606-423438
Tomáš
d.0166-432662 , 0603-525095,
goral@iol.cz
Gabriela Koudelková d.0166-432662, 0603-293278,
z.0166-436299 gkoudelkova@iol.cz
Jiří
Plašil
z.83005-434, d.81860395, 0603251095
Vítězsl. Plašilová
0202-891865

158 00 Praha 5

Souběžná I 126/9

350 02 Cheb

Blanická 20

350 02 Cheb

Blanická 20

190 00 Praha 9

Bouřilova 1104

Jiří

Suchomel

270 55 Pochvalov 58

Ondřej
Jan

Svoboda
Šabata

Jiří

Šabata

Ludmila

Šabatová

Vít

Šanovec

Petr

Jiří
Štěpán
Roman

0313-564348, 0603-542516,
(r.24814676)
51556149, onysvob@volny.cz
z.67196364, d.4715033, 0602544113, jan.sabata@datis.cdrail.cz
z.038-7313770/13, d.038-6462669,
0602-732419 sabata@bmservis.cz
z.61001324, d.4715033
sabatova@vpupraha.cz
d.9911882, 0603-447489

250 75 Káraný 120

152 00 Praha 5

Prosluněná 563

142 00 Praha 4

Machuldova 570

370 01 Č.Budějovice

Schneiderova 14

142 00 Praha 4

Machuldova 570

252 29 Dobřichovice

Březová 671

Šarapatka d.72743339, 0607-634681

101 00 Praha 10

Ruská 72

Jan

Šercl

150 00 Praha 5

Kořenského 4

Radka

Šerclová

d.57327051, 0603-197141,
sercl@cmail.cz, sercl@utc.cz
d.57327051, 0603-848661

150 00 Praha 5

Kořenského 4

Luděk

Šlechta

0607-962605, 02-6845367

130 00 Praha 3

Pod Lipami 87
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Štolc

Jan

Petr

Štykar
Štykar
Tlachač
Valenta

Božena

Valentová

Jan

Zerzán

Pavel
Petr
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z.33026-314,306, d.81972262,
ivo.stolc@ezpraha.cz
d.41405274 , xstyj1@tf.czu.cz
d.71740318, z.4022224,4022541
d.0312-693349, 0602-318024
VALENTAP@erstebank.com, 0602588491
Bozena.Valentova@mmr.cz, 0603578535
z.6971559 Alka@telecom.cz, 0602319990

190 16 Praha 9

Žichlinská 1673

140 00 Praha 4

Maroldova 5

101 00 Praha 10

Ruská 18

273 42 Stehelčeves

153

160 00 Praha 6

K Červenému Vrchu 13

160 00 Praha 6

K Červenému Vrchu 13

100 00 Praha 10

Ruská 138

Hosté
Karel

180 00
d.84842060, 0607-677602
elena.berndtova@pragonet.cz
Roman Eder
353 01
0603-219817, d0165-2896
romed@iol.cz
Libor
250 82
Gut
9972883, 0603-437799,
zahrada@gutflora.cz
Dana
250 82
Gutová
9972883, 0603-569996
David
256 01
Hart
0301-721646 , sks-hart@iol.cz,
0602-385735
Libor
150 00
Hnyk
z.67196389, d.5818135,
libor.hnyk@datis.cdrail.cz
Marie
252 28
Hokrová
xhokr@fd.cvut.cz, d.51640292
Slavoj
130 00
Hokr
d.6835461 z.41402563/526, 603573880, "Hokr"<fafejta@geodet.cz>
Václav Jindrák
„Jindrak“<mandikm@kolektory.mepn 257 89
et.cz 0602-615075
Josef
160 00
Koudelka d.3010617, z.21802226,
Josef.Koudelka@csni.cz
Karel
Kubín
0602-399094, kkubin@cz.ibm.com 158 00
Vladimír Martinovský z.6705-2659, d.72766710,
140 00
martin02@pre.cz 0603-737058
Jiří
252 28
Mazanec
d.51640461, 41483230, 0602380808
Luděk
170 00
Pravda
0602-356200, arda@ms.anet.cz
Martina Remondeulaz 00-41-27-3068158
1911

Berndt

Martin

Richter

Jiří

Říha

Jaroslav Řízek

Praha 8

Podlipného 833/16

Mar.Lázně

Palackého 68 / 63

Úvaly

Dobročovice 32

Úvaly

Dobročovice 32

Benešov

Nová pražská 401

Praha 5

Renoirova 592/11

Černošice

Střední 377

Praha 3

Na Rovnosti 19

Heřmanicky

Křenovičky 4

Praha 6

Stachovská 34/186

Praha 5

N.Jos.Machka 443/7

Praha 4

JV III/8

Černošice

Střední 359

Praha 7

Tovární 10

Ovronnaz

Mayens de Chamoson
CP934

140 00 Praha 4
66035490 , d.6431327, 0603452981
d.0324-3289 ? 626217, 0602-344667 290 01 Poděbrady

z.0361-811835,d.812361, 0602206907, gservis@mbox.vol.cz
Zdeněk Sedláček
535688, 0603-441449, z.41402520
zsedlacek@gnome.cz
Ivana
Šimánková d.6431327, 0602-144007

Na hřebenech I 19
U struhy 1129

391 65 Bechyně

U nádraží 602

150 00 Praha 5

Na Pláni 5

140 00 Praha 4

Na hřebenech I 19

RAC
Jiří
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d.0166-35801, z.31258, 0603583568 skrdlant.jiri@worldonline.cz
Hynek
Urban
0602-114407,
Hynek.Urban@nokia.com
Zdeněk Voda
z.24251868, d.756824,
medimpo@mbox.vol.cz
Radek
Vondra
d.72735222, 0602-614793,
rvondra@volny.cz
Josef
Vosolsobě z.71084-296,144d.7864784,
0602-314340, vosol@esonic.cz
Petr
Vrňák
602-615376, vrnak@ceps.cz
Vladimír Weigner
d.4718682, z 24941863,0603158107 , advhol@brailcom.cz
Jiří
Zbytovský 3164520
Vladimír Žahour
0324-5175, zahour@razdva.cz

350 02 Cheb

Valdštejnova 49

277 24 Vysoká u
Mělníka 81
106 00 Praha 10

Mládežnická 3062

100 00 Praha 10

Bělocerkevská 14

109 00 Praha 10

Janovská 375

140 00 Praha 4

Bítovská 1227/9

142 00 Praha 4

Liškova 533

160 00 Praha 6

Ke Džbánu 8

290 01 Poděbrady

Fuegnerova 29

Přátelé a rodinní příslušnící Rače
Radek
Petr
Erik
Jiří
Radek
Libor

Duda
Dušek
Frei
Heráf
Kekrt
Koudelka

Martin

Lorenc
Jaroslav Mašek
Radek
Martin

Miláček
Ministr

Martin

Mráz
Alexandr Namyslov
Jiří
Rulf
Michael Sedláček
Pavel
Jan

Sláma
Střelka

Pavel

Šach

Jan

Šír

Radka

Tkáčiková

Jarda

Tůma

294 71 Benátky n.J
0326-721507,
d.-916728
d.894104 dusek@jircany.tondach.cz 130 00 Praha 3
100 00 Praha 10
d.74775730
110 00 Praha 1
z.61262063 /282, d.24221325
herafj@pragoprojekt.cz
250 67 Klecany
z.6858133, d.20941244
TN3721 Nashville
(r.398448), (615)-2260123
6 USA
koudelhl@ctrvax.Vanderbilt.Edu
350 02 Cheb
0166-434443
180 00 Praha 8-Boh
z.83870400, d.8542068,
trisoft@telecom.cz
142 00 Praha 4
4711562
140 00 Praha 4
61142847, d.44461043
mministr@app.cz
130 00 Praha 3
0602-253619 , 66310942
277 11 Neratovice
0206-685858, 0604-506151
190 00 Praha 9
d.6871164 jumar@volny.cz
140 00 Praha 4
376532, d.435315, 0602-302290,
Sedlacek@bropy.cz
104 00 Praha 10
slama@uzlabina.cz
„Strelka“<mandikm@kolektory.mepn 140 00 Praha 4
et.cz
d.71910314
0603-243990, d.6911513,
tercie@ini.cz, z.6270469
z.0326-986141, jan.sir.cdlkabel.cz ,
honzasir@volny.cz , 0604-297176
512 46 Harachov 19
d.0432-529558, 0604-702106
Radka.Tkacikova@seznam.cz
140 00 Praha 4
d.61215582, z.66026271, 0602208744, f.6848740 tuma@rohe.cz

Čeňka Prause 421
Biskupcova 30
U krbu 9
Skořepka 2
Větrušice 122
1508-B, Golf st.
V zahradách 12
Dolákova 797/11
Jalodvorská 9
Jeremenkova 64
K Lučinám 3
Na Výsluní 1304/19
Danielova 424
Na Dolinách 2
Na Blanici 431
Nechvílova 1833/84

Pod Terebkou 4

56

RAC
Robert

enka 00/01

Voráček
Žáček

d.702798, 0604-994516
Radek
6511244, r.zacek@seznam.cz
paraklub
PLATÝZ Renč 0603-452066
paraklub PLATÝZ

Jirka Černý 0603-84264

102 00 Praha 10

Dolnoměcholupská 215/4

190 00 Praha 9

Jablonecká 711

110 00 Praha 1

Národní 37

