Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 4. do 30. 6. 2016

Lezení v horách a na skalách


Honza Zbranek s Alešem Procházkou udělali v Ádru novou cestu na Starostovou, která vede linií zrušené
cesty Berndta Arnolda z roku 1974. Cesta dostala název, jak jinak, Arnoldova, je za IXb a vede přes osm
kruhů.



Adam Ondra dává letos přednost skalám před závodní překližkou. Výsledkem je řada špičkových přelezů,
z nichž zatím nejtěžší jsou L'ultima pietra (8c+, FA), Under Vibes (9a) v Arcu, Geocache (9a+) ve
Frankenjuře, Proces (9a) a Procesor (9a/9a+) ve Višňovém, a v červnu jedno 9a+, 120 degrees a dvě 8b
OS ve Flattangeru, kde má další velké plány.



Adam si do lezeckého deníku zapsal i hodnotné bouldery – na domácí půdě ve Sloupu Síla je kouzlo
(8B+), v zahraničí Dogmatix (8B). Kromě něj se nad 8B dostal Martin Stráník, který přelezl Air (8A+/8B),
Wrestling With An Alligator (8B) a The Power of Goodbye (8B) v Maltatalu. Ivaně Řezníkové se podařilo
přelézt hodnotný boulder za 8A - Bongo Bongo na Boru.



Na Sněžníku se v červnu konal Ocún Boulder Cup Sněžník 2016. Lezlo se v novém sektoru East Side,
kde Ondra Beneš a Zdeněk Suchý připravili více než 400 boulderů. Špičkové výkony znemožnilo značně
nepřívětivé počasí, ale i tak se akce vydařila. Pro řadu příznivců boulderingu to byla náhrada za
Petrohradské padání, kterému se postavil do cesty nakažlivý virus v hlavním objektu závodu, a které se
proto uskuteční až v říjnu.



Radek Jaroš s Petrem Maškem vystoupili na Denali (dříve Mt McKinley, 6 168 m n.m.), Radek s cílem
„získat“ Korunu světa, tedy sbírkou nejvyšších hor všech kontinentů. Z Denali se bohužel nevrátil
skialpinista Pavel Michut, který zahynul při pokusu o sjezd Messnerovým kuloárem.



V sobotu 9. dubna byly v Lezeckém centru SmíchOFF vyhlášeny výsledky soutěže Výstupy roku 2015, ve
kterých byly oceněny nejlepší horolezecké výstupy a skialpinistické sjezdy členů ČHS v uplynulém roce.
Soutěž se po několika letech vrátila k vyhlašování nejlepších výkonů za celý kalendářní rok a současně
přibylo nové ocenění – Talent roku. Zde jsou výsledky:
 kat. hory pod 6000 m n.m., skalní charakter, big wall
o Výstup roku - Bellavista, 8c (Dolomity, Cima Ovest) - Jan Zbranek, Dušan Janák
o čestné uznání - Invisible Line, 7a, A1 (Patagonie, Aquja Poincenot) - Jindřich Hudeček,
Michal Brunner


kat. pískovcové a jiné tradiční lezení
o čestné uznání - Skalák uprising (FA), Xa AF (Skalák, Ottovy věže) - Martin Klonfar, Jakub
Frič, Jaroslav Štumpf, Petr Slanina



kat. skalní terény - ostatní oblasti
o Výstup roku - C.R.S., 9b (Mollans, Francie) - Adam Ondra
o čestné uznání - Predátor, 11/11+ (Český kras, Srbsko) - Adam Ondra



kat. bouldering
o Výstup roku s hvězdičkou - Jade, 8B+ Fb; nejtěžší flash této obtížnosti na světě (Rocky
Mountains, USA) - Adam Ondra
o Výstup roku - The Story of Two Worlds, 8C (Cresciano, Švýcarsko) - Martin Stráník







kat. sportovní ledolezení a mixy
o Výstup roku - Low G Man, D14 (Bus del Quai di Iseo, Itálie) - Lucie Hrozová
o čestné uznání - Kamasutra, D13+ (Bus del Quai di Iseo, Itálie) - Lucie Hrozová



kat. skialpinismus
o Výstup roku - One World Two Ski a sjezd Manáslu z 7900 m n.m. - Karel Svoboda, Martin
Štourač
o čestné uznání - Marinelliho kuloár ze Silbersattelu (masiv Monty Rosy) - Marek Holubec,
Jan Hartman
o čestné uznání - Tazaghart, žlab v S stěně (Atlas, Maroko) - Jiří Švihálek, Ondřej Švihálek



Talent roku
o Mozek na citrón, 8a+ Fb - Petr Resch ml. (Petrohrad)
o Mrtvaski ples, 8B, PP - Eliška Adamovská (Mišja Peč, Slovinsko)
o Chiński Maharadźa, VI.5 (7c+) - Markéta Janošová (Dolina Bolechowicka, Polsko)
o Manáslu (8 163 m n.m.), SV úbočím - Jan Polášek (Himálaj)
o Manáslu (8 163 m n.m.), SV úbočím - Martin Ksandr (Himálaj)

Český klub fair play při Českém olympijském výboru uděloval 4. dubna ocenění za rok 2015. Mezi těmi,
kdo získali diplom za významný fair play čin, je i Honza Trávníček, Mirka Jirková, Lukáš Krejčí, Marek
Lejsek a Tomáš Michut - členové expedice na Manáslu, kteří se ve 4. táboře zapojili do záchrany životů
dvou horolezců nacházejících se v pokročilém stádiu výškové nemoci. Jednoho z nich se díky okamžité
pomoci podařilo zachránit.

Závody


Nejprve dozvuky letošní zimy: Koncem dubna se jel na Kamčatce závod ISMF ve skialpinismu. Českou
republiku reprezentoval Petr Novák, který zvítězil v kategorii veteránů jak v závodě jednotlivců, tak ve
vertikalu.



A nyní ke sportovnímu lezení, které je téměř na 100 % olympijským sportem pro LOH 2020 v Tokiu. Seriál
závodů Rock Point Český pohár v boulderingu 2016 pokračoval druhým a třetím kolem. Druhé kolo se
konalo 7. května v Praze a bylo současně závěrečným nominačním závodem pro sestavení letošní
reprezentace. Zvítězila Eliška Vlčková a Martin Stráník. Souběžně se zde konal závod Českého poháru
mládeže v boulderingu, také nominační; jeho vítězi se stali Eliška Adamovská a Štěpán Pochman (kat. B),
Michaela Matúšová a Vojtěch Trojan (kat. A) a Veronika Šimková a Michal Běhounek (junioři). Třetí kolo
Rock Point závodů hostila na konci května Ostrava, vítězi závodu se stali Petra Růžičková a Martin Stráník.



Český pohár dospělých i Český pohár mládeže v lezení na obtížnost byly zahájeny 9. dubna v Praze a
oba závody byly nominační. V závodě ČP dospělých zvítězil Adam Ondra a Gábina Vrablíková. V závodě
mládeže zvítězili Eliška Adamovská a Radim Hejdušek (kat. B), Lenka Slezáková a Jakub Konečný (kat.
A) a Veronika Šimková a Zbyšek Černohous (junioři). Ve druhém pohárovém a současně druhém
nominačním závodě ČP dospělých ve Svitavách, v polovině května, zvítězil Jakub Konečný a Iva
Vejmolová. V ČP mládeže, který byl posledním nominačním pro tuto sezónu, vyhráli Eliška Adamovská
a Radim Hejdušek (kat. B), Lenka Slezáková a Jakub Konečný (kat. B) a Andrea Pokorná a Mikuláš Keller
(junioři). Ve třetím závodě ČP dospělých v Polici nad Metují a současně třetím nominačním závodě zvítězili
Jan Zíma a Iva Vejmolová. Vítězi tohoto kola ČP mládeže se stali Natálie Tužová a Šimon Potůček (kat.
B), Lenka Slezáková a Pavel Adam (kat. A) a Andrea Pokorná a Petr Kliger (junioři).



Na základě nominačních závodů byla sestavena letošní reprezentační družstva dospělých, juniorů
a mládeže v lezení na obtížnost (9 dospělých a 17 členů mládežnické reprezentace), v boulderingu (10
dospělých a 18 členů mládežnické reprezentace) a v lezení na rychlost (3 dospělí, 4 členové mládežnické
reprezentace).



Světový pohár IFSC v boulderingu byl zahájen v polovině dubna v Meiringenu. Vynikajícího úspěchu zde
dosáhl Martin Stráník, který se probojoval do finále a přivezl stříbrnou medaili. Na bodované místo se
dostal i Štěpán Stráník. Na světovém poháru v japonském Kazo Martin skončil na 20. místě. Na čtvrtém
závodě SP v Navi Mumbai v Indii zůstal Martin těsně před polovinou startovního pole, ale zadařilo se mu
v dalších dvou kolech: Na závodě, který se konal 20. - 21. 5. v Innsbrucku, vybojoval šesté místo, a na
závodě ve Vailu v USA, který se konal 10. - 11. 6., obsadil sedmé místo.



Světový pohár v lezení na rychlost pokračoval dvěma závody v Číně - na přelomu dubna a května
v Chongqingu a o týden později v Nanjingu, a na obou prokázal Libor Hroza ml. vynikající formu –
z každého z nich přivezl stříbrnou medaili.



V polovině dubna odstartovaly závody Evropského poháru mládeže. První, v lezení na rychlost, se konal
v polském Tarnowě, a nejlépe se tu dařilo Matěji Burianovi, který mezi osmi startujícími obsadil čtvrté
místo. Pro naši reprezentaci byl velmi úspěšný Evropský pohár v lezení na obtížnost, který se konal na
konci května v Imstu. Jakub Konečný vybojoval v kategorii A stříbro a Lenka Slezáková a Eliška
Adamovská dokázaly postoupit do finále. Česká mládežnická reprezentace se zúčastnila i Evropského
poháru mládeže v boulderingu v rakouském Grazu, ale bez výraznějších úspěchů.



Kromě závodů se konalo na začátku dubna v BoulderBaru soustředění reprezentace v boulderingu,
kterého se zúčastnilo téměř třicet lezců, kteří absolvovali nácvik řešení speciálních boulderových
problémů, minizávod i videopřípravu na styl stavěčů, kteří budou letos na jednotlivých mezinárodních
závodech.



ČHS ve spolupráci s FTVS UK připravil další školení trenérů B, přihlásit se bylo možné do konce června,
školení se budou konat na podzim.



Eliška Karešová, naše trenérka sportovního lezení získala cenu Objev roku v soutěži Trenérka cvičitelka roku 2015, pořádané Českým olympijským výborem. Na slavnostním ceremoniálu konaném
4. dubna v budově České národní banky jí ocenění předávala Věra Čáslavská.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…


V polovině dubna se konal ve východních Čechách na Škrovádě další metodický den ČHS, na který přijelo
více než sedmdesát zájemců. Kromě obvyklého programu zaměřeného na bezpečné lezení a jištění se
seznámili i se zásadami první pomoci při nehodách na skalách a v horách a s instalováním a testováním
fixního jištění. Další metodická akce ČHS se konala v rámci Horolezeckého filmového festivalu na Hrubé
skále – návštěvníci si mohli vyzkoušet chytání pádů a seznámit se s problematikou úrazů a nehod
v horolezectví.



Na začátku června byl ukončen první běh akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně spojený
se získáním trenérské kvalifikace C, který je přednostně určen členům klubů mládeže. Instruktorskou
kvalifikaci získalo všech sedm absolventů. Druhý běh kurzu bude otevřen na podzim. I ve druhém čtvrtletí
pokračovaly instruktorské kurzy a doškolení, které organizuje metodická komise. V červnu se konala
závěrečná část letošního kurzu SCI, kvalifikaci instruktora sportovního lezení získalo jedenáct členů ČHS.



Na konci dubna se v Praze konalo zasedání Mountaineering commission UIAA, které zorganizoval
předseda metodické komise ČHS Jiří Vogel. Jednání se zúčastnilo jedenáct členů komise z osmi zemí.



V dubnu byly vyhodnoceny a přiděleny granty na podporu mládeže a na údržbu skal. Granty zaměřené
na mládež získalo dvacet sedm žadatelům, celkově bylo rozděleno 184.000 Kč. Granty na údržbu skal
byly přiděleny devíti žadatelům, v celkové výši 69.800 Kč.



Výkonný výbor schválil projekt Horolezecké chaty, jehož cílem je vytvořit síť chat, které vlastní oddíly ČHS,
propagovat je a nabídnout je k využití i ostatním oddílům a členům ČHS. O spolupráci zatím projevilo
zájem čtrnáct oddílů.



V červnu nabylo právní moci nové povolení lezení pro Kotýz v Českém krasu. Na nové povolení pro
Srbsko a další sektory nacházející se na území NPR Karlštejn čekáme, nicméně lezení je zde i nyní
možné. Neuspěli jsme s žádostí o povolení lezení v malé lokalitě Čertův hrádek na Vysočině – zamítavé
stanovisko bylo zdůvodněno především hnízděním chráněných druhů ptactva. Podali jsme žádost
o povolení lezení na území nově vzniklé CHKO Brdy a připravujeme žádost o nové povolení lezení
v Českém ráji a v dalších oblastech.



V květnu proběhlo další terénní šetření na Suchých skalách, kterého se opět zúčastnili i zástupci ČHS.
Sušky jsou negativně ovlivňovány velkou návštěvností horolezců i turistů, a proto je třeba udělat opatření,
která zamezí jejich dalšímu poškozování. V plánu je velká investiční akce financovaná pravděpodobně
z evropských fondů, jejímž cílem je úprava přístupových cest, protierozní úpravy, omezení přístupu turistů
do míst, která jsou určena pouze k nástupům na skály, postupné nahrazování dřevěných žebříků
trvalejšími kovovými prvky apod. Omezení horolezectví se není třeba obávat.



Máme za sebou období dočasných uzavírek skal kvůli hnízdění chráněných druhů ptactva. Např. na
Suškách a na Chrámovkách v Teplických skalách se letos podařilo vyhnízdit sokolům, na Křížovém vrchu
vyvedl mláďata Puštík obecný, který se docela netypicky usadil ve skalní dutině. Některá hnízda byla
detekována a ochráněna díky horolezcům, za což jsme dostali veřejné pochvaly od orgánů ochrany
přírody.



V dubnu se konaly brigády ve skalách, které zorganizovaly oblastní vrcholové komise nebo místní oddíly:
Při Otvírání Skaláku, v rámci brigády na Suškách, v Ádru a Příhrazech byly opraveny přístupové cesty,
schody apod., díky tradiční Odpadkyádě byla před sezónou uklizena Tisá a přilehlé oblasti, rozsáhlá
údržba proběhla i v pražských lezeckých lokalitách. Děkujeme.



Dále se rozvíjí systém klubů mládeže, do kterého je zapojeno třicet spolků. Finanční podpora z prostředků
ČOV, která jim byla poskytnuta, již dosáhla částky téměř 250 tisíc Kč. Členové klubů mohou být přednostně
přijati do akreditovaného kurzu Instruktor lezení na umělé stěně a nyní je pro ně připravována síť trenérů
mládeže. O kluby mládeže se od května stará nová posila Monika Pavlíková, která nastoupila na místo
odcházejícího Jirky Fafláka.



Řady ČHS opustily významné osobnosti: Na začátku května zemřel Rudolf Antoníček, čestný člen ČHS,
bývalý horolezecký reprezentant, účastník první československé výpravy do Hindukúše. Na konci června
zemřel po pádu na skalách Václav Tichavský, dlouholetý předseda KHS Zlín.

Horolezecký úřad


Výkonný výbor se za poslední čtvrtletí sešel dvakrát. Pozvání na jednání, které se konalo v jižních
Čechách, přijali členové OVK jižní Čechy, na pražské jednání přijel předseda komise soutěžního lezení
Tomáš Binter.



Do ČHS se přihlásilo deset nových spolků; v řadě případů se jedná o dosavadní horolezecké oddíly ČHS,
které využily možnosti dát do souladu své právní postavení s členstvím v ČHS.



Čerpání rozpočtu ČHS probíhá podle předpokladů, nicméně příjmy jsou o něco nižší, než jsme očekávali.
Situaci by mohly zlepšit dodatečné dotace od MŠMT, o které jsme nyní požádali.



Výkonný výbor vyhlásil interní projekty ČHS, které slouží k podpoře činností přispívajících k plnění cílů
ČHS (spokojenost členů, spolkovost, podpora mládeže), a schválil projekt zaměřený na vzájemné využití
chat, které vlastní oddíly ČHS.



Probíhají přípravy na mezinárodní setkání, které se bude konat na konci září v Adršpachu jako první akce
projektu Climbing for Everybody financovaného z evropského programu Erasmus+.



Předseda Honza Bloudek se intenzivně věnuje diplomacii s cílem rozšířit spolupráci se zahraničními
horolezeckými svazy. Vedle jednání se Slovinským horolezeckým svazem, které by mělo přinést
hmatatelné výhody našim členům, angažuje se v pracovní skupině připravující evropskou horolezeckou
unii schopnou sledovat problematiku EU; zúčastnil se také jednání Balkánské horolezecké unie v Srbsku
a plenárního zasedání IFSC Europe v Innsbrucku.



Hlavní vlna objednávání průkazů a pojištění je již za námi a sekretariát si oddychl, protože vystavit
a rozeslat více než dvanáct tisíc průkazů nebylo snadné a na průkazy jste museli déle čekat. Celou agendu
evidence členů bychom chtěli zjednodušit, a proto začínáme připravovat nový systém, který by měl začít
fungovat od příštího roku.



Během prázdnin bude sekretariát fungovat jako obvykle, včetně úředních hodin; pokud bychom měli
z důvodu dovolených výjimečně zavřeno, budeme vás informovat prostřednictvím webu.



Pokud byste chtěli posílit naše řady, ozvěte se: Hledáme kolegu nebo kolegyni pro oblast závodního
sportu, plný úvazek s předpokládaným nástupem v říjnu. Informace jsou na našem webu
http://bit.ly/28Yn8ZW.
Přejeme krásné lezecké léto včetně šťastných návratů ze skal a z hor
________________________________________________________________

Partneři ČHS v roce 2016

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan. Možná si ještě pamatujete
doby, kdy vystupovala pod názvem LANEX. Díky své dlouhé historii, zkušenostem a kilometrům upletených
lan, zaručuje TENDON špičkovou kvalitu výrobků. Z naší široké nabídky si vyberou nejen horolezci
a pracovníci ve výškách, ale také speleologové, kaňonáři, záchranáři, arboristé… Už přes deset let TENDON
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost. Jsme hrdí na
to, že všechny naše produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v ČR. Ať už lezete po horách, střechách nebo po
stromech, na TENDON se můžete spolehnout.

Partner ČHS, partner mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení
Rock Point je jednou z největších sítí prodejen nabízející širokou škálu outdoorového vybavení pro turistiku
a pobyt v přírodě. V obchodech najdete vše, co byste kdy při svých cestách mohli potřebovat - oblečení, boty,
batohy, stany, spacáky a nejrůznější doplňky. Dvacet jedna moderních prodejen po celé České republice se
nachází jak v moderních obchodních centrech na okrajích velkých měst, tak i v přirozených lokalitách
obchodních tříd a center měst. První prodejnu jsme otevřeli už v roce 1997. V prodejnách na vás čeká
příjemný, odborně zdatný a proškolený personál, který má s většinou produktů vlastní praktické zkušenosti.
Pokud rádi

nakupujete

z pohodlí

domova, navštivte

největší

specializovaný outdoorový e-shop

na www.rockpoint.cz. V osmi největších prodejnách doplňují standardní nabídku zboží také půjčovny
kvalitního a ověřeného outdoorového vybavení.

Stejně jako je tomu na mnoha expedicích, sportovních akcích a objevitelských plavbách, Montura není sama.
Je součástí skupiny soustředěné kolem Tasci SRL, která byla založena v roce 1987 v Rovereto (Trento, Itálie)
a která zahrnuje několik značek výrobků pro horolezectví a outdoorové aktivity. Montura navrhuje oblečení pro
horolezectví a outdoorové aktivity.
http://www.montura.it

SINGING ROCK je lezení - a my podle toho skutečně žijeme a vyrábíme. Během dvaceti čtyř let se Singing
Rock vypracoval na profesionálního a inovativního výrobce horolezeckého vybavení a vybavení pro výškové
práce. Dokážeme testovat a zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého
vybavení. Většina z nás jsou horolezci, skialpinisté nebo kanoisté. Za celý rok společně nalezeme desítky

kilometrů a napadáme stovky pádů. Tedy dříve než se SINGING ROCK sedák, lano, cepín nebo karabina
dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem. Více o nás najdeš na http://www.singingrock.cz.

PIVOVAR ROHOZEC se nachází v Malém Rohozci, nedaleko Turnova, necelých sto kilometrů
severovýchodně od Prahy. Zdejší romantický kraj, ležící na středním toku řeky Jizery, se již od 19. století
nazývá Český ráj. Je to kraj přírodních krás, hradů, zámků, muzeí a tradiční řemeslné výroby. A taky dobrých
lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním způsobem vyrábějí dobré pivo. PIVO Z ČESKÉHO RÁJE … Nejenom
místní obyvatelé, ale i návštěvníci Českého ráje, turisté, horolezci a ostatní milovníci přírody si dají do
souvislosti pivo SKALÁK a pískovcové skalní město v Hruboskalsku. Krásná, malebná příroda a příjemná,
svěží chuť SKALÁKA a PODSKALÁKA k sobě prostě patří. http://www.pivorohozec.cz.

Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví a další sportovní aktivity. Pojistné částky do 2 mil. Kč na
léčebné výlohy a asistenční služby, krytí zachraňovacích nákladů, možnost doplnění o úrazové pojištění
a pojištění odpovědnosti. Široká nabídka tarifů umožňující sjednat pojištění "na míru". Pojištění pro jednotlivce
začíná na částce 590 Kč.
UNIQA pojišťovna byla založena v roce 1993. UNIQA je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí
životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu
patří UNIQA pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. UNIQA pojišťovna využívá stabilního finančního zázemí, knowhow a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.

Hlavní mediální partner ČHS – komunitní web horolezců - http://www.lezec.cz/

Hlavní mediální partner ČHS
UDEŘ KARABINOU O KARABINU, kladivem o skobu, cepínem o tvrdý led… SLYŠÍŠ? Tak takhle udáváme
tón. Kopírování je největší pochvalou. A tak to i bereme. Pro jiné obdobné časopisy určujeme termíny
uzávěrek, ceníky inzerce, formu distribuce i prodeje, vymýšlíme čtenářské rubriky, jak pracovat s webem atd.
Věříme, že svoboda je hlavně možnost dělat věci po svém. Neradi se chválíme, radši bojujeme s gravitací.
Máme-li se popsat jednou větou, potom: V češtině nejdéle vycházející časopis pro všechny, kteří poznají skobu
od karabiny.

Hlavní mediální partner ČHS
Časopis lidé&HORY je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 102 stran, který osloví všechny sportovce, jejichž
hřištěm je svět hor. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace, které
využije v praxi. Aktuální dění ve světě horolezectví sleduje na www.lideahory.cz. Časopis lidé&HORY pořádá
řadu campů v Alpách a Dolomitech. Časopis je rovněž spolupořadatelem Mezinárodního festivalu alpinismu:
www.festivalalpinismu.cz. Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých
280 Kč. Více na http://www.alpenverein.cz.

Horyinfo.cz - příjemné horolezecké zákoutí se stoupající oblibou. Originální články píšeme pro sebe a tím
pádem i pro vás.

Milujete hory a kopečky, ať už se nacházejí kdekoli na světě? Sháníte tipy na vícedenní treky nebo jednodenní
výlety? Chcete najít nejbližší či nejdelší feratu? Rozsáhlý katalog treků a ferat najdete spolu s cestopisy a
příběhy z hor na webu http://www.pohora.cz..

Časopis Everest - čtvrtletník pro všechny milovníky hor se slušnou porcí původních článků ze světa
zasněžených vrcholů, skalních vertikál i exotických treků. Poutavé texty, působivé fotografie a praktické tipy –
pokud hledáte inspiraci na vaši další výpravu, stačí zalistovat. S pohodlným předplatným za pouhých 198 Kč
doručíme 4x do roka až do vaší schránky. V kombinaci s členstvím v Alpenverein (sekce Edelweiss) za
výhodných 1750 Kč (úspora 130 Kč). Více informací a předplatné na pár kliknutí na http://www.ieverest.cz.

Časopis Svět outdooru je svým nákladem největší outdoorový časopis u nás. Čtyřikrát do roka přináší rady
pro nejrůznější outdoorové aktivity, tipy na cesty, zprávy o expedicích, rozhovory s předními osobnostmi
českého i zahraničního outdooru a nejčerstvější informace o vybavení. V každém čísle navíc najdete kolem
dvacítky nezávislých recenzí outdoorového vybavení od zkušených testerů. PDF verzi časopisu a další
recenze a testy vybavení najdete na www.svetoutdooru.cz.

