Čtvrtletník zajímavých událostí v horolezectví od 1. 4. do 30. 6. 2017

Lezení v horách a na skalách


Adam Ondra stručně: Queen line 9b, Ultimatum 9a+, oboje v Arcu v polovině dubna; konec
dubna ve Španělsku Lapsus 9b, Andonno Perfect Man 2.0 9a, Castelbianco Naturalmente 9a+,
La Terza Eta 9a. V norském Flatangeru pokračuje práce na Project Hard, který by měl pokořit
hranici 9c. Ani na bouldry nezapomněl… Když je v pekle neděle 8B, Blatant 8B a Nebe Peklo
Direct 8A+/8B na Holštejně. O tom, že mají lezení v rodině, svědčí i výkon jeho sestry Kristýny
Eichmeierové, která si dala Kašpárkův Hrobeček za 8b na Holštejně.



V ženských přelezech se dařilo Veronice Šimkové v Mišja Peč: Marjetica 8b/8b+ a Strta Srca
8a+. Edita Vopatová řádila pro změnu ve Frankenjuře: Feuerball 8b, Fingerfood 8a+, Pocket
Rocket 8a+.



Ze stálic českého boulderingu se činil M. Stráník - Hirschwande - Der Gusseiserne Dackel Low
za 8B+ (duben). Poté odjel závodit do Asie, ale koncem května ho zpět přivítala Kra na Holštejně
za 8B. Začátkem června si vyčaroval Kouzla Panoramixe ve Sloupu za 8B. Zajímavý přelez se
podařil Lukášovi Skálovi na Sněžníku: Temná Hmota za 8B.



Z některých dalších výkonů můžeme jmenovat třeba: Denis Pail - Talk Is Cheap 8c, Strta Srca
8a+ v Mišja Peč a Kašpárkův Hrobeček 8b na Holštejně. Ve Francii se opět činil Petr Bláha na
D/1+Overdose za 8c, Gorges Du Blavet.



O tom, že čeští mládežníci rozhodně na skalách nezahálejí, mohou svědčit například výkony
Elišky Adamovské v Mišja Peč Marjetica 8b/8b+, White Power 8a/a+, nebo Marka Jeligy ve
Frankenjuře - Ira Technocratie 8a.



Z pískařských zářezů stojí za zmínku rozhodně To tu ještě nebylo 9a (XIIb), které si připsal
Ondra Beneš v Labáku.



Expedice WAOOO! – pokus Máry Holečka a Jána „Smolo“ Smoleně o průstup JZ stěnou
Kyazo Ri (6186 m n.m.) v Nepálu. Smolova výšková nemoc však po 800 m lezení plán zhatila.
Na konci června vyrazil Mára do hor znovu, tentokrát ve společnosti Zdeňka Háka – další pokus
o prvovýstup JZ stěnou Gasherbrun I (8068 m n.m.).



Bratři Švihálkové z Kejda Ski Teamu se vrátili do Bolívie, kde se jim podařilo sjet vulkán
Sajama (nejvyšší hora Bolívie, 6542 m n.m., AD, 40°, max. 48°), v poušti, štít Illimani (6438 m
n.m., PD+, 40-45°, max. 46°) a Huayna Potosí, (6088 m n.m., AD, 40-45°, max. 55°).



Na 1. máje první opakování extrémního skialpového sjezdu Tatarka direkt JZ stěnou
Kežmarského štítu do Cmitera ve Skalnaté dolině – protagonisté Karel Svoboda, Rosťa
Tomanec a Jožo Capcar.

Závody


Na apríla se v Ostravě na stěně Tendon Hlubina uskutečnilo 1. kolo Českého poháru v lezení
na obtížnost, závod byl zároveň 1. nominační závodem. Nejvíce bodů si připsal J. Konečný,
kategorii žen opanovala E. Adamovská. Druhý nominační závod – a také 2. kolo ČP se konalo
o týden později v Brně na stěně Hudy. Na závod zavítal Adam Ondra, který si odnesl vítězství.
Ženskou kategorii vyhrála i zde E. Adamovská. 3. kolo ČP, které bylo zároveň posledním
nominačním závodem, se odehrálo 13. 5., tedy o měsíc později, ve Svitavách. Zde si nejvýše
na „bednu“ stoupnul Š. Volf, a z žen již tradičně E. Adamovská. Po třetím nominačním závodě
byla ustanovena reprezentace lezení na obtížnost ve složení: A. Ondra, J. Konečný, Š. Volf,
T. Binter, D. Pail; E. Adamovská, I. Vejmolová, L. Slezáková, T. Kubátová a G. Vrablíková.



Mládežnické kategorie U14 závodily 22. 4. v Jeseníku. V nejmladší kategorii U10 se postavili
na stupně vítězů L. Uherec a A. Cibulková; ve starší kategorii U12 L. Mokroluský
a A. Mihalčíková. V nejstarší kategorii U14 se prosadil A. Adamovský a M. Janošová.



Tendon MČR mládeže U14 v lezení na obtížnost se odehrálo 17. 6. v Brně na stěně Rajče.
Mistry ve své kategorii za rok 2017 jsou: U10 – J. Štípek, L. Marešová; U12 – J. Šikula,
B. Bernardová; U14 – Š. Cibulka, M. Janošová.



V Ostravském Trojhalí se uskutečnilo 2. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu.
Vítězství za muže si připsal A. Ondra, ženám vévodila E. Adamovská. Tímto závodem se
uzavřely nominace. Sestava reprezentace v boulderingu pro rok 2017 je tedy: M. Stráník,
J. Chvála a Š. Stráník.



Mistrovství ČR v boulderingu dospělých i mládeže se letos uskutečnilo v Praze na Letné.
Víkend 24. - 25. 6. byl ve znamení závodů, jednalo se zároveň o 3. kolo Rock Point ČP a ČPM.
V kategorii dospělých získal zlato M. Stráník a P. Růžičková. Mládež v kategorii B opanoval
J. Vopat spolu s K. Haškovou, v kategorii A zvítězili O. Hašek a E. Adamovská, která skončila
v kategorii dospělých o den dříve druhá. Vítězi kategorie juniorů se stali V. Trojan a V. Šimková.



První letošní závody pod taktovkou IFSC, kterých se zúčastnili naši závodníci, proběhly
v Meiringenu. V 1. kole Světového poháru v boulderingu nejlépe uspěl M. Stráník vybojoval krásné sedmé místo



Dále se závody Světového poháru přesunuly do Asie. Dvoučlenná výprava - M. Stráník a
L. Hroza - se zúčastnila nejprve 22. 4. závodu v Chongqing, kde Libor skončil v lezení na rychlost
osmý a Martin v boulderingu dvacátý pátý. V čínském Nanjing se jim vedlo podobně – Libor
skončil opět osmý a Martin dvacátý šestý. Poslední z asijské trilogie byl SP v boulderingu
v japonském Hachioji, kde se M. Stráník umístil ve druhé polovině startovního pole (49. z 83
závodníků).



Campitello di Fassa hostilo ve dnech 30. 6. – 1. 7. Mistrovství Evropy v lezení na obtížnost
a rychlost. Nejlepšího výsledku z dvanácti českých reprezentantů dosáhl Adam Ondra, když
vybojoval vynikající druhé místo. Pěkné je i čtrnácté místo Ivy Vejmolové.



Závody Evropského poháru mládeže v lezení na rychlost proběhly v polském Tarnowě, kde
se nejvíce dařilo T. Cibulkové (5. místo). Rakouský Imst byl dějištěm EP v lezení na obtížnost.

Nejlepší, čtvrté místo vybojoval O. Slezák. Pěkné umístění, šesté místo získal v juniorech také
J. Konečný, a E. Adamovská v mládeži A. Další kolo EP se konalo 14. 6. v Dornbirnu, po
kterém následoval závod ve švýcarském Usteru, kde obsadil O. Slezák osmé místo
a J. Konečný skončil na deváté příčce.


Vyhlášení Výstupů roku za rok 2016 proběhlo na brněnském závodě v lezení na obtížnost.
Ocenění za Výstup roku s hvězdičkou si odnesl A. Ondra za svůj průstup bigwallem Dawn Wall.
Odnesl si také Výstup roku v kategorii sportovního lezení za cestu Robin Úd, 9b (Slovensko).
K tomu všemu přibalil ještě Výstup roku za boulder Asagimadara, 8C (Japonsko). Druhý Výstup
roku v téže kategorii byl Catalán Witness the Fitness, 8C (Cova del ocell, Španělsko), který si
k Vánocům nadělil Martin Stráník. Královna sportovního ledolezení a mixů – Lucka Hrozová – si
v zastoupení odnesla Výstup roku za Saphiru v obtížnosti M15- (Colorado, USA). Sjezd roku se
podařil Zdeňku Hákovi z Nošaku (7492 m n. m).
Ocenění Talent roku obdržela Markéta Janošová za Jawne kurestwo, VI.5+ (8a) z polské Jury
a Honza Vopat za Le Plaisir Qui Dé-monte, L1 + L2 – 8b na OS (Francie).



Díky dotacím na talentovanou mládež od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se
podařilo založit Vrcholové sportovní centrum mládeže, jehož primárním cílem je podpora
mladých talentů. Výběr probíhá na základě výsledků na konci kalendářního roku a je vždy na
následující kalendářní rok. Hlavním trenérem je Tomáš Binter, trenéry VSCM jsou Eliška
Karešová, Alexandra Gendová a Eva Křížová.

Metodika, mládež, údržba skal, ochrana přírody…


Na přelomu dubna a května byly zahájeny letošní kurzy pro nové instruktory. Kurz SCI
(Sport Climbing Instructor) již úspěšně absolvovalo všech 10 účastníků. V jarních měsících se
uskutečnily tři doškolovací kurzy, které jsou nutné k obnovení instruktorské kvalifikace; celkem
jimi prošlo 29 instruktorů. Ukončen je také letošní první běh akreditovaného kurzu Instruktor
lezení na umělé stěně a trenér C, instruktorské oprávnění získalo 10 zájemců převážně z klubů
mládeže. Další běh tohoto kurzu je naplánován na podzim.



Metodická komise uspořádala tři metodické dny pro veřejnost. První se konal v polovině
března ve východních Čechách na Škrovádě a kromě základů bezpečného lezení a jištění
nabídl téměř padesáti účastníkům i informace týkající se první pomoci. Další metodické dny se
konaly v červnu – první se uskutečnil na Rabštejně a byl zaměřen na základy bezpečného
lezení a jištění, druhý ve Víru u Bystřice pod Pernštejnem a jeho tématem byl bezpečný pohyb
po ferratách. I přes nepříznivé počasí se každého z nich zúčastnila dvacítka zájemců.



V reakci na podnět Komise soutěžního lezení byl novelizován Kvalifikační řád trenérů
sportovního lezení, do kterého byly doplněny podmínky prodloužení kvalifikace. Současně bylo
vydáno stanovisko k neplatnosti trenérských licencí získaných před rokem 2014.



Okruh oddílů zapojených do projektu mládeže se rozšířil, nyní je v něm přihlášeno 40
klubů, ve kterých jsou sdruženy téměř tři tisícovky dětí. Za první pololetí byla těmto klubům
vyplacena finanční podpora ve výši více než čtvrt milionu Kč. Mládežnickým klubům je
přednostně určen akreditovaný kurz Instruktor lezení na umělé stěně včetně školení licence C;
kluby mohou využívat regionální síť trenérů.



Oblastní vrcholová komise Hruboskalsko schválila upřesnění Pravidel lezení
v pískovcových skalních oblastech v Čechách pro Hruboskalsko, které se týká především
prvovýstupů. Další upřesnění pravidel lezení, která jsou v kompetenci vrcholových komisí, budou
zveřejněna na webu v průběhu prázdnin.



V červnu se konala dvě jednání se Správou Národního parku České Švýcarsko, pod kterou
nyní patří, z hlediska „úředního“, i celá CHKO Labské pískovce. První jednání se týkalo NPR
Kaňon Labe, tj. pravého břehu Labáku, a druhé Tiských stěn. V obou případech jednáme
o vydání nových povolení, neboť ta současná končí v prosinci letošního roku.



V červnu se konalo zasedání Rady Národního parku České Švýcarsko, ve které zastupuje
ČHS B. Valentová. Zasedání se týkalo především novely Zákona o ochraně přírody a krajiny,
která platí od začátku června, a která ovlivní i způsob vyjednávání povolení lezení.



V polovině června se v Teplicích nad Metují uskutečnilo setkání zástupců oblastních
vrcholových komisí a boulderistů, které bylo svoláno v reakci na problémy týkající se
boulderingu, zejména v chráněných územích. Moderátorem setkání byl předseda OVK Západní
Čechy M. Rottenborn. Účastníci se shodli na potřebě vytvořit kodex boulderingu, tj. soubor
pravidel chování, která budou boulderisté respektovat, a také na nutnosti spolupráce mezi
vrcholovými komisemi a boulderisty.



Během jara proběhla údržba řady skalních oblastí, granty již byly proplaceny za údržbu
Příhrazských skal, Drábek, Sušek a Vejprtských skal v severozápadních Čechách.



ČHS informoval své členy o možnostech slev na horských chatách. Vedle slev na chatách
ve Vysokých Tatrách, které jsou k dispozici již několikátý rok díky spolupráci s SHS James,
mohou členové ČHS využít také slevy na chatách ve vlastnictví Slovinského horolezeckého
svazu (PZS); k získání slevy stačí průkaz ČHS. Na údržbu tatranských i slovinských chat ČHS
finančně přispívá. Ti, kdo si zakoupili ČHS Trio a jsou držiteli horolezeckého průkazu PZS,
mohou využívat slevy na chatách v Alpách, v Pyrenejích apod., které vlastní některý
z horolezeckých svazů zapojených do mezinárodní reciproční úmluvy. Podrobné informace
najdete na našem webu - http://www.horosvaz.cz/chs-informace/slevy-pro-chs-na-horskychchatach-v-zahranici/.



Členové i oddíly ČHS mohou nově využít chaty a chalupy ve vlastnictví horolezeckých
oddílů ČHS, které je nabídly k širšímu využití. V současnosti se jedná o deset objektů, mezi
kterými je např. chalupa pod Kozelkou nebo horolezecká chata v Tisé. Informace najdete na
našem webu - http://www.horosvaz.cz/chaty-pro-cleny-chs/.



Koncem června se ve Vysokých Tatrách uskutečnilo další mezinárodní setkání v rámci
projektu Climbing for Everybody, který je financován z programu Erasmus+. Hostitelem
setkání na Popradském plese byl pochopitelně SHS James. Na programu byla, vedle lezení,
také jednání v pracovních skupinách zaměřená na ochranu přírody, mládež, metodiku,
mezinárodní spolupráci klubů, programy pro 3. generaci a mediální komunikaci. Další setkání se
uskuteční na podzim v Chorvatsku.

Horolezecký úřad


Po Valné hromadě ČHS se konala čtyři jednání výkonného výboru. První z nich mělo na
programu jediné téma, a to volbu místopředsedů ČHS, které je nově v kompetenci výkonného
výboru. Prvním místopředsedou se stal Martin Veselý, funkci druhého místopředsedy zaujal Petr
Resch. Druhé jednání výkonného výboru bylo víkendové, do Bíliny pod Boření přijeli zástupci
OVK severozápadní Čechy.



Nový, pětičlenný výkonný výbor se dohodl na následujícím rozdělení gescí:
o předseda J. Bloudek – vedení a zastupování ČHS v jiných organizacích, i na mezinárodní
úrovni, oblast údržby skal
o 1. místopředseda M. Veselý – hospodaření ČHS
o 2. místopředseda P. Resch – alpinismus, závodní skialpinismus, ledolezení, mládež
o D. Urbášek – sportovní lezení
o R. Keil – metodika, vzdělávání



Výkonný výbor diskutoval priority činnosti na další období a shodl se, že k hlavním úkolům
bude patřit dokončení evidence členské databáze a systému objednávání průkazů, stabilizace
a postupné posílení sekretariátu, komunikace s oddíly a rozvoj v jednotlivých oblastech činnost
ČHS (kluby mládeže, garantované horoškoly, sport v návaznosti na olympijské hry apod.).



ČHS byl v červnu přijat za člena Balkánské horolezecké unie se statutem pozorovatel;
slavnostního zasedání unie se zúčastnil J. Bloudek a M. Veselý. Předseda J. Bloudek se
Š. Budským, který je předsedou Česko - slovinského alpského spolku, se zúčastnili Valné
hromady Slovinského horolezeckého svazu, na které byl zmíněný alpský spolek představen
jako nový člen. J. Bloudek se zúčastnil také pracovního jednání užší skupiny zástupců
horolezeckých svazů v Mnichově, které usilují o vytvoření horolezecké evropské asociace
EUMA, a Valné hromady IFSC Europe v Innsbrucku.



Zástupcům ČHS v UIAA bylo prodlouženo členství v odborných komisích této mezinárodní
horolezecké organizace: J. Vogel – řádný člen Mountaineering commission, J. Holec –
mimořádný člen Safety Commission, I. Rotman – mimořádný člen Medical Commission.



ČHS se podařilo získat granty od Magistrátu hlavního města Prahy, které jsou zaměřeny na
podporu sportující mládeže a na podporu významné sportovní akce – Mistrovství ČR ve
sportovním lezení na obtížnost; peníze z grantu zaměřeného na mládež využijí pražské oddíly
zapojené do projektu mládeže.



Hospodaření sportovních svazů včetně ČHS silně zkomplikovala kauza ovlivňování
státních dotací na sport, v důsledku které byly pozastaveny některé neinvestiční dotační
programy, které jsou pro chod sportovních svazů a jejich oddíly klíčové. K 30. červnu obdržel
ČHS finanční prostředky z programů zaměřených na podporu sportovní reprezentace, na
podporu talentované mládeže a na podporu Mistrovství Evropy juniorů v boulderingu ve Slaném.
Peníze z programu X. určeného na podporu oddílů nebyly dosud distribuovány a program V.,
který je pro fungování ČHS naprosto zásadní, byl ve své původní podobě zrušen a na konci
června znovu vyhlášen. Žádost o poskytnutí peněz z tohoto programu již ČHS podal.



Sekretariát ČHS byl posílen o K. Berndta, předsedu CVK, který je od poloviny června
zaměstnán na částečný úvazek; doufáme, že se díky tomu podaří zlepšit servis pro vrcholové
komise. K další změně se schyluje – po prázdninách potřebujeme nově obsadit místo
pracovníka zaměřeného na oblast sportu, zejména soutěžního lezení. Jedná se o organizační
a administrativní práci s nutnou znalostí angličtiny; budeme rádi za vaše nabídky.



Velmi intenzivně pracujeme spolu s firmou Vizus na 2. etapě programování členské
databáze a e-shopu, tak, aby evidence členství a objednávání členských průkazů i pojištění
probíhalo podstatně hladčeji než v letech předchozích.



Sekretariát ČHS oslovil všechny oddíly, které mají méně než pět členů, s upozorněním, že
mohou být, v souladu se stanovami, kvůli nízkému počtu členů zrušeny. Na konci června
bylo připraveno ke zrušení osm oddílů, s dalšími jednáme. Věnujte prosím této záležitosti
pozornost.
Přejeme úspěšnou lezeckou sezónu, bez nutnost využít nabízené pojištění!

Partneři ČHS v roce 2017

TENDON je celosvětově úspěšná česká značka statických a dynamických lan, která se v současné době se
řadí mezi technologické lídry na trhu. 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 a další. Už přes deset let TENDON
podporuje závodní činnost mládeže ve formě sponzoringu seriálu závodů v lezení na obtížnost a v posledních
letech i výjezdy mladých alpinistů. Začátkem roku 2016 si značku TENDON vybral i Adam Ondra jako svého
nového sponzora pro posouvaní lidských hranic ve sportovním lezení.

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

V SINGING ROCKu stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Během 25ti 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, sportovní lezci nebo skialpinisté.. 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.

HUDYsport a.s. je největší sít v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní
část tvoří 38 maloobchodních prodejen na území obou republik. Pro vznik společnosti HUDYsport je klíčová
postava jejího zakladatele Jindry Hudečka. Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především
pískovcové, v kraji Českosaského Švýcarska, které již v mládí slézal spolu se svými kamarády. V roce 1990
založil malou firmu, která obchodovala s outdoorovým vybavením a stala se základem pro společnost
HUDYsport, jak ji znáte dnes. Zaměstnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých
expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou i dnes!

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

Hlavní mediální partner ČHS
Jaká je Montana by spíše měli říkat ostatní, než my. Místo vymýšlení propagačního textu na toto místo jsme
zase museli jít někam lézt. Jinak to bohužel nejde, jenom tak může vznikat další číslo autentického lezeckého
časopisu.

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
Praha: www.festivalalpinismu.cz.
Roční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ (sekce Innsbruck 608) je pouhých 245 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.

Tipy na trekování v českých luzích a hájích, v horách Evropy i velehorách světa. Feraty, vysokohorská turistika,
běh v přírodě, lezení, kolo a MTB, vodácká turistika. Původní rozhovory a reportáže z expedic. Praktické rady
k bezpečnosti a vybavení do hor. Důkladné recenze vybavení. To vše najdete 4x ročně ve Světě outdooru za
95 Kč. www.SvetOutdooru.cz

