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Nápad na tenhle výlet vzniknul kde jinde než v hospodě. Podle předpovědi má být pořádnej
chcanec a mají padat kroupy, ale to nás neodrazuje a kolem jedenáctý nabírám Bufa a Kačku,
pak ještě pár koleček kolem Domažlic pro zapomenutý piva a už si to valíme směr Svatošky.

Dovalili jsme kousek za Domažlice, kde nám v kopci došla nafta. Řešíme sjezdem na neutrál a
pochodem na benzínku. Druhej pokus vyšel a už hledáme hospodu v Karlových Varech, kde
stahujeme průvodce do notebooku. Posilněni jsme se vydali na ty slavné Svatošky. Trošku nás
zaskočila velikost skal a tak vybíráme nejlíp zajištěnou cestu na Ženichovi. Údajně to měla být
5+, což nám přišlo dost podhodnocený. Zajištěná byla parádně, ale jen do půlky, druhá půlka se
lezla po vlastním a s naší výbavičkou dvou vklíněnců to bylo docela morálový...:) Po chvíli jsme
se všichni tři vyškrábali nahoru, zapsali do vrcholovky a to už začínalo pršet, rychle slaňujeme a
uklízíme se do hospody naproti přes řeku. Přespali jsme kousek od skal a ráno razíme směr
Bořeň. Po pořádný zajížďce, kterou nás protáhla GPS sedíme v hospodě pod Bořní a opět
stahujeme průvodce a doplňujem morál. Už podle výzdoby hospody se dá poznat, že to nebude
žádné sportovní lezení na které jsme zvyklí. Po příchodu ke skalám neveřícně koukáme po
borhácích, jeden, maximálně dva na tak dlouhý cesty je něco s čím jsme vůbec nepočítali...:)
Vytáhli jsme teda starý lano a uvázali pár kinderkopfů. Nakonec jsme tu přelezli tři cesty. Máme
radost, že jsme přežili a říkáme si, že s takovýmdle morálem můžem jet rovnou na písky. A tak
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ještě večer přejíždíme do Dolního Žlebu na slavné Labské Pískovce. Zde dostáváme pár rad od
kluků z Prahy, co sem už nějakou dobu jezdí a říkáme si, že to nebude zas tak zlý, jak se
traduje. Ráno vyrážíme ke skalám, ale buhužel špatným směrem a tak skály které jsou hned za
rohem hledáme asi dvě hodiny. Po první cestě poznáváme, co to znamená slovo morál a
zbytek dne strávíme procházením skal a hledáním zajištěné cesty. Nakonec jsme dali ještě dvě,
které tu nejspíš lezou děti...:) Večer jsme to zhodnotili v hospodě a uznali, že Labáky nejsou nic
pro nás a tak na další den plánujeme Tisou. Ráno jsme si přivstali (Buf nedobrovolně) a přejeli
do Tisé. První cestu zkouší natáhnout Kačka, bohužel těsně pod vrcholem došel morál a tak na
řadu přišel majstr morals Buf, který poctivě doplňoval morál večer v hospodě a tak cestu vyběhl
jak nic. Zkoušíme ještě jednu ale začlo pršet a tak balíme a míříme domů.
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