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Kromě autorů přispělo do knihy svými příběhy a náměty i dalších 13  
spoluautorů, mimo jiné i významný horolezec Leopold Páleníček,  
Milan Rusý, známý speleolog RNDr. Radko Tásler a další.  
  
Anotace knihy: 
   Samotný život nám uštědřuje časté rány a pokud si myslíte, že jste na tom špatně, pak vás 
tato kniha vyvede z omylu. Váš život se vám bude jevit jako selanka proti tomu, co všechno může potkat 
horolezce ve skalách. Z humorem a trochou nadsázky se v souboru povídek „Bohatýrské časy“ 
dotkneme alespoň části toho, co se skutečně v pískovcových skalách Broumovska odehrálo, a co se s  
odstupem času dávalo s oblibou do placu pro zasmání, a to nejen mezi horolezci. Věříme, že tyto 
úsměvné historky pobaví všechny bez rozdílu, tedy i ty, kteří namísto lana nosí v batůžku jen mobil a 
svačinu. 
 
 
 Těchto zhruba padesát povídek, jež publikace Bohatýrské časy obsahuje, nás zavádí do jedinečné 
atmosféry horolezeckého národa pískovcových skal Východních Čech do doby, kdy každý byl každému 
kamarádem a kdy se kladlo stejné rovnítko mezi srandu a sportovní výkony. 
 
 Chtěli bychom čtenářům zdůraznit, že ačkoliv příběhy pocházejí z horolezeckého prostředí, o 
vlastní lezení – jako takové, tady zdaleka nejde. „Seriózních knih“ o horolezcích a jejich sportu se už 
vydalo i u nás opravdu hodně a tak jsme to chtěli vzít z jiného, netradičního konce. Hlavním úkolem 
této knihy je čtenáře pobavit humorně laděnými zajímavými příběhy, někdy i lehce mysteriózními, ale 
vždy s dobrým koncem.  

V povídkách, kde se vůbec „neleze“ se zase čtenář něco dozví o svérázném způsobu boje 
šachistů na turnaji horolezců, takřka tajemném pozadí novodobého zrodu sochy sv.Vavřince – patrona 
horských vůdců, o pohnutém životě vycpaného hotelové medvěda a všech možných legráckách, které  
k lezení patřily a patří. 
 
 Přestože v anotaci píšeme, že se jedná o humoristickou nadsázku, vše, o čem se v knize píše, se 
tak vskutku odehrálo. Tyto někdy až bizarní příběhy, které mohou nezasvěceným čtenářům připadat 
mnohdy až neskutečné, zachycují období od šedesátých let minulého století až po současnost, takže by 
se dalo říci, že je v nich zakomponována i jistá dávka novodobé historie, jak to zřejmě bude chápat 
mladá generace, zatímco pro ty starší, kteří tuto atmosféru zažili, jsou to doposud ještě stále živé 
vzpomínky. Ale zcela určitě se všichni –  staří, mladí, horolezci nebo ti, co raději chodí po zemi, u čtení 
pobaví –  jak alespoň doufáme.  
Pro návštěvníky odjinud, kteří zabloudí do Adršpašsko-teplických skal, budou příběhy z této knihy 
zajímavým doplňkem jinak pro ně anonymních názvů skal. 
 
Knihu vydali vlastním nákladem Miloslava a Pavel Svěcený z Trutnova. 
 
Kontakt: 
pavel.sveceny@seznam.cz,  
nebo na telef. čísle 731 790 548 ( P.Svěcený ) 
                     731 790 586 (M.Svěcená) 
 
 
P.S. 
Odezva na knihu je po měsíci prodeje jednoznačně nadšená, a to i u těch, kteří ve  
své sportovní minulosti znali jen sáňky.  


