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Cesty za tìmito extrémy nesponzoruje nikdo.

Krušnohorské extrémy
Supraphon dei  10-/10

(Orasín)

nacvièovat a bylo mi jasné, že je to 
problém na celou sezónu. Každý volný 
víkend jsem trávil v Orasínì a pomalu 
se prokousával nelehkými úskalími 
cesty.

15. listopadu se mi koneènì 
podaø i lo  pospo jova t  všechny  
nacvièené prvky a bezchybnì se mi 
zdaøil i dosud nepøekonaný dynamický 
skok do prstové dírky ve vrcholové 
partii stìnky.

SUPRAPHON DEI  je na 
svìtì. Cesta mi pøipadá o nìco tìžší 
než “Ten istý tanec” i než “Opus deí”. 
Pøedbìžnì jsem ji ohodnotil 10-/10. 
Doufám, že pøíští rok se cesta doèká 
opakování i pøes absenci trvalého 
jištìní. Byla by vìèná škoda míjet 
jednu z nejkrásnìjších cest.

Po vyèerpání všech možností 
extrémních výstupù na Slovensku v 
Súlovì a Manínì jsem pøesunul své 
aktivity v roce 1988 do Èech. 
Konktrétnì do Krušných hor, do zatím 
ne moc známé oblasti Orasín. Oblast 
poskytuje nepøeberné množství 
extrémních výstupù.

Mým cílem je, aby v této oblasti 
neexistovala žádná cesta lehèí než 9-.

Když jsem pøijel na jaøe 1988 
do Orasína poprvé a proøezal jsem se 
vegetací ke skalám, spatøil jsem tu linii, 
jež uchvátí každého - linii, jež v sobì 
nese všechny prvky kouzla, které 
hledáme a jemuž podléháme. 
O k a m ž i t ì  j s e m  z a è a l  
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  eï, když tak sedím a umanul jsem si 
napsat nìco do úvodníku našeho T
nového zpravodaje, tak mì vùbec nic, 

ale vùbec nic nenapadá. Možná proto, že se 
tak usilovnì snažím vymyslet, vypadávají 
ze mì samé blbosti, takže vždycky skonèí 
papír v koši. A koukám, že bude potøeba ho 
brzy vysypat. 
  No jo, venku, jak se zdálo ze zaèátku nebo 
z polovice listopadu, už zimy moc nebude, 
zase tu je jaro, hvízdání ptáèkù na 
parapetech, štìkání sídlištních pejsánkù, 
které venèí jejich znudìní majitelé pøed 
domem. Bìžky nebo lyže pravdìpodobnì 
o svátcích - slastných to dnech volna - 
vùbec nevytáhneme, a tak nám nezbyde 
než vzpomínat anebo podnikavìjší mohou 
tøeba vytáhnut kolo a vùbec, vlastnì se dá 
dìlat spousta jiných vìcí, jen se zamyslet.
  Já osobnì preferuji TV, pohádky jsou 
nádherná vìc, vždycinky zvítìzí dobro, 
což v životì hned tak nevidíš. Ne že bych 
byl pesimista, ale realita je potøeba. 
Nemluvím o nových pohádkách, z tìch má 
èlovìk nìkdy až strach. 

  Prostì, chci vám do nového roku popøát i 
za všechny okolo sebe teï a tady, a• se vám 
daøí, hodnì lezeckých i jiných úspìchù a 
stejnì každý víte, co si pøát nejvíc, já bych 
jel tøeba do ...



MANTANA 4/98 Strana 2

Nové trendy
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pásání = úvazek
provázek = lano
jabko = nìco jako vùl apod.
vlajou ti vlasy = vìtrá ti pivo
béèka = lezeèky
èùro = hrùtek
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HOROTESTÍK
1.  Jedeš vlakem a okýnkem uvidíš skály. Co 
     udìláš?
     a) opupínkuji se
     b) šel bych lézt, ale vlak tu nestaví
     c) vyskajuji za jízdy, popø. zatahuji za záchr. brzdu.

2.  Potkáš dvojici s velkými bágly. Co tì napadne?
     a) jsou to pašeráci
     b) zeptám se na cestu do nejbližší hospody
     c) vezmu jim oba bágly a vedu je do skal.

3.  Zabìhl se ti spolulezec. Co podnikneš?
     a) vrátím matroš do skøínì a zapnu televizi
     b) provozuji skáloležení a èekám, až pøibìhne
     c) jsem zdrcen.

4.  Vyrazil jsi na týden do Buoux a už šestý den 
     prší. Jak zareaguješ?
     a) co je to Buoux?
     b) otvírám šestou láhev vína
     c) trošku to klouže, ale pøevisy se daj.

5.  Co si pøeješ pod stromeèek?
     a) teflonovou pánev
     b) kupu matroše
     c) dvì kupy matroše.

Vyhodnocení testíku :

1 a b c

5 a b c

4 a b c

3 a b c

2 a b c

Odpovìdi zašlete ke slosování.

Jméno :

Pøi kotálení køivky h (tzv. tvoøící køivky nebo hybné 
polodie) po pevné køivce p (tzv. základní køivce nebo pevné 
polodii), opíše každý bod roviny køivku, kterou nazýváme 
kotálnicí.

Pevná polodie je geometrické místo bodù, které jsou 
okamžitými støedy otáèení pro pøíslušné polohy pohybu. 
Hybná polodie je geometrickým místem bodù, které se 
bìhem pohybu stanou okamžitými støedy otáèení. Obì 
polodie se vždy dotýkají, a to v bodì, jež je okamžitým 
støedem otáèení.

Normála v bodì kotálnice prochází okamžitým 
støedem otáèení.

Odjinud
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VAROVÁNÍ MINISTRA METODIKY : lezení obÈas Škodí zdraví!!!

Výkøik
ze tmy

Vážení sportovní pøátelé,
v tomto vydání Mantany máte 
ojedinìlou pøíležitost ozøejmit si nìco 
ze zpùsobu života a názorù naší, sice 
zapadající, leè hvìzdy lezeckého 
nebe - Slipa Makovce :
- vìk - nìco pøed zenitem
- výška - do 2m
- váha - pøimìøená
- velikost lezeèek - velmi tìsné
- velikost hlavy - nepatrná
- velikost maglajzpytlíku - ohromná.
Šance k rozhovoru se naskytla po 
mém nìkolikerém marném atakování 
tohoto lezce v dobì jeho tréninku. Po 
jedné fázi tréninku - vis na lištì do 
vyèerpání - byl koneènì ochoten 
s p o l u p r a c o v a t  ( z ø e j m ì  t í m  
vyèerpáním).

“První obligátní otázka : jak 
dlouho lezeš a kdo Tì k lezení 
pøivedl?”
“Lezu už, co má pamì• sahá, mám 
pocit, jako by to nikdy nebylo jinak. 
Možná je to tím, že má pamì• má tak 
malou kapacitu, že si pamatuju vždy 
pouze jeden až dva dny zpìt. A jak 
byla ta druhá otázka?”
“Kdo Tì k lezení pøivedl?”
“Jo, tak to už si urèitì nevzpomenu.”
“ D o b r á ,  z k u s í m e  n ì c o  
v ý r a z n ì j š í h o .  C o  T v o j e  
nejvýznamnìjší  úspìchy na 
skalách?”
“Matnì si vybavuju nìjaký kvaky v 
Súlovì a Manínì, kdesi na Slovaèi. 
Byl kolem toho trochu povyk - prý 
slovenské extrémy - no, nevím. A 
potom jeden výlet do Moravského 
krasu a místní bouzci mi ukázali 

jakési 

pro mì má samotný trénink bez lezení.”
“A co závody?”
“Zpoèátku jsem závodùm nemohl pøijít na 
jméno, potom jsem se pravidelným 
závodùm pøizpùsobil a nevynechal 
jedinou možnost si zazávodit, ale teï už 
jim zase nemùžu pøijít na jméno.”
“Mohl bys nám osvìtlit Tvùj skvìlý 
tréninkový plán, kterého jsi sám 
autorem a po jehož pravidelné aplikaci 
jsi vylétl mezi naši národní elitu 
sportovních lezcù?”
“Nemohl!”
“Dobøe, tak alespoò naznaèit?”
“Zásadnì trénuji alespoò 13x dennì po 2-3 
hodinkách vždy støídavì vytrvalostní a 
m a x i m á l n í  s í l u  n a

linie - Hudlanka èi co. Opravdu si 
blbì pamatuju.
“Co Ti lezení dává a proè vlastnì lezeš?”
“Lezením uspokojuji své vlastní ego. Víš, 
jaká je to paráda, s rukama po lokty od 
máglu tu pøitesnout, tu pøidat chyt, tu 
pøivrtnout - je to tak tvoøivé!”
“Jak myslíš. To už snad ani nebudeme 
dál rozvádìt. Øekni mi, co je pro Tebe 
dùležitìjší než lezení?”
“ V podstatì jsem tréninkový typ a smysl 

speciální boulderové stìnce bez chytù.”
“Jak vypadá Tvoje životospráva 
m e z i  T v ý m i  t r é n i n k o v ý m i  
dávkami?”
“Mezi tréninkem nejsem zvyklý pøíliš 
jíst, obecnì nejím mnoho, vlastnì 
nejím vùbec!”
“No, to snad ne! A kde èerpáš svoji 
neomezenou zásobu energie na své 
výkony?”
“Pravidelnì sleduji TV Nova a piji 
hodnì vodky.”
“Skvìlá dietní kùra, ale teï zpìt k 
lezení. Co preferuješ : skály nebo 
umìlé stìny?”
“Samozøejmì umìlé stìny! Dùvodù je 
hned nìkolik : za prvé jsou zde 
povìtšinou zásuvky, a tak mùžu klidnì 
dobíjet, za druhé vìtšinou zde neprší, 
nefouká, nesnìží, nesvítí, nevoní, 
nevidí, nemluví, neleze, neskáèe, 
nebìhá …
“Dobøe, dobøe, zkusme se vrátit zpìt 
na zem. Co Ty jako osobnost. Jsi 
sp í še  spo leèenský  typ  nebo  
samotáø?”
“Lidi mì nezajímají, pokud zrovna 
nepotøebuji nìjakého jistièe, nebo 
obecenstvo.”
“Takže si dokážeš sebe sama 
pøedstavit tøeba na Severním pólu?”
“Sice nevím, kde je Severní pól, ale 
nedokážu, protože já si nikdy nic 
nepøedstavuju.”
“To znamená, že neplánuješ, nesníš, 
ale pouze jednáš?”
Co jednáš, dvakráš a tøikráš!”
Dostáváme se zøejmì k závìru 
rozhovoru. Vypadáš velmi pøešle. 
Tak mi dovol na závìr otázku, tedy 
zhora - zdola?”
“Já zásadnì lezu zhora dolù, abych se 
odlišil od všech ostatních a slaòuji 
zdola nahoru - z toho samého dùvodu.”
“To už snad bude opravdu všechno. 
Dìkuji Ti za ochotu a otevøenost.”

Se Slipem Makovcem rozprávìl

L E     O Š
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Inzerce
Prodám zachovalý žebøiòák a tøi fùry 
sena. Matìj Louèka, Louèná. Zn. 
Utahal jsem konì.  -0609/1-

Koupím jakoukoli botu Zn. nejlépe 
obì.  -0609/2-

Jsem malý, silný, bojím se a hledám 
Zn. Spolulezce.  -0609/3-

Zlikviduji jakýkoli horolezecký 
materiál vèetnì majitele. Zn. O 
víkendu mám volno.  -0609/4-
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LEZECKÉ STÌNY

* pøírodní umìlá stìna “U 
Mar i á še” ,  Ma lý  Há j  
(poslední chalupa)

* ministìna Kamencové 
jezero pod širým nebem

* každé chomutovské sídlištì 
se mùže pochlubit svojí 
vlastní umìlou lezeckou 
stìnou (srdeènì zveme)

POZOR! Tento papír rozhodnì není recyklovatelný.

NEPØEHLÉDNÌTE!!!
Toto vydání je opravdu silvestrovské.
Pøíští èíslo bude zamìøeno jako zdroj 
informací klubu.
Pøípadné èlánky i fotografie zašlete na e-
mailovou adresu, nebo na adresu : Petra 
Honáková, Jirkovská 5000, 43004 
Chomutov.

Klubové pøíspìvky jsou splatné do 
31.1.1999 bez penále.

Schùze klubu se budou od ledna konat 
opìt v SKKS (knihovna) v Chomutovì 
každé 1. úterý v mìsíci od 18.00 hodin.

Vyplnìnou aktivitu za rok 1998 doruète na 
adresu klubu do konce ledna 1999, 
nejpozdìji na únorovou schùzi. Nejlepší 
lezci budou odmìnìni hodnotnými 
cenami.

Jinak jsou k dispozici oddílová trièka 100,-
/èlen a prùvodce Boønì a Chomutovska 
50,-Kè.

LUŠTÌNICE

Horolezectví je možná pìkná záležitost, nevím, ale vím 
jistì, že horolezci jsou nesnesitelná individua. Pøijde 
jich dvacet na chatu, všechno si sami vaøí - u mne kupují 
jen cigarety a pivo. Jejich zarostlé a nepøíliš duchaplné 
ksichty a spustlý vzhled vydìsil už nejednoho hosta. S 
velkou oblibou se totiž baví na úèet normálních, 
slušných hostù, dokonce hostù devizových! Užitek z 
nich není žádný, jen co mi svinstvo na tìch svojich 
botách nanosí do jídelny. Proto navrhuji zakázat 
horolezcùm pobyt v chatách a horských hotelích z 
dùvodù … (viz tajenka)
Felix Mária Tatranský, Åavý Smokovec
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1. Nadmoøská výška nejvyšší hory Krušných hor 
    (øímsky) - 1244m
2. Nejrozšíøenìjší lezaèky v ÈSSR
3. Horolezecký materiál (obecnì)
4. Lezecká oblast u Chomutova
5. Èlánek jistícího øetìzce
6. Lezecká oblast (Itálie)
7. Pomùcka pro chùzi ve snìhu
8. Batoh
9. Extrémní lezecká oblast u Chomutova

10. Skalní výènìlek
11. Známá vìž v Èeském Ráji
12. Horolezecký kuchaø
13. Malá vìž na Chomutovsku
14. Nelezoucí turista (slovensky)
15. Plastikové boty
16. Cepín (hovorovì)

17. 8 463 m n.m.
18. Kovový jistící prvek
19. Výkøik padajícího lezce
20. Dužnaté ovoce
21. Horolezecká klasifikaèní stupnice
22. První pokoøitel Everestu
23. Horolezecký èasopis
24. Stoupací železa
25. Chata na Matterhornu
26. Závìr lezecké sezóny
27. Lehký terén

Tajenku zašlete na níže uvedenou adresu 
ke slosování.
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