
 

Úvodník Pohádka o skøítkovi
Asi jste si všimli, že toto vydání Mantany je po grafické stránce 
trochu jiné, než její pøedchùdci.  Je to tím, že toto èíslo je celé 
vytvoøeno v programu MS WORD, zatímco pøedchozí èísla 
byla dìlána v COREL DRAWu. Asi si ptáte, proè ta náhlá 
zmìna?  Vždy• v Corelu to pøeci musí jít lépe a také to lépe 
vypadá.  Problém je trochu nìkde jinde. Pøedchozí èísla totiž 
dávala dohromady Petja, která jako jediná z nás v Corelu umí 
dìlat, ale ta nám minulý týden oficiálnì oznámila, že s 
Mantanou konèí a své další iniciativy v Horoklubu nadále 
omezuje na minimum. Co se jí stalo? Vždy• pøes rok vìnovala 
obrovské množství èasu grafické úpravì novì vznikajícího 
prùvodce a celkovì byla v dìní klubu velice aktivní. Odpovìï 
je celkem jednoduchá.  Za to všechno, co pro klub udìlala, 
dostala akorát vynadáno. A to èlovìka nepovzbudí, natož aby 
ho to motivovalo k další èinnosti. Takže bych touto formou 
Petøe rád podìkoval za všechno, co pro klub udìlala a vìøím, že 
se mezi nás jednou vrátí.  A všem, kteøí chtìjí nìkoho 
kritizovat, bych touto cestou rád vzkázal, že to, co pro klub 
dìláme, dìláme všichni dobrovolnì, z vlastní iniciativy a 
zadarmo,  a že nikdo není neomylný, takže než nìco øeknete, 
tak nejprve zvažte svá slova.
   Aby to nebylo hned v úvodu pøíliš pesimistické, tak Vám 
všem pøeji v novém roce hodnì lezeckých úspìchù a až si 
budete dávat novoroèní pøedsevzetí, tak nezapomeòte na 
trochu více iniciativy a tolerance.

  Chose

Vìtšina lidí si myslí, že takové nadpøirozené bytosti,  jako jsou napøíklad 
skøítkové, se vyskytují pouze v pohádkách.  Ale to je zásadní omyl, protože 
ten, kdo jezdí pravidelnì do skal mi musí dát za pravdu, že ve skalách lze obèas 
nìjaké potkat. Jedná se o zvláštní druh skøítka, který se vyskytuje pouze ve 
skalních oblastech. Dokud po skalách nelezli horolezci, nikdo o nìm nevìdìl, 
byl totiž zalezlý ve své jeskyni a nikdo ho zde nerušil.  Avšak jednoho dne se 
pøed jeskyní ozvaly hlasy a hned vzápìtí cinkot karabin.  Skøítkovi to nedalo a 
vylezl se ze své jeskynì podívat na ty, kdo ruší jeho klid.  Aèkoliv se jim 
všemožnì snažil rozmluvit výstup na jeho skálu, nedali se odradit, zaèali 
smìle stoupat vzhùru, osadili nìkolik kruhù a vùbec dìlali vìci, které se 
skøítkovi ani trochu nelíbily.  A tak se rozhodl vyhlásit horolezcùm válku. 
Když se nedívali, zamotával jim lano, rozvazoval smyèky, shazoval na nì 
kameny z vrcholu a vùbec jim provádìl všemožné lotroviny, jen aby odešli z 
jeho skal.  To se samozøejmì nestalo, horolezci dodnes lezou po skalách a 
potomci pùvodního skøítka jim stále nìco tropí.  Postupem èasu zjistili, že 
nejvíce na horolezce platí dobré slovo, a tak když nìkdy budete stát pod 
vyhlídnutou cestou a pøemýšlet jestli si ji dát nebo ne, odnìkud z lesa se ozve 
„Ty na to nemáš, viï?  Podívej se jak je ten kruh vysoko, nejtìžší je to pod ním 
a nejde tam žádná smyèka. Ty se snad chceš zabít?” tak urèitì vìtšina z Vás 
zase lano sbalí a radši pùjde do hospody.  A to je právì to, o co skøítkovi jde, 
spokojenì si zaleze do své jeskyòky a vzpomíná na èasy, kdy on byl jediný, 
kdo stoupal na skály a nikdo ho pøitom nerušil.
   Že jste už nìco podobného zažili? Tak vidíte, a pak nevìøte na pohádky.
   Dobrou noc a pozor na nì!!!

    Chose

Pozvánka na 1. roèník  Zimního  táboøení - ,,VEÈER TØÍKRÁLOVÝ“

 

Akce poøádaná Horoklubem Chomutov probìhne o 
víkendu 15. - 16.1.2000 na Meluzínì u Klínovce, v 
extrémních podmínkách Krušných hor. Pro 
zúèastnìné jedince splòující nároèná kriteria je 
pøipravena odmìna ve formì získaného titulu ,,Drsoò 
1. stupnì“.
     Pro ,,Drsonì 1. Stupnì“ je charakteristické, že 
zásadnì:
a) nepoužívá vaøiè
b) koupe se ve snìhu (min. jednou za akci)
c) nenosí batoh lehèí než 15 kg (muži), 10 kg (ženy)
   Sraz zájemcù je na chomutovském nádraží pøed 
odjezdem ranní vejprtské lokálky. Z Vejprt už po 
vlastní ose do místa táboøení (viz mapy KÈT nebo 
vlastní zkušenosti).

Pøijïte pobejt!



 
Pro pøipomenutí, èi objasnìní zpùsobu dosavadního fungování našeho Klubu po metodické stránce je urèeno toto shrnující povídání.
Podáním kompletnì vyplnìné pøihlášky a zaplacením èlenských pøíspìvkù pro daný rok vÊplné výši, se zájemce o èlenství v Horoklubu 

stává èekatelem Horoklubu. Výkonný výbor na svém pravidelném zasedání projedná jednotlivé žádosti, a nezjistí-li žádné skuteènosti bránící v 
pøijetí èekatele, stává se od okamžiku pøijetí èlenem Horoklubu. 

Typy èlenství jsou v zásadì tyto: a) èestné 
                                                      b) zakládající
                                                      c) èinné
                                                      d) pøispívající
                                                      e) smluvní   
Tyto typy èlenství se liší rozsahem práv a povinností. Od okamžiku pøijetí je vìcí aktivity každého èlena, jak se zapojí do èinnosti a rozvoje 
Horoklubu a souèasnì zhodnotí své znalosti a zkušenosti. Neskrývaným pøáním vedení Klubu je nárùst aktivity èlenské základny, žel skuteènost 
je ponìkud odlišná (nìkteré ,,èleny“ potkat v prùbìhu roku je témìø nadlidský výkon).

Jsme si vìdomi, že Horoklub sdružuje lezce preferující rùzné styly lezení. S tím souvisí další vnitøní èlenìní struktury Klubu. 
Zjednodušenì øeèeno další dìlení èlenské základny je na lidi bez zájmu o vstup do ÈHS a zájemce o èlenství v zastøešující organizaci ÈHS - 
èlenové ÈHS.

Èlenství v ÈHS je však podmínìno absolvováním tzv. Tøístupòové metodiky Horoklubu a viditelným zájmem o chod a rozvoj Klubu. 
Pokusím se rozebrat jednotlivé fáze.

1.stupeò: Jedná se o dokonèenou úspìšnou úèast na každoroènì poøádaném metodickém dnu  Horoklubu v Perštejnì. Hlavní náplní je 
praktické pøedvedení èinnosti jistièe pøi simulovaném  pádu prvolezce nahrazeného protentokráte pneumatikou) a  jeho 
úspìšném zachycení jak ze zemì, tak ze stanovištì. 
Tato èást je povinná pro všechny èleny Horoklubu!

2.stupeò: Jedná se o pokraèování každoroèního metodického dne na umìlé lezecké stìnì v Kadani.
Zde probíhá provìøení nových adeptù horolezeckého sportu ze základních znalostí (zásady první pomoci, uzlovací techniky,  
teorie postupu lezeckého družstva....) i praktické vyzkoušení nìkterých dùležitých metod (prusíkování, èinnost jistièe po 
zachycení pádu prvolezce, slanìní v Dülfferovì sedu, odskok do lana....) 
Tato èást je také povinná pro všechny èleny Horoklubu!

3.stupeò: Tato nadstavbová èást je urèena zájemcùm o získání prùkazu ÈHS. Zde je požadováno, aby frekventant prokázal komplexní 
znalost a dodržování zásad bezpeèného pohybu v horském terénu pod dohledem nìkterého  z prozatímních cvièitelù. Oblasti 
provìøení znalostí jsou zejména:

   - orientace v terénu, na mapì, v prùvodci
- výbìr a pøíprava materiálu k výstupu
- taktika pohybu a výstupù v horách 
- vyvedení nìkolikadélkové cesty horského charakteru (vlastní jištìní)
- zøizování stanovištì (specifika horských stanoviš•)
- slanìní nìkolikadélkové cesty (se zøizováním slaòovacích stanoviš•)
- základy první pomoci
- základy meteorologie

Po úspìšném absolvování této èásti mùže následovat vystavení prùkazu ÈHS.

Ještì se vrátím k termínu prozatímní cvièitel. K jejich zavedení nás donutilo vzniklé vakuum na poli metodické práce. Zjistili jsme, že 
jako oddíl trpíme nedostatkem kvalifikovaných a spolupráce ochotných cvièitelù. Období, které nás èeká do zmìny tohoto stavu k lepšímu 
(vyškolení nových zájemcù), hodláme pøeklenout právì s pomocí prozatímních cvièitelù. Jedná se zpravidla o zakládající èleny s mnohaletou 
lezeckou praxí a ochotou vìnovat se pøicházejícím nováèkùm.

Abecední seznam prozatímních cvièitelù:
Dvoøáèek L.,  Dvoøák B.,  Hajný V.,  Havelka Š.,  Kantulák J.,  Koláø F.,  Kopecký J.,  Svinaøík M.,  Š•astný J., Urban L., Zeman S.,  Žižka J.

Doufám, že se mi tímto povídáním podaøilo plnì objasnit naší rùznorodé èlenské základnì jednu z oblastí èinnosti Klubu zvanou  
Metodika. Není-li tomu tak, rád ujasním pøípadné dotazy.

S pozdravem  HORÁM   ZDAR!

……………………………………………..
Leoš Dvoøáèek

           Pøedseda



 
Motto:    Hory jsou zrádné, ale kdo jim porozumí,  tomu se stanou dobrým kamarádem …(Oldøich Hokr ; Z  myšlenek, sv. IV) 

 
 Snad každý z nás touží po dokonalosti.  Vám, kteøí jste svojí ctižádostivost zamìøili na oblast horolezeckou èi vysokohorsky turistickou, pøedkládáme test, 
jenž má provìøit nejen Vaše lezecké schopnosti, ale pøedevším Vaší adaptibilitu, bystrost, rozhodnost a jiskrnost úsudku.  Test odhalí všechny Vaše podstatné 
nedostatky a spolehlivì vytipuje ty, kdož jsou schopni v horách pøežít a kdo ne.  Pøistupujte proto k øešení testu se vší zodpovìdnos tí, v plné koncentraci mysli.  
pracujte samostatnì a neopisujte – test je zcela anonymní a jeho výsledku nebude v žádném pøípadì použito proti Vám. Vaším úkolem je definovat 18 pojmù.  U 
každého z nich jsou tøi varianty, z nichž pouze jedna je správná.  Variantu, pro kterou jste se rozhodli, oznaète kroužkem. 

 
a) Sokolík je:  body 
a) mládì sokola stìhovavého  2 
b) jonák èackého vzezøení 1 
c) technika lezen í s vyvìšeným tìžištìm  3 

 
b) Teryna je: 
a)  vysokohorská chata v Malé studené dolinì 3 
b)  krytá nádoba na polévku 2 
c)  fenka teriéra 1 
 
c) Mužík je: 
a) záludný lesní skøítek 2 
b) carský poddaný 1 
c) kamenný ukazatel cesty 3 
 
d) Graminger je: 
a) švýcarský plísòový sýr 2 
b) zaøízení pro záchranné práce 3 
c) fekální vùz 1 
 
e) Karabina je: 
a) cestovní výprava opatøen á velbloudy 

v pouštních oblastech Asie a Afriky 1  
b) palná zbraò 2 
c) perem zajištìné kovové poutko, které 

nelze zpravidla samoèinnì otevø ít 3 
 
f) Kuloár je : 
a) veøejný pánský záchodek, též moèírna 1 
b) skalní žlab 3 
c) èást konferenèní sínì, sloužící k živé 

a plodné soudružské diskusi  2 
 
g) Lokr je : 
a) nezøízený pijan  1 
b) kávová sedlina 2 
c) uvolnìný kámen 3 
 
h) Fichtle je: 
a) dívka nevalné povìsti, též coura 1 
b) nos srpovitého tvaru mimoøádných rozmìrù 2 
c) horolezecká skoba 3 
 
i) Maèky jsou: 
a) hry lásky 1 
b) slovenská dìvèata 2 
c) stoupací železa  3 
 

j) Slaòování je:  body 
a) støedovìký zpùsob popravy 2 
b) sestup po lanì 3 
c) houfování laní v dobì jelení øíje 1 
 
k) Prusík je: 
a) škrtící smyèka 3 
b) Nìmec malého vzrùstu 1 
c) houba odporného zápachu 2 

 
l) Diretissima je: 
a) krátká hudební skladba, zpravidla 

dramatického až tragického obsahu 1  
b) pøímá cesta k vrcholu 3 
c) prudký støevní katar 2 
 
m) Pikl je: 
a) mìrná jednotka intrikánství 1  
b) textilní materiál k výrobì dámského prádla 2 
c) horolezecký cepín  3 

 
n) Rajbunk je: 
a) lidový tanec z Moravského Slovácka 1  
b) loupežné pøepadení 2 
c) cesta, lezená na tøení 3 

 
o) Bivak je: 
a) ženské poprsí 1  
b) køíženec býka s klokanem 2 
c) nouzové nocování ve volné pøírodì 3 

 
p) Kletrák je: 
a) paklíè k otevírání nedobytných pokladen 2  
b) horolezecký batoh  3 
c) èlovìk, živící se dojídáním zbytkù v závodech 

veøejného stravování 1 
 

q) Tanapák je: 
dotìrný tropický pták, živící se mršinami 1  
kartáè na høebelcování koní 2 
strážce Tatranského národního parku 3 

 
r) Pytel je: 
futrál na odchyt zajícù 2 
lezecký neúspìch  3 
vulgární oznaèení mírnì pøevislé èásti 

mužských genitálií 1

 
 Seètìte získané bod y.  Pro Vás, kteøí  jste získali c elkem 36 – 54 bodù, platí hodnocení „A“.  Pøi zisku 18 – 35 bodù platí hodnocení „B“.  Po pøeètení svého 
hodnocení se nezapomeòte podívat jak dopadl Váš kamarád. 
 
Hodnocení „A“ 
 Vaše rozhodnutí vìnovat se horolezeckému sportu  je tragický omyl.  Vzhledem k vašim ubohým schopnostem a lítost budící tìlesné schránce byste se 
daleko lépe vyjímal ve spoleènosti kuželkáøù, filumenistù èi vegetariánù. Jste postrachem hor.  Pouštíte se do všeho a nestaèíte na nic.  V úzkých komínech trpíte 
klaustrofobií, ve stìnách depresemi a na vrcholech prùjmem.  Skobujete i na magistrále.  Kácíte se, padáte ze schodù, tluèete se do èela kladivem, do spacáku lezete 
hlavou napøed.  Je div, že jste dosud živ.  Pijete vodu a bojíte se tmy.  Sbíráte vrcholové knížky, lezete po ètyøech a okusujete kleè. Jste žalostný bøídil.  Pokud jste 
schopen poznat, co je to lano, pak Vám doporuèujeme, abyste se na nìm co nejrychleji obìsil !!! 
 
Hodnocení „B“ 
 Blahopøejeme Vám k úspìchu – jste fantastický talent.  Pokud vaše jméno dosud nezáøí na vrcholech Mt. Everestu, Makalu a Nanga Parbat, pak je to pouze 
tím, že jste zatím nemìl èas.  Bìhem pøíštích dnù to lehce dohoníte.  Pohnete historií hor. Nerozumíte sice nièemu, ale umíte se rozhodnout.  Vìøíte si.  Moc.  A ve 
všem.  Jste popøen ím gravitace.   Lezete lehce, s rukou v kapse, s cigárkem nedb ale zavìšeným v koutku úst.  Skoby Vám nejsou k nièemu.  Lano též.  Neznáte únavu, 
necítíte mráz.  Netrápí vás žízeò, hlad ani sexuální pud.  Nemyslíte nanic – jen na vrcholy. Jste práskaè nad práskaèe, jednièka, hvìzda, frajer.  Jste génius. Èest Vaší 
památce. 
 
PS:   Tento IQ test zanechali na vrcholu vìže Kryštof horolezci „Úderu Èáslav“ Fanda a Lùcy.  A pak že se jedná o malou skalní oblast místního významu, kvùli které 
nestojí za to jet z dálky vìtší než 20 km (dle nového lezeckého prùvodce). 



 
 Sochání v Krušných horách mìlo vždycky dobrý zvuk.  Sotva se zpráva o konání roznesla, hned se vyrazili všichni ty nadržení 
chrti.  každý to ví - je tu moc dobré místo pro tvoøení, protože tady žije Jack.  Kolem zvoní majzlíky a kousky kamene odletují na 
všechny strany.  Musím ale øíct, že letos dovezli  snad tu nejhorší skálu a všechno to volné se otluèe.  Ten Francouz vedle mì øíkal: 
„Poèkejte až pøijde Mr. P…, udìlá tìžkou práci za Vás“ a narážel pøitom na fakt, že se hodnì napracuji.  Ale já chci tomu kameni 
vdechnout kus sebe.   Budu mít totiž více ze života.  Oèekával jsem, že letos bude materiál z  Nechranické pøehrady, ale ten kámen, to je 
prevít.  Víte co je doopravdy síla?  Že když se to podaøí, když se to vážnì podaøí, pøijde sladký život plný radosti.  Jak to øíkal ten arab:  
„Vyzír – áte, myzír – áme“.  Každý ví, jaká je to døina a navíc barva musí odpovídat.  Ještì nevím, jestli použiji T.. aby bílá byla bílá 
nebo A… aby bílá byla bìlejší.  Laik je pøi ètení tìchto øádkù možná zdìšen, ale pro zasvìceného je to realita .  M… by mì urèitì poradil.  
Vždycky byl dobrý uvnitø, dobøe s ním a dobøe po nìm.  No, dám si pauzu.  Ruce trochu køehnou, ale zemdleného øemeslníka  povzbudí 
to nezamìnitelné aroma kávy.  Možná budu letos nejlepší.  Proto to dìlám.  Pro tu chu•, chu• která svádí.  Bez ní autor necítí za práci 
žádnou odmìnu.  Ale už dost snìní a zpátky do práce.  Soustøeï se jen na chu•.  Ještì trochu zbrousit pilníkem a upravit vrtaèkou – 
HOTOVO!  Je  to  vskutku  mistrovské dílo:  cesta „Budoucnost našla svùj domov“ Xc. 

B. B. 
Hádanka è. 1 -  Kurzívou napsaná slova jsou z jednoho èlánku, uveøejnìného v èasopisu MONTANA.  O který èlánek se jedná? 
Hádanka è. 2 - V textu èlánku jsou ukryty slogany, propagující 15 nepostradatelných spoleèníkù èlovìka 21. století.  O které se jedná? 
 
 

 
 

   
Øíjnového pracovního dne v Orasínì se zúèastnilo celkem 
deset lidí, což vzhledem ke èlenské základnì Horoklubu, 
èítající mometálnì 93 èlenù, není mnoho.  Navzdory malému 
poètu brigádníkù a nevalnému – typicky podzimnímu poèasí se 
odvedl kus „poctivé práce“. 

Bylo pøenýtováno celkem osm cest (tøi na Zelenáèi, 
dvì na Jelení a po jedné na Zarostlé, Zapomenuté a Telšské 
vìži) a aèkoliv nìkteré pùvodní skoby „samodomky“ staré 
zhruba deset let  na to nevypadaly, tak držely docela slušnì. 
Dále byly proøezány nástupy i cesty na všech sklaních 
útvarech kromì Cimbuøí, na které již bohužel nezbyl èas. 

V neposlední øadì byly navázány pomìrnì pøátelské 
vztahy s místním hajným. Škoda jen, že se nás nesešlo víc, 
vždy• to dìláme pro sebe. 

 
PS:  Podìkování patøí tìmto lidem:  Leoš, Svinèo, Kozel, 

Rybíz, Rybízová, Haòule, Tonda, Petja a Martin. 
Párek 

 
 
 

 
 
 

 
 

Øešení kvízu z èlánku „Okna milénie do koøán“ 
 
Hádanka è. 1   Umìlé cesty – R. Tomanec (Montana 5/99) 
 
Hádanka è. 2 
   Tady žije Jack    Jack Daniels Whisky 
   Udìlá tìžkou práci za Vás   Mr. Proper 
   Více ze života     Eurotel 
   Vodní kámen to je prevít   Calgon 
   Víte co je doopravdy síla    Airwaves 
   Sladký život plný radosti   Figaro 
   Vy zíráte, my zíráme   Vizír 
   Aby bílá byla bílá    Tix 
   Aby bílá byla bìlejší   Aquafresch 
   Dobrý uvnitø, dobøe s ním, dobøe po nìm  Monte od Zotta 
   Dej si pauzu    Twix 
   Nezamìnitelné aroma kávy   Jacobs 
   Chu•, která svádí    Whisky Cream Stock 
   Soustøeï se jen na chu•   Mirinda 
   Budoucnost našla svùj domov   Zanussi 
 
Hodnocení: 
Za každou správnou odpovìï získáváš jeden bod. 
Pøi zisku: 
ménì než 13 bodù – tvùj rozhled je na úrovni instantního èaje 
13 bodù – ještì na sobì pracuj 
14 bodù – k dokonalosti Ti chybí jen malý krùèek 
15 bodù – celý ten bájeèný svìt vìcí, které musíš mít patøí jen Tobì.  

 
 

F POZOR – ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ACHTUNG E 

 
Náš klub právì vydal lezeckého prùvodce po 
nepískovcových oblastech SZ Èech, ve kterém 
naleznete 2150 výstupù ve 42 oblastech, jako 
jsou napø.: 
 

Krušné hory (Strašidla, Hasištejn, Jedlák, aj.) 
støední Poohøí (Svatošské sk., Perštejn, Kotvina, aj.) 

Èeské støedohoøí (Boøeò, Zlatník, Vrabinec, aj.) 
 
Prùvodce je k dostání v sídle klubu, popø. na 
èlenských schùzích. Každý èlen mùže získat 
jeden výtisk za zvýhodnìnou cenu 150,- Kè, 
ostatní za 180,- Kè. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

