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Bohúšu, Bohúšu!
Kujva se nezíká!

   Já jsem si však zaklel na adresu našeho 
milého správce stìny Bohumila hned 
nìkolikrát. Teprve pozdì jsem pochopil, že on 
a dr. Mengele mají spoleènou vášeò. Pokusy 
na lidech. I když Bohúš vás do experimentu 
vždycky demokraticky ukecá. Stejnì tak to 
bylo pøi mé návštìvì stìny v Kadani. 
   “Hele Svinèa, udìlal jsem tu prima komín, 
ten si dej. Ten zatím vylezli kromì mì jen dva 
malí kluci", praví Bohúš. Já jsem mu opáèil, že 
jestli má na mysli ten pravoúhlý kout, tak že to 
není komín, jestli se nepletu. Bohúš na to: "To 
nevadí, leze se to rozporem vpravo po 
hnìdých stupech a vlevo jen reliéf. Nebuï 
mìkkej." Jak blbec jsem se nechal tímto 
zaklínadlem vyhecovat a pustil jsem se do 
nejšílenìjšího rozporu, jakej jsem kdy lezl. Už 
metr nad zemí jsem pochopil, že Bohúš mìøí 
skoro dva metry oproti mým pìti stopám 
(stopa = 30,48cm). Stupy vlevo na reliéfu a 
vpravo na stìnì se postupnì rozjíždìjí do 
stále vìtší šíøky, a tak mám až k prasknutí 
našponované švy v rozkroku nejen na 
teplákách. Každý krok vzhùru hrozí 
vykloubením kyèlí a pøi každém takovém 
"chválím" Bohúše. V polovinì cesty už mám 
nateklá lýtka jak zralé dýnì. Ani dírky pro 
šrouby už mi nepomáhají k dalšímu postupu, 
a tak za vítìzného ryku Haòule a Radany 
vyhnívám. První minutu po spuštìní jsem se 
uèil nohy dát k sobì a dalších pìt minut jsem 
se uèil stát. Chosé neodolal a pustil se do toho 
též. Leè i on, nechutný dlouhán, ztroskotal a 
musel si odšlápnout na jiné stupy, èímž svùj 
výkon pøed Bohúšem zkompromitoval. Pøi 
chùzi jsme s Chosém pøipomínali chromé 
konì. Bohúš vítìzoslavnì defiloval na vrcholu 
hliníkového žebøíku, oprašoval chyty a 
spokojenì mruèel, že má ještì další lahùdky, 
a• si dáme ještì tohleto a támhleto. Jo, to 
zrovna! Jen blázen udìlá stejnou chybu 
dvakrát! 
   Upøímnì vzato, cestu na umìlé stìnì, na 
které vám neoteèou ruce, ale nohy, a to 
takovým brutálním zpùsobem, jsem ještì 
nelezl a ani o žádné jiné nevím. Už je to tak, 
máme v Kadani raritu. Takže až pojedete 
nafouknout bandasky na pøekl ižku, 
nezapomeòte se nechat inspirovat  
nevšedními nápady našeho Bohumila. 
   A ještì jedna vìc mì na stìnì zaujala. Jak je 
na ní liduprázdno. Mít takovou stìnu v Plzni, 
tak by tamní lezci breèeli blahem, protože oni 
tam lezou po tak zoufalých skalkách a tak 
zoufalých stìnkách, že jste to ještì nevidìli. 
Nenechávejte ji tedy stát ladem. Však ono se 
jaro brzo zeptá, co jsi dìlal v zimì!

Svinèo

Milé Svinèo Leonardo!
   Nelze nereagovat na Tvùj velmi 

podnìtný èlánek s názvem 

 v Mantanì è. 1/2000. 
Sám bych neformuloval lépe podstatu 
a zásady nového trendu, ba troufám si 
øíci, pøímo nové životní filozofie, 
kterou se snažím vnést do povìdomí 
právì tìch horských nosièù,  
horolezcù a podobných exotù (jak 
cituješ), a tím dát alespoò nìjakou 
náplò jejich bezduchému pobíhání po 
horách. V dobì vydání Mantany jsem 
byl velmi zaneprázdnìn (veškerý èas 
mi totiž zabral právì onen pulturistický 
trénink), a tak jsem Tvému èlánku 
nevìnoval pozornost. Teprve nyní, po 
opìtovném pøeètení, jsem pochopil 
(ètouce mezi øádky), že se vlastnì 
jedná o výzvu. 

  Pravda, pøiznávám se (se 
skromností mnì vlastní), že jsem 
prùkopníkem této revoluèní out-door 
aktivity, ale Tebe nemohu oznaèit 
jinak, než za “duchovního otce” 
podniku, který se zrodil jen díky 
Tvému èlánku. 

“Nové 

trend(K)y”

   O co tedy jde?

V cíli bude hodnocen èas, hmotnost 
batohu, stupeò neužiteènosti jeho 
obsahu (5-ti stupòová klasifikace - èím 
neužiteènìjší, tím lépe) a celkový 
vzhled závod dokonèivšího úèastníka 
(hodnotí tøíèlenná porota - opìt èím 
hùøe, tím lépe pro výsledný souèet 
bodù.

Každý závodník bude v cíli odmìnìn 
plaketou Baltazara a vítìz ještì 
hodnotným darem, který si odnese sám 
dolù.

Tedy, drahý Leonardo, jako “duchovní 
otec” se nemùžeš nezúèastnit, a tak Tì 
tímto zvu a tìším se na Tebe stejnì jako 
i na všechny ostatní horaly a exoty.

Tvùj

Antonio Pultario Baltazar
Pro ty, kteøí již Mantanu 1/2000 nemají: 
batoh musí vážit více než 35 kg, musí 
vykazovat urèitý stupeò neužiteènosti (sada 
nerez nádobí Zepter, maxibalení pracího 
prášku Bold, fri•ák Moulinex, mikrovlnka 
Ardo, svìrák Ferona apod.

“...skrze utrpení vede cesta k vìèné 
blaženosti ...”

V sobotu 15.7.2000 se koná 1. roèník závodu

Baltazar Cup

Start: hájovna pod Jezerkou
Cíl: Jezerka
Pravidla: jsou dokonale charakterizována v Tvém èlánku

(doporuèuji jeho dokonalé prostudování)
Trasa: prostì vzhùru na vrchol
Zpùsob dopravy: po svých vlastních nohách - zpoèátku;

pozdìji povoleno použití soubìžnì i rukou.
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ORLICKÉ HORY A KRKONOŠE
pøejezd na bìžkách 27.12.1999-1.1.2000, celkem 109 km

Krkonošská odysea

Žacléø (žst) - chata Hubertus - Rýchorský køíž - Roh hranic - rozcestí nad Horními Albìøicemi = 9 km
rozcestí nad Horními Albìøicemi - Malá Úpa - Pomezní boudy - Snìžka - Luèní bouda = 20 km

Luèní bouda - Špindlerka - Petrova bouda - Snìžné jámy - Vosecká bouda = 15 km
Vosecká bouda - Harrachov (žst) = 12,5 km

Pokraèování z èísla 1/2000

2. díl
29.12.1999 støeda 
Chosé a Leoš nás opustili a my s 
Kozlem se musíme dostat do 
Žacléøe, jelikož chceme ještì pøejet 
Krkonoše a možná i Jizerky. 
Komplikovaný vlakový pøesun nám 
zabral zbytek dne. Kolem sedmé 
veèer se obèerstvujeme v žacléøské 
putice "Národní dùm", kde výraznou 
osobností na nás zapùsobil místní 
kibic pøezdívaný "Velké ucho". Pøed 
osmou vyrážíme na noèní pochod na 
høeben Krkonoš. Máme v plánu 
dorazit alespoò k chatì Hubertus, 
což je jen 4,5 km. Úvodní stoupák 
jsme nesli lyže na ramenou a stejnì 
jsme se zapotili. Pak jsme trochu 
pøimázli a po tmì jsme ve stopì 
pomalu stoupali. Chvílemi se zdálo, 
že jsme ztratili smìr ale nakonec 
jsme pøece jen dojeli k chatì 
Hubertus.  Pokraèujeme dále na 
Rýchorský køíž, kde odboèujeme a v 
nádherné stopì nás èeká sjezd na 
Roh hranic. Mírný sjezd po tmì, kdy 
slyšíme jen šustìní lyží, vidìt není nic 
a muldy nám prolamují znièehonic 
kolena, je témìø mystický zážitek. Na 
pláni nad Horními Albìøicemi jsme 
ztratili stopu a tak na tvrdém snìhu 
stavíme stan. Stejnì už je 22.15 hod., 
nejvyšší èas sundat lyže z nohou. 
Obloha záøí hvìzdami a zaèíná mírnì 
pøifukovat. Tìžká romantika a taky 
mimoøádná kosa. Tentokrát jsme 
zimou trpìli oba dva.
30.12.1999 ètvrtek:
Pøesto že je kosa, vstáváme až kolem 
pùl osmé. Nejprve vaøíme instantní 
polévku. Chutná jako mana nebeská. 
Ani ne proto, že by byla tak dobrá, ale 
protože je teplá. Venku se rozfoukalo 
a je tam pøímo psí poèasí. Stan jsme 
balili za vìtru a byl to docela rébus. 
Vyrazili jsme pøes pláò k prùseku, kde 
byla na dálku vidìt stopa. Trefa! 
Skuteènì to byla stopa a po 200 m 
nás pøivedla na znaèku. Nikoliv však 
èervenou, ale zelenou. Nìjak nám to 
nedošlo. Rodí se další slunný den? 
Zatím to tak vypadá. Krásnou stopou 
jedeme podél hranic, chvílemi i v 
Polsku až k rozcestníku, kterej je 
celej v polštinì. Už nám došlo, že 

jsme mimo naši zamýšlenou trasu, ale 
naštìstí tahle vede stejným smìrem. Po 
dalším kilometru jsme narazili opìt na naši 
èervenou znaèku a tak jsme se vydali radši 
po ní. Docela nám to lepí a tak v závìtøí 
mažeme tvrdší modrý stoupák, ale pøedtím 
jsme museli stáhnout ten starej, což byla 
pakárna. Kozlík má rozedøený nohy od bot a 
tak se šine pomaleji. Když je nìjaký nejasný 
rozcestí, tak na sebe èekáme Bìžkaøù 
pøibývá a najednou jsme uprostøed civilizace 
v Malé Úpì. Stoupáme na kopec nad vesnicí 
a pak pohodovým sjezdem a bruslením 
dorážíme na Pomezní boudy. Je vidìt 
Snìžka, krpál, který nás ještì dneska èeká. 
Hned na zaèátku vesnice zapadáme do 
penzionu "Buchtová bouda". Jsme tu první 
hosté a aèkoliv jsme nechtìli, narvali jsme si 
pupky k prasknutí. Cena tomu taky 
o d p o v í d a l a .  N a  S n ì ž k u  j e  t o  

neboøím. Do vnitrozemí Polska je 
pìkný rozhled. Vítr sílí a najednou 
jsem v mlze a vidím jen od tyèe k tyèi.  
Terén je zledovatìlý a strmý, omrzá 
mi pravá tváø. Musím ji obèas 
masírovat. Sundávám lyže a jdu 
pøímo vzhùru podél tyèí na vrchol 
Snìžky. Poryvy vìtru mì nìkolikrát 
povalily na zem. Vítr dìlá pøíšerný 
rachot. To poèasí mì sere a tak 
bezmocnì nadávám do vìtru. 
Takovej uragán jsem pøi výstupu 
ještì nezažil, navíc pøímo do ksichtu, 
protože èím blíže k vrcholu, tím silnìji 
a z pøímìjšího úhlu to fuèí. Jsem na 
vrcholu ve 14.30 a kolem se potlouká 
nìkol ik l idí .  Neváhám a po 
zorientování zapadám do kiosku 
"Poštovna". Jaká úleva a slast. Jsou 
tam dva kluci s holkou a dìlají si ze 
mì srandu. Dávám si grog, tyèinku a 
kupuji pohledy. Oni odcházejí a chvíli 
po nich dorazil Kozel. Taky toho má 
dost. Od Pomezních bud je to 7,5 km 
s pøevýšením pøes 600 m a šli jsme to 
2,5 hod, vìtšinou stromeèkem. 
Posp ícháme dá le  a  tak  se  
nabalujeme a hned vyrážíme dál. K 
mému pøekvapení se podél øetìzù 
nahoru šine spousta lidí. Sbíhám 
dolù v pohodì a už pár desítek metrù 
pod vrcholem tolik nefouká. Dole u 
Polské boudy jsem asi za 20 minut a 
èekám na Kozlíka, kterej si sestup 
náležitì vychutnává. U rozcestníku 
jsme se dohodli, že pùjdeme na 
Luèní boudu a pokusíme se tam 
ubytovat. Tak šlapeme posledních 
2,5 km podél tyèí, nic jiného není 
vidìt. Luèní bouda se zjevila až když 
jsme byli 30 m pøed ní. Ohromila nás 
její velikost a pìknej prostornej 
kamennej vestibul, kde bivakují 
zadarmo skialpinisté a další 
dobrodruzi. Kupodivu se nám 
podaøilo získat ubytování na 
noclehárnì za 210 kè na osobu. 
Ještì víc nás pøekvapilo, že 
noclehárna nebyla plnì obsazená. 
Bylo tam 24 míst (palandy) a i s náma 
nás tam bylo pìt. Klidnì jsme tu mohli 
slavit silvestra ve velký bandì, tak 
jako naši sousedi z vedlejší 
noclehárny. Vybalili jsme mokré vìci, 

7,5 km a poøád do kopce. Hned na zaèátku je 
stromeèkový krpál asi 2 km dlouhý a z toho se mi 
chtìlo zvracet. Fakt nuda. Poèasí se zaèalo kazit. 
Bìžkaøi zmizeli, jen polský pohranièáø projel na 
skùtru tam a zpátky. Poøád stoupáme a nabíráme 
výšku. Míjíme pøístøešek  "Soví hnízdo", kde svaèí 
další bìžkaøi.  Dál už by se vyplatilo jít pìšky, ale 
mám svou hrdost a tak se trápím ještì dalších 500 
m k chatì "Jelenka" s lyžemi na nohou. Zde je krpál 
tak prudký a rozdupaný, že sundaváme lyže a 
pokraèujeme v botech na temeno høebenu. Poøád 
kvaltujeme, abychom nezatmìli a tak opìt 
nasazujeme lyže a po høebenu jdeme vstøíc 
Snìžce, jež je celá zahalená v mraku, kterej dává 
tušit, jaký je tam sajgón. Už i tady zaèíná pøifukovat 
z pravé strany od Polska a tak se zahaluji do 
vìtrovky. Kozlík je vzadu za mnou stále na dohled. 
Tak šlapu podél tyèí, i když lyže jsou chvílemi na 
o b t í ž .  A s p o ò  s e  t o l i k  
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Krkonošská odysea
Pokraèování z 2. strany

spacáky, stan a zaèali sušit. Na chvíli 
jsme si lehli a kolem pùl osmé veèer 
jsme zašli na veèeøi do hospody, kde 
jsme se zase pøežrali. Chvíli jsme 
krafali u piva ale brzo jsme šli spát, 
protože ta dnešní jebanice nám dala 
co proto.
31.12.1999 pátek:
V peøinách se nám krásnì chrupe až 
do pùl deváté. Naši spolubydlící nás 
postupnì opustili a my vyrážíme 
podle Kozlova odhadu v 10.00 hod. 
Venku je mlha, která se obèas 
zvedne. Máme èas, protože do konce 
Krkonoš nám zbývá 15 km a Jizerky 
už nepojedeme. Kozlík už má tak 
rozedøené nohy, že o dalších tùrách 
nechce slyšet. Z Luèní boudy vede 
veliká pláò pøes Èertovu louku. 
Vyèasilo se a tak fotíme. Pøedjíždíme 
kluka s holkou co s náma spali a 
pøíjemným sjezdem, kde Kozel hodil 
krásnou tlamu, dorážíme  Špindlerku. 
Pokraèujeme dál opìt parádním 
terénem - ideálním na bruslení až k 
Petrovì boudì. Tady máme svaèinu v 
podobì polévky a grogu. Nic moc. 
Pak následuje stoupák ala Snìžka až 
na Dívèí a Mužské kameny. Zde jsou 
opravdu nebezpeèné sjezdy mezi 
šutrama. Kozel to schází pìšky, já 
kurvím lyže co to dá. Zadaøilo se, 
tlamu jsem nehodil a tak mírným 
stoupáním, posléze velmi pøíkrým 
pøes kopec (dle Kozla pøes Jebaèiho 
kopec) dorážíme na Snìžné jámy. 
Èumíme do nich, protože tam mají být 
ledy. Nejsou tam. Je tam spousta 
snìhových žlebù mezi položenými 
žu lovými  p i l í ø i .  Pokraèu jeme 
nádherným sjezdem po pláních 
posledních pár k i lometrù na 
Voseckou boudu. Tìsnì pøed ní si 
Kozel pøi Fantociho tlamì nakøápnul 
koleno. Je 14.30 hod., silvestr a co my 
budeme dìlat? Ubytování na boudì 
nehrozí, prý je už dva roky dopøedu 
vyprodáno. Tak sedíme v hospodì u 
piva a párkù. Kolem ètvrté hospodu 
uzavøel i  pro veèerní vesel ic i  
ubytovaných hostù. Èíšník nám ještì 
udìlal kázání o tom, že stanovat se 
nesmí, že na nás pøijde bubák z 
horské služby. Za 150 kè jsme koupili 
litr èerveného vína a sjeli jsme asi 
kilák po cestì pod boudu. Tam jsme 
odboèili asi 50 m do lesa a zaèali 
rukama odhrabávat plošinu na stan. 
Za pùl hodiny jsme ji mìli hotovou. 
Opravdu kolem projel skùtr, ale zda to 
byla horská služba nevíme. Vlezli 
jsme do stanu a po pøevleèení do 
suchých fuseklí jsme zaèali vaøit 
svaøák. V podstatì to bylo jen ohøáté 
èervené víno. Ale bylo to aspoò teplé. 
Trochu jsme pojedli sýr a klobásy a šli 
se vyspat na tu pùlnoc. Nìkolikrát 

jsme se vzbudili. Lidi už od osmi od 
veèera støíleli rachejtle. Kolem pùl 
dvanácté jsme zaèali opìt vaøit 
svaøák, kterým jsme si o pùlnoci pøipili 
na pøíchod nového roku 2000. Vylezli 
jsme ven a pod oblohou plnou hvìzd 
jsme pozorovali to blýskání na èasy 
od ohòostrojù na všech svìtových 
stranách. Nad námi se tyèily 
zasnìžené smrky, skrze které jsme 
pozorovali hvìzdy v prùzraènì èisté a 
mrazivé noci. Kolem nás je jen sníh, 
místy až po pás. Bez lyží se nedalo 
prakticky nikam jít. Tak jsme zalezli do 
spacáku a pøipili si na dobrou noc 
s l ivovicí .  Tím skonèi la  naše 
grandiózní oslava pøelomu tisíciletí.
1.1.2000 sobota:
Vùbec se mi nechce vstávat. Kozel je 
už vzhùru, protože je mu zima od 
zemì. Taky si stìžuje na vlhký 
spacák. Tady jsem pochopil výhodu 
dutých vláken. Mì spacák nevlhne a 
Kozlovi, kterej má peøí, saje jako 
houba. Vaøím poslední instantní 
polévku a pak balíme. Pospícháme 
na vlak do Harrachova. Vyrážíme se 
zpoždìním až v pùl deváté. Je 
zatažené ráno (svìt má kocovinu) a 
dost mrzne. Do Harrachova je to fofr 
sjezd po parádním terénu. Cestou 
jsme potkali nìjakýho exota v riflích 
sedícího na snìhu, pak nìjaké 
novoroèní bìžkaøe. Asi se drží hesla: 
"Jak na nový rok, tak po celý rok." 
Pøes Harrachov to byla nuda, nesli 
jsme to vìtšinou na ramenou. Navíc 
je to dost štreka a vlak v 9.26  nám ujel 
o 10 minut. Tak jsme museli èekat 
dalších 45 minut na jiný vlak. Mezitím 
jsme oba dva museli na hajzl do 
závìje, což radosti nepøidá. Koneènì 
je tu náš vlak v 10.35 hod. a tak s 
nìkolika dalšími lidmi jedeme do 
Tanvaldu. Na nìkterých byla znát 
spoleèenská únava ze vèerejška. 
Když jsem se vidìl na hajzlu v 
zrcadle, tak jsem se zhrozil. Hned 
jsem vymaèkal pár jebákù a urovnal 
chrouny na hlavì. Z Tanvaldu jsme 
nastoupili ukrutnou cestu osobákama 
pøes Liberec, Èeskou Lípu, Dìèín do 
Chomutova, kam jsme dorazili až v  
17.45. Závìrem lze øíci, že jsme si 
pìknì zajezdili jak na bìžkách, tak ve 
vlacích a navíc jsme dost netradiènì 
oslavili vyjímeèného silvestra. A taky 
po velmi dlouhé dobì nám nebylo na 
Nový rok blbì, což je dùvod k oslavì. 

Svinèo

Z Šimonova
deníku

7.3.2000 

Mamka s ta•kou mne berou na první schùzi 
Horoklubu. Oba jsou èleny již mnoho let a já se 
teprve teï dozvídám, že nìjaký Horoklub existuje. 
Už jsem promeškal tøi schùze!!! 

Všechno pozornì sleduju, aby mi nic neuteklo. Je tu 
asi deset veselých postavièek - samí dospìláci. 
Nejveselejší je ten vpøedu, zøejmì nìjaký šéf. 
Vypadá jako èertík Bertík. Chi, chi, chi! Asi si myslí. 
Že se ho budu bát. Chi, chi

Asi budu na schùze jezdit èastìji. Je tu sranda. 
Každý nìco mele a plácá páté pøes deváté a nic z 
toho nedává smysl. 

19.3.2000 

Už jsem se rozhodl. Zapojím se aktivnìji do èinnosti 
klubu. Prý tradièní Metodika v Perštejnì je tím 
pravým odrazovým mùstkem do mé první lezecké 
sezóny. Do Perštejna mne i mamku s ta•kou odváží 
èertík Bertík. Jede s námi i Terezka. Huráá, aspoò 
jeden vrstevník. 

A je to tady. Koneènì ležím pod první poøádnou 
skálou. Je óhromnáá, dokonce vìtší než táta s 
mámou dohromady. 

Pneumatiku zatím chytat nemùžu, protože je vìtší 
než já a uzlíky mi taky moc nejdou. 

Nevadí, abych byl co platný, beru na sebe 
dobrovolnì úlohu ochránce Terezky a Báry. Nìkdo 
se o ty dívenky musí postarat. 

Móc se mi ten sluneèný den líbil. Strašnì dobøe se 
mi na bøezích šumící øeky Ohøe spinkalo. 

Zøejmì se zapojím do èinnosti klubu ještì aktivnìji.

Šimon Suchopárek

Co se deje ve skalách?
   Tento mìsíc zmizelo nìkolik nýtù v Kotvinì. Jednalo 
se o spodní nýty dostupné ze žebøíku èi podobné 
pomùcky. Na Cestáøi zmizel i slaòovací øetìz.
   Nýty jsou již doplnìny, za což patøí dík Jíøovi a 
Svinèovi. Slaòovací øetìz na Cestáøi však nadále chybí.
   Sfinga, Rytíøská skála, Hatí skála, Kryštof a Vejprtské 
skály byly kvalitnì proøezány a prosvìtleny Josefem 
Pepínem Kotykem, za což mu rovnìž patøí dík.
   1. ledna 2000 byla osazena vrcholová kniha na 
Vlaïulinì vyhlídce na Jedláku a 10. kvìtna 2000 na 
Hlavním masívu na skalách nad Kamenièkou.
   Rovnìž byly proøezány nepotøebné a lezbì pøekážející 
stromy na Jižní vìži na Jedláku.
   Veškeré pøipomínky, podnìty, co je kde tøeba udìlat èi 
neudìlat, co se kde stalo èi stane, rovnìž rùzné otázky (i 
hloupé), nech• jsou adresovány kterémukoliv èlenu VV, 
nebo Petje Honákové.

Párek

Pøílohou Mantany je soupis nových cest!!!
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SlovníkSlovník
Kornout Ten, komu spadne vrcholová knížka,

tužka èi krabice z vrhcolu na zem
Kalous zvìtralé pivo èi víno
Gumaèka horolezec, kterému se právì nedaøí,

vìtšinou po kocovinì (Pé•áš, Kozel,
Luïa, Svinèo, Chosé apod.)

Gumóza chorobný duševní stav Gumaèek
Gum guma gumárum! pozdrav Gumaèek
Až na vìky guma! odpovìï na pozdrav Gumaèek
Plíseò oblíbený nápoj Gumaèek, smìs kofoly

a èerveného èùèa
Emil Bísón pivo, další oblíbený nápoj Gumaèek
Bush-climbing lezení po zarostlých skalách
Ája nejdùležitìjší souèást Maòáskovo

výzbroje

NA PLNÝ PECKY ANEB PRVOVÝSTUP POSTARU
Venku je typické listopadové poèasí, 
kdy jen tu a tam vykukují Krušné 
hory z mlžného závoje. V téhle dobì, 
kdy už mráz zalézá za nehty, se jen 
málokdo dá ukecat k lezení po 
vlhkých skalách. Tak vyrážím na 
kole sám do hloubi Krušnohorských 
lesù. Vèera jsem si koupil originál 
sekací soupravu a chci ji vyzkoušet v 
akci. Už dlouho mám vyhlédnutou 
krásnou logickou linii na Jižní vìži na 
Jedláku. Je to asi 15 m vysoká, 
kolmá, západní stìna, její levá èást 
protkaná plytkými trhlinami. O této 
linii jsem už mluvil kdysi dávno s 
O•ákem, pak s Leošem, ale vždy se 
na ní zapomnìlo. Z hlediska lezení 
je Jižní vìž asi to nejkvalitnìjší, co 
lze na Jedláku nalézt. Díky své 
odlehlosti a namáhavému pøístupu 
tu stále zbývají, a nejen tady, logické 
l i n i e  p r o  n á s  d o b r o d r u h y -
prvovýstupce. A tak se stalo, že sólo 
lezu prvních sedm metrù až kam to 
jde a zatloukám dvì skoby do 
vodorovné trhliny. V nich pak sedím 
další 2 hodiny a ruènì sekám díru o 
prùmìru 14 mm celkem 50 mm 
hlubokou. Nejprve používám 
výhradnì rourák od Pestra, ale ten 
se záhy otupil, a tak dle rady mazáka 
Žižky ho støídám s obyèejným 
vidiovým vrtákem prùmìru 14 mm. 
Obèas použiju trojhranný sekáè 
ještì z doby pøedrevoluèní. Èistého 
èasu mi sekání zabralo 1 hod. 45 
min. Musím øíct, že jsem znaènì 
zmakanej a zpocenej kromì zadku, 
který mi celou dobu mrznul. Osadil 
jsem originál Pestr nýt, oznaèil 
prvovýstup smyèkou a slanil. Ještì 
jsem ani nedojel na zem a už se 
tìším na jaro, kdy budu moct 
prvovýstup dokonèit. Napadají mì 
možné názvy, vìtšinou ovlivnìné 
ponurým poèasím. Je fajn mít se na 
co tìšit. 
Koneènì jsem se doèkal a stojím 
opìt pod Jižní vìží. Do každého 
koutu hor se již plnou silou zakouslo 
jarní slunce, bøehy potokù rozkvetly 
žlutou barvou blatouchù, vzrostlé 
buky se zaèínají zelenat. Brácha a 
jeho kámoš Bìta spali pod vìží od 
vèerejška a mají za sebou výstup 
Velký kout. Prý mrznou prsty. 
Nálada je víc než výborná, a tak se 
bez okolkù pouštím do dokonèení 
prvovýstupu. Hned napoprvé jsem 
se dostal až do tupé police nad nýt. 
Byl jsem tak pøekvapený, že jsem 
promrhal dost èasu a sil, než jsem se 
zaèal jistit. Mikrofrend è.1 a friend è. 
2 vìzí v trhlinì vždy jen za dva 
s e g m e n t y ,  c o ž  
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Sviòák: Longu, nevidìls nìkde mùj morál?! (hledíc nìjakou  
             dobu do batohu)
Haòule: Mì asi chyt kaèer! (tìžce se zvedajíc ze zemì)

Z CHORÝCH MOZKU
O

není dobré. Tak napùl visím v nich a 
napùl na rukou a klepu se jak drahej 
pes. Asi metr nade mnou je mìlká 
trhlina, do které se pokouším usadit 
skobu "Šádkovku". Po první ránì 
kladivem mi spadla na hlavu, ale chytil 
jsem ji. Provazuji její oko a znovu se ji 
pokouším zatlouct. Daøí se. I když je 
jen necelé dva centimetry v trhlinì, pro 
tuto chvíli je to pro mì tutovka, ve které 
mùžu viset a uvolnit oteklé ruce. Po 
chvíli stepování následuje klíèový 
krok, který se mi daøí díky brutální síle 
a za povzbuzování bráchy-jistièe 
stoupám o pár metrù výše na sokola a 
z posledních sil zandavám frienda è. 
1, ve kterém odpoèívám a hledám 
další cestu. Ještì kousek pøímo 
vzhùru a pak traverz doprava do spár. 
Zdánlivé èapáky jsou jen obliny, a tak 
pøijiš•uji dalším mikrofriendem. 
Poslední tìžký krok v traverzu a už 
jsem v žábovacích spárách. Jelikož 
jsem žábovací maniak, tak vím, že 
odsud už nespadnu a pokraèuji 
plynule šikmo vlevo podél pøevislých 
spár s tutovými friendy na vrchol. 
Bandasky mám takové, že mám 
problém udržet vrcholové madlo jak 
umyvadlo. Na vrcholu si vychutnávám 
koktejl radosti a sluneèních paprskù. 
Pak dobírám svý dva par•áky, kteøí se 
na cestì taky pìknì potrápili a 
spoleènì pak cestu nazýváme podle 
jednoho povelu, jež zaznìl pøi 
prvovýstupu "Na plný pecky" a 
klasifikujeme to na 7 UIAA. 
Do tøetice stojím pod svou novou 
cestou. Tentokrát s Chosém, který 
sehnal náøadí, a tak mùžu ze slanìní 
doosadit druhý nýt, na což mám jako 
prvovýstupce právo. Nejprve jsme se 
dohodli, kam ho dát, aby se bezpeènì 
cvakal. Je to jasné. Bude v úrovni 
skoby, kterou pak vytluèeme. Tak jsme 
s akuvrtaèkou za neuvìøitelnì krátkou 
dobu osadili nýt a pak ještì pøejistili 
další dvì jiné cesty, než se vybily 
baterie. Teï je Jižní vìž vyzdobena 
novou bezpeènì zajištìnou linií a je 
zase o nìco lezecky zajímavìjší, než 
byla pøed rokem. Ale hlavní je to, že 
jsme si užili dobrodrùžo, že jsme se 
špièkovì vybáli, že jsme dokázali, že 
to jde i po staru a že nás to poøád baví. 
A když nìkde potkáte borháky, nýty a 
slaòáky, vìøte, že je tam nepøièarovali 
skalní skøítci, ale že za jejich 
osazením stojí ochota nìkolika 
nadšencù obìtovat èas, námahu a 
mnohdy i peníze. Nadšencùm Zdar!

Leonardo da Svinchi

Otvírání skal na kolech
18.3.2000

Akce Horoklubu Chomutov, tudíž o ní ví cca 90 lidí, jež by se mìlo mìli 
dovìdìt vše potøebné z Mantany. Nakonec se nás sešlo celých šest. Z toho dvì holky 
a ètyøi èlenové výkonného výboru. Mohutná èlenská základna jakoby neexistovala. 
Faktem je, že poèasí nebylo celý týden ideální, ale nejsme tenisté.

Nu, což, na startu rozdávám propozice (za zpracování a rozmnožení patøí 
dík Petje) a vyjíždíme z Èervivýho Hrádku pøes Drbaly a Vysokou Plec ke skalnímu 
útvaru Prsty na Jedláku. Zde je 1. kontrola.

Je nádherný, jasný den a výhled z Terezèina sedátka je úžasný. Stoupáme 
k Prstùm a lezeme všichni cestu Severní kout za 4. Odpovídáme na kontrolní otázku a 
objevujeme krušnohorskou raritu - moèící vìtev.

Vracíme se na cestu a pokraèujeme dále smìrem na Èervenou Jámu. Už 
nejedeme, ale jdeme kolo tlaèíc vedle sebe. Snìhu pomalu pøibývá.

Asi po 4 km tlaèení v pomìrnì hlubokém snìhu zaèínáme kolo nést. Tedy 
až na Jíøu, jež má cyklobrašny a s tìmi se, jak známo, kolo nést nedá. Zvláš• když jsou 
plné lezení.

Snìhu je takøka po kolena, takže zaèínáme nabírat drobný èasový skluz.
Pøed druhou hodinou se zjevujeme v Èervivé Jámì v oèekávání, že odtud 

na Lesnou bude silnice protažena. NENÍ. Nu, což, dáváme zde sváèu a èekáme 
notnou chvíli na Jíøu vláèícího své kolo nekoneènými "bílými sraèkami". Rovnìž zde 
vybíjíme pøebyteènou energii na houpaèce a házením koulí na cíl.

Pokraèujeme v tlaèení kol až k odboèce na jedlák. Odtud je silnice skuteènì 
protažena. Výskáme radostí a janèíme jak smyslù zbavení. A hurá do sedla.

Krásnì se to jede. Asi po kilometru se ozvala rána jak z dìla. Po chvíli 
drncání zjiš•uji, že defekt je na mém stroji. Proøízl jsem pláš• a duši jakbysmet. Na 
Lesnou tedy za ostatními docházím pìšky a zatímco ostatní hodují, zaobírám se 
zprovoznìním byciklu.

Jsou asi tøi hodiny, když opouštíme útulné útroby hotelu Lesná a máme 
"ujeto" asi 10 km ze zamýšlených padesáti a za sebou 1 kontrolu z pøedepsaných 
sedmi. Zaèínáme uvažovat o zkrácení celé trasy.

Také nás opouští Broòa, nebo• mu jde o budoucnost a Jíøa, kdoví proè 
rovnìž. Zùstáváme tedy ètyøi po vzoru mušketýrù. 

Proražený pláš• jsem byl nucen omotat náplastí a tudíž mám v provozu jen 
pøední brzdu. Na náledí ideální.

A stalo se, co se stát muselo. Jemné pohlazení pøední brzdy a už metám 
kotrmelce. Za sebou jen slyším nìjaké Haòuliny nesrozumitelné výkøiky a 
neidentifikovatelné køupnutí. Výkøiky se promìnily v hlasitý smích, když se Haòule 
vyhrabala ze závìje jak snìhulák a køupnutí znaèí prasklý krèek u øídítek, èili takøka 
neovladatelný stroj. Naštìstí Leoše napadá zafixovat øídítka prasklou duší. Paráda, 
jede se dál.

V dùsledku vzniklé situace vynecháváme nìkolik dalších kontrol a pomalu 
sjíždíme pøes Svahovou a Boleboø k Èervenohrádecké oboøe, kde se nachází 
poslední kontrola. Chtìlo by to ještì trochu vylepšit lezeckou bilanci, tak zastavujeme 
na poslední plánované kotrole - Høebenových skalách v oboøe. Ponìvadž nám Jíøa 
odjel s jediným lanem, dáváme zde každý nìkolik boulderù na zahøátí a rychle do 
Drbal do hospody. 

Pøed hospodou docházíme k závìru, že tak krásný den si nezkazíme 
zahulenou hospodou, a tak jedeme domù.

Párek
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