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se koná 
11. - 12.11.2000

na Lesné (horský hotel)
Na slanìní probìhne soutìž o nejlepší foto roku 2000.

Témata: 1. lezecké foto, 2. hory a pøíroda.
Nejmenší rozmìr fotografie 15x21 cm.

POSLEDNÍ SLANENÍPOSLEDNÍ SLANENÍ

Nová metodika výcviku novácku v oddílech
 V prùbìhu roku 1999 a 2000 
probìhlo pod patronací ÈHS školení 
Instruktorù horolezectví, které bylo 
zakonèeno ve Vysokých Taurech v 
èervenci 2000. Horoklub Chomutov 
vyslal na toto školení tøi své èleny: 
Chosého, Honzu Jansu a Broòka 
Bandase. Chosé a Honza úspìšnì 
ukonèili, Bronìk díky - v prùbìhu 
kurzu nìkolikrát pøedvedené - 
skvìlé organizaci bude skládat 
zkoušky v roce 2001. V souèasné 
dobì teda Horoklub má ètyøi 
instruktory s osvìdèením: Chosého, 
Honzu Jansu, Bohouše Dvoøáka a 
Mekyho.
   Snaha výboru Horoklubu o získání 
vìtšího poètu instruktorù byla 
p ù v o d n ì  m o t i v o v á n a  
nespokojenost í  s  prùbìhem 
Metodického dne.. Na metodice se 
totiž objevili nováèci, kteøí mìli 
p rob lémy  s  vázán ím  uz lù ,  
“zaseknutím” osmy a dva (nevím, 
jak se tam vyskytli) dokonce s 
obleèením do sedáku a založením 
lana do osmy. Výbor celou situaci 
r o z e b r a l  n a  s v é  s c h ù z i  a  
konstatoval, že existují dva dùvody 
této špatné situace: nedostatek 
instruktorù a nezájem nováèkù. 
Øešení prvního bodu bylo zcela na 
výboru Horoklubu a nedostatek 
instruktorù je v této dobì skoro 
vyøešen. Druhý problém vyøešil

d irekt ivnì ÈHS. Vydal tot iž 
závaznou NOVOU METODIKU.
  Podle této nové metodiky výcvik 
nováèka v oddíle probíhá ve dvou 
èástech: teoretická v rozsahu 42 
hodin a 80 hodin praxe. Obì èásti 
jsou zakonèeny tzv. Provìrkou. 
Teoretická èást seznamuje s druhy 
horolezectví. Klasifikací výstupù, 
druhy skalních oblastí a jejich 
místopisem, výzbrojí, výstrojí, 
technikami lezení, jištìní a první 
pomocí. Praktická èást výcviku 
nováèka je zamìøena na jištìní, 
povely ,  vybudování  š tandu,  
slaòování, nácvik lezení komínù, 
ploten, hran, trhlin, spár a je 
zakonèen pøe lezením cesty  
obtížnosti III jako prvolezec s 
vybudováním vlastního jistícího 
øetìzce a jistícího stanovištì.
   Výbor Horoklubu povìøil Honzu a 
Broòka vytvoøením nové metodiky 
“šité na tìlo” našemu oddílu a výcvik 
nováèkù vèetnì tìch, kteøí nemají 
dokonèenou metodiku z roku 
1999/2000, již probìhne podle 
tìchto nových osnov. Napøíštì se 
tedy o prùkaz ÈHS mohou ucházet 
pouze nováèci s PROTOKOLEM o 
zkoušce podepsaným nejménì od 
dvou instruktorù.

Bronìk

Co se dìje ve skalách?
20.7.2000
Osazen 1 nýt do Jalovcové cesty na Hlavním masívu na 
Hasištejnì. (J. Š•astný, P. Suchopárek)

3.8.2000
Byl osazen dobírací kruh na vrcholu Jižní vìže na 
Jedláku a obnoveno znaèení nástupù cest. (P. 
Suchopárek)

7.8.2000
Jak  je  známo, na  jaøe se odloupl na Levém pilíøi 
Hlavního masívu v Perštejnì mnohatunový blok a 
skonèil roztøíštìn na úpatí stìny. Další dva “drobeèci” 
nad výlezem Mravenèí cesty hrozily podobným 
pøesunem, a proto byly èásteènì zajištìny.

17.8. 2000
Byla zajištìna další èást balvanu a nìkolik dní na to opìt 
èást. (B. Bandas, J. Š•astný, P. Suchopárek)

12.9. 2000
Zajištìní dokonèeno.

20.8.2000
Na Koutové na Hasištejnských skalách založena 
vrcholová kniha. (P. Suchopárek)

21.8.2000
 Založena vrcholová kniha na Zámecké jehle na Skalách 
nad Jezeøím. (H. Jaegerová, P. Suchopárek)
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Prechod Rohácu a Cervených vrchu
blokem a popíjíme jakousi samodomku. Prý na zahøátí. 
No, nevím, zima je mi stejná a navíc ztrácím zrak. 
Nakonec pøeci jen vystupujeme na høeben Èervených 
vrchù.
Kasprùv vrch vypadá pomìrnì blízko, ale zdání klame. 
Teprve po druhé hodinì vystupujeme k observatoøi. 
Poláci zde vystavìli šílené turistické centrum s 
Mekdonaldem, lanovkami a podobnými “zázraky “ 
konce 20. Století. Totální hnus, všade mraèna lidí, po 
kopcích se prohánìjí jeptišky, nemluvòata a manažeøi s 
aktovkami. Jsou tu vyšlapány strašlivì vyhlížející 
dálnice, zkrátka je zde jasnì vidìt, kdo je pánem tvorstva 
na Zemi.
Co nejrychleji zde doplòujeme vodu a pryè. Zanedlouho 
již stojíme pod Svinicou (2301 m), která již patøí do 
Vysokých Tater. Je to výrazný vrchol a nahoru vede 
ceprocesta. Pùvodnì si myslíme, že tuto pøekážku 
podtraverzujeme a napojíme se dále na høeben Vysokých 
Tater. Po chvíli však narážíme na šílené žlaby, tak podél 
nich radìji stoupáme nahoru, kde se stejnì napojujeme 
na ceprocestu, po níž dosahujeme vrcholu. Je krásný 
podveèer a nádherné rozhledy. Obzvláš• krásnì jsou 
nasvíceny Èervené vrchy.
Stojíme pøed rozhodnutím, zda pokraèovat v pùvodnì 
zamýšlené další cestì po høebenu Vysokých Tater. 
Pøestože matroš a vše potøebné máme na høbetì, chuti se 
nedostává. 
No, nic. Zaèínáme sestupovat do Polska s tím, že u plesa 
Zadni Staw pøespíme a dál se uvidí. Asi po deseti 
minutách sestupu spatøujeme asi 100 m nad cestou v 
málo dostupném terénu jakousi jeskyni. Vypadá dost 
prostornì, tak se k ní štracháme. Vynaložená námaha 
rozhodnì stála za to. Uklízíme hovno uprostøed jeskynì, 
rozbalujeme spacáky, jídlo a je fajn.
Ráno je taky fajn. Tedy ve spacáku, venku je to horší. 
Mrholí a je neprùhledno. Stále odkládáme odchod a 
klábosíme. Najednou jsou ètyøi hodiny. Odpoledne. Zdá 
se mi, že bychom mìli vyrazit. Leošovi se to nezdá. 
Nakonec vyrážíme.
Sotva jsme vyšli, pøichází lijavec a žádný úkryt na 
obzoru. Nakonec nalézáme asi tøímetrovou kolmou 
stìnku. Lepíme se na ni a máme pocit, že nás chrání.
“Všechno špatný jednou skonèí, pánbùh to tak 
nenechá”, a tak I déš• ustává a my procházíme 
kamenným moøem k Zadnimu Stawu, stoupáme k 
Hladkému plesu, procházíme sedlem Závory a odtud 
sestupujeme Koprovou dolinou Horní partie doliny jsou 
nádherné a málo navštìvované. Rovnìž Temné 
smreèiny stojí za to. Dále už je to cesta nudná a 
nezáživná.
Asi v jedenáct pøicházíme po chvíli bloudìní na Tri 
studnièky. Abychom dohnali to prospalé ráno, 
pokraèujeme zbylých 15 km na Štrbské pleso, kam 
pøicházíme pøed tøetí hodinou ranní. Dvì hodinky spíme 
na perónì a první ranní lokálkou sjíždíme do Tatranské 
Štrby a frèíme domù.

Párek

koneèné v Liptovských … s tím, že do Hut 
dojdeme.
Jdeme a jdeme a když ani po 10 km 
ukrutného stoupání a posléze klesání nikde 
žádný Huty nejsou, zaèínáme být lehce 
nervózní a stopujeme. Po pùlhodince nám 
zastavuje hodný slovenský pracující a 
odváží nás zbývající 2 km do Hut.
Zde èepujeme vodu, èímž nám batohy 
ztìžkly každému o ètyøi kila a zaèínáme 
ukrutnì stoupat na Bílou skálu. Odtud 
ukrutnì stoupáme dál až na Sivý vrch. 
Skuteènì krásný úsek s rozeklanými 
vápencovými skalami.
Pokraèujeme na Brestovou a pøes 
Skriniarky až do Baníkovského sedla, kde 
se rozhodujeme prožít noc pod záøícími 
hvìzdami (stan jsme v rámci šetøení 
vlastních høbetù zanechali doma). 
Nádhernì záøící hvìzdy však bìhem noci 
mizí a nepøíjemný déš• nám proniká skrz 
žïárák a spacák až na tìlo.
Baníkovské sedlo opouštíme až v devìt. 
Vèerejších 16 hodin na nohou a napùl 

taháme ty balvany ven, abychom mohli 
prožít suchou noc. Po dvou hodinách 
usilovné práce, když už se pod pøevis 
vejdeme takøka celí, pøestává pršet a 
vyjasòuje se. Nakonec tedy spíme v pøeci 
jen pohodlnìjší nedaleké prohlubni.
Dnes vyrážíme o poznání døíve. Scházíme 
do Pyšného sedla, bereme zde vodu a 
zaèínáme stoupat na strašlivì vyhlížející 
Vel´kou Kamenistou. Naštìstí se až nahoru 
nechodí, ale vrchol se traverzuje asi v 
polovinì. Zrovna tak Smreèiny. Na Pol´skú 
Tomanovú už musíme vystoupit. Sestup do 
Tomanovského sedla je neskuteènì dlouhý. 
Sedlo je však nádherné - travnaté s fleky 
kosodøeviny, málo frekventované a kousek 
pod ním se nachází malé útulné pleso. 
Potkáváme tu prima partu, která nás pak 
provází pøes celé Èervené vrchy.
Ze sedla zaèínám snad nejhorší stoupák z 
celých Roháèù. Navíc v pùli stoupání 
pøichází nepozván vydatný deštík. Spolu s 
našimi novými známými se krèíme pøes pùl 
hodiny pod tøímetrovým, mírnì pøevislým

probdìlá noc ve vlhku nás nutí si trochu 
“pøispat”. Pøecházíme rychle Ostrý Roháè - 
jeden z nejkrásnìjších vrcholù Roháèù. Na 
obtíž je zde však ohromné množství 
rekreaèních turistù. Volovec vynecháváme, 
nebo• jsme usoudili, že na tak hloupì 
posazený kopec prakticky mimo høeben se 
mùže štrachat jen opravdový vùl (odtud 
zøejmì název).
Místo toho trošku naklesáváme k 
Jamníchemu plesu, kde si dopøáváme 
koupel a necelou hodinku pohody. Poté až 
do veèera šlapeme a šlapeme. Hrubý vrch 
vymastíme bez zastavení. Klin už je o 
trochu horší a na nejvyšší horu Roháèù - 
Bystrou už meleme z pøedposledního. Když 
dorážíme koneènì na vrcholBystré (2248 
m) je už opìt zataženo a tìsnì pøed bouøkou. 
Nepøíjemnì to tu bzuèí, a tak pádíme dolù, 
co to dá. Zaèíná pršet. Štìstí nám však pøeje 
a kus pod vrcholem nacházíme jakýsi 
pøevis, ovšemzasypaný “tunovými” 
balvany. Takøka po celou dobu bouøky

Již samotná cesta k našim východním 
sousedùm není jednoduchá. Leoš vyjíždí z 
jakési zapadlé vísky u Brna a já z ještì 
zapadlejší vísky u Prachatic. Setkáváme se 
zcela náhodou v nedìli veèer v Brnì. Odtud 
jedeme vlakem do Pøerova, kde pøesedáme 
a už valíme pøímo do Liptovského 
Mikuláša.
Vše se vyvíjí vcelku dobøe. Leoš si sice 
zapomnìl pohory, a tak u dobrých lidí v 
zapadlé vísce u Brna vyšašil staré kanady, 
ale to je moucha. A pak máme na hranicích 
drobné problémy s byrokracií. Vlak jede na 
Slovaè pøes Horní Lideè, ale Leoš vlastní 
lístek pøes Mosty u Jablunkova. A aèkoli 
cesta horem je delší a tudíž i dražší, tak 
Slovenské dráhy požadují jakýsi nemalý 
doplatek. Po chvíli dohadování a hrozící 
možnosti vysazeníz vlaku Slovenské dráhy 
opìt bohatnou. V pùl ètvrté vystupujeme v 
Mikuláši. Nejbližší autobus nám jede po 
páté, ale nejede až do Hutù, odkud hodláme 
vyrazit. Nu což, vystupujeme tedy na 
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p Jak to všechno zaèalo?

   V pátek veèer domluveno, že mì JíráŠ 
vyzvedne kolem devátý, stavíme se pro 
Leonarda a frèíme na Jezerku, kde se 
má kona t  1 .  roèn ík  s lavného  
"pulturistického" výstupu Baltazar Cup. 
V autì už sedí Pepíno a když dorazí
me pod Jezerku, kde máme spicha taky 
s ostatníma úèastníkama, jsme první. 
Ale hned v závìsu pøíjíždí Radka s 
Haòulí, a tak neleníme a vylejzáme z 
auta, pøestože prší. Samo, že za chvilku 
jsme tam zpátky. Ale to už je asi 3/4 na 
deset a doráží hlavní poøadatel Tonda s 
LeTošem, Bráchou a Párkem.
  Super, všichni vybalujou svoje batohy - 
LeToš nezklamal a pøijel s nùší, Pepíno s 
krosnou, ostatní mají kletry narvaný k 
prasknutí. Tonda, aby náhodou nemìl 
lehèí ba•oh, pøivazuje pneumatiku, ale 
po zatìžkávací zkoušce ji zase rychle 
odvazuje. 
   Váha zapsána, èas startu taky, a tak 
hurá na vrchol. No, Tonda bìží, aby tam 
byl první, LeToš se nenechá zahanbit a 
my ostatní tak trochu pozadu. V první 
zatáèce Párek odpoèívá, tak se k nìmu 
pøidávám - pøestože nemám skoro 
žádnou zátìž - a vyèkáváme, až se 
ostatní ztratí z dohledu - Párek zná 
zkratku. Po nìjakém tom pøímém 
stoupání zjiš•ujem, že ostatní máme nad 
hlavama a že zkratka je asi jinde. Ale to 
nás neodrazuje, abysme v pøíští zatáèce 
zase neodboèili z cesty a nešli jinudy. 
Fakt je, že to cesta byla hezèí, i když 

   Zaèalo to èlánkem Leonarda da 
Svinchi v Mantanì 1/2000 Nové 
t r e n d ( k ) y ,  k d e  p o p s a l  n o v o u  
adrena l inovou  ak t i v i tu  zvanou 
PULTURISTIKA. Vzniknout jí nechal 
Antonio Pultario Baltazar ve Vysokých 
Tatrách a jedná se o chození po horách s 
obrovským báglem (asi 35 kg) a musí 
vykazovat urèitý stupeò neužiteènosti. 
Èlovìk psychicky zodolní a vytrénuje si 
páteø i menisky. A i když máte chu• 
vysypat všechny kundály do køoví, 
každý správný pulturista ví, že skrze 
utrpení vede cesta k vìèné blaženosti. 
(krátký výtah z èlánku)
   A Antonio Pultario Baltazar nemohl 
nezareagovat a rovnou k odpovìdi 
uspoøádal 1. roèník Baltazar Cupu, kde 
za duchovního otce oznaèil Leonarda a 
sebe za prùkopníka této nové out-door 
aktivity. Pøibral si pulturistiku jako novou 
životní filozofii a chce ji vnést do 
povìdomí všech exotù toulajících se po 
horách, aby tam jen bezduše nepobíhali.
   Start pod Jezerkou, trasa - kudykoliv 
na vrchol, zpùsob dopravy - po vlastních 
nohou, soubìžnì i rukou. Hodnocen má 
být èas, hmotnost zavazadla, stupeò 
neužiteènosti obsahu a celkový vzhled 
úèastníka. (krátký výtah z èlánku)

Baltazar Cup 2000

takovým menším su•oviskem, zase 
jsme vidìli krásy skal Jezerky. Je to tady 
pìkný. Po 3/4hodinový chvilce dorážíme 
na vrchol, kde JíráŠ zapisuje Párkovi 
èas - je, chudák, pøedposlední a pak 
scházíme do závìtøí, kde už skoro 
všichni až  na Pepína jsou. 
   Nìkdo rozdìlal oheò a už se chystáme 
na zhodnocení obsahu zavazadel. 
Takových kundálù jste snad ještì nikdo 
nevidìl. LeToš prohrábl garáž, Pepíno 
asi pùdu a ostatní, co kde našli. Opìt 
zhodnocení na body - neužiteènost 
obsahu, celkový vzhled úèastníka - a teï 
k ohni, protože zrovna teplo nejni. A 
Brácha má buøty … ještì jsme si zablbli s 
nìkterýma vìcma a už dolù - JíráŠ s 
Leonardem se chystaj na prvovýstup.
   Všichni se scházíme pod Jezerní 
stìnou - i když nìkteøí èekaj jen na 
Pepína, který bìžel k autu a zpìt - a hele, 
kdo tady nejni - Pavlis. A Leonardo se 
pouští do výstupu. Chvilku na to ostatní 
odcházejí a zùstáváme jenom ètyøi: 
Leonardo da Svinchi, JíráŠ, Pavlis a já. 
Svinèa navrtává první nejt a my s 
Kopejdou se vyhøíváme na sluníèku. Za 
chvíli slyšíme, jak Svinèa sestupuje a 
støídá ho JíráŠ. A za další chvíli 
nastupuje Kopejda, kterej to dolejzá, za 
ním JíráŠ a Leonardo se vzdává - bolí ho 
zuby.
     No, a teï už dolù.
   A zhodnocení na závìr? 1. místo - 
LeToš, 2. místo - Pepíno, 3. místo - 
Antonio Pultario Baltazar, 4. místo - 
Párek a 5. místo - Brácha.
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Výveska opet v provozu!
Po pøedlouhé dobì bude zanedlouho opìt 
zprovoznìna vývìska Horoklubu. Bude 
se nalézat na novém autobusovém 
nádraží v Chomutovì.

SlovníkSlovník
Lesní klasifikace

je ponìkud tvrdší klasifikace 
vyskytující se v nìkterých ménì 
d o s t u p n ý c h  a  m é n ì  
navš tìvovaných  ob las tech  
zpravidla uprostøed hlubokých 
èeských hvozdù. Klasifikace je 
vìtšinou o 1 až 2 stupnì tvrdší než 
klasifikace UIAA. Lze vysledovat 
j istou podobu s klasif ikací 
Welzenbachovou pøežívající 
doposud v Jizerských horách.

Z chorých 
mozku

To, co vylezeš, musíš umìt i skoèit.
 Párek

Když se o nìkom øekne "dub", 
neznamená to, že je statný. 

Brácha Párek

Když nepomáhá síla, použij hrubou 
sílu. 

staré horolezecké pøísloví

          Jak se jmenuje to koryto kolem 
          hradu?

 Haòule
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Slavné tlamy

Létající Alfons
Je tomu již dvanáct let, co jsem 
coby jistiè zachytil zatím 
nejtvrdší pád mého spolulezce. 
Pøelom dubna a kvìtna roku 
1988 jsme vegetili v Tisé, na 
rozdíl od ostatních uvìdomìlých 
obèanù, kteøí se houfnì tlaèili v 
prvomájových prùvodech. 
Poèasí super, odhodlání a morál 
taky dobrý, a tak jsme práskali 
sedmy na okolní skalní vìže. 
Chosé, Kozel, Luïa, Pé•áš a já 
jsme tvoøili tehdy akèní lezeckou 
skupinu horolezeckého oddílu 
TJ Klínovec. Struènì nás 
nazývali mlaïoši. Tehdy s námi 
ještì jezdil Alfons, zvaný též 
Fred èi Álfy. Fungoval jako 
maskot naší bandy a byl rozený 
smolaø. Nebylo výjezdu, aby se 
jemu nìco nestalo. No, a 
samozøejmì, že v tento osudný 
den se pánbùh rozhodl, že 
Álfyho odnauèí lézt. Zaèalo to 
tak ,  že  Á l fy ,  povzbuzen 
pøedchozími úspìchy, nabìhnul 
do èasto lezené cesty Jižní 
stìna VIIa na Africkou vìž. Jak 
mnozí ví, Africká vìž je vysoká 
asi 15 m a vede na ní spousta 
jedlých cest, jako je tato. Álfy 
celkem v pohodì dolezl ke kruhu 
ve 4 m nad zemí, èímž pøekonal 
technicky nejtìžší místo. Pak 
stoupal velmi rychle šikmo 
doleva k velkým hodinám, které 
jsou asi tak 10 m nad zemí. A 
tady se psychicky zlomil. Aèkoliv 
hodiny jsou jako sloní noha a 
dají se obìma rukama obejmout 
a stupy jsou lišty široké nìkolik 
centimetrù, Álfy to neustál. 
Nejprve zaèal vibrovat obìma 
nohama, tzv. šicí stroj snožmo s 
vysokou frekvencí a úctyhodnou 
amplitudou výkyvu. Zespoda to 
vypadalo, že souloží ve stoje, 
ale do smíchu mi nebylo, jelikož 
jsem se obával vìcí pøíštích. A 
mìl jsem èeho. Álfy (o 15 kg 
tìžší než já) víceménì skoèil 
dolù. Doteï živì vidím a slyším, 
jak letí v podøepu a vydává ze 
sebe ryk podobný slabice "HÝ" s 
potlaèením první souhlásky. 
Prostì, jako když tlaèíte pøi 
zácpì na záchodì. Jelikož to 
Álfy mìl asi tak 2 m pod zem, 
vystartoval jsem podél stìny 
doprava k turistické cestì. 
Stihnul jsem ubìhnout asi 4 m a 
pak jsem vystøelil do vzduchu jak 

špunt od šampáòa a zádama 
narazil na stìnu. Byla to 
ohromná síla, letìl jsem jak 
papírovej drak a pamatuju si, jak 
mì Álfy míjel elegantním 
obloukem zleva dolù. Koneènì 
se pohyb zastavil a já cítím 
ostrou bolest v zádech a 
køeèovitì svírám lano pod 
osmou. Visím asi metr pod 
kruhem (3 m nad zemí), zatímco 
Alfons stojí na zemi. Okamžitì 
se sebìhlo spousta turistù a 
dalších krvežíznivých supù. 
Nìkdo na mì huláká, že je to 
dobrý, a• se spustím dolù. Tak 
jsem se spustil a asi pùlmetr nad 
podlahou zùstávám viset a 
rozdejchávám bolavý záda. 
Ludìk mì odepnul ze sedáku, a 
tak po pár minutách registruju 
o k o l í .  Á l f y  v  p o h o d ì  
d o b r ž ï o v a n ý m  p á d e m  
doplachtil pùl metru nad zem v 
poloze ležmo, takže se pak jen 
postavil na nohy a vùbec nic mu 
nebylo. Jen byl v šoku a jeho 
první slova byla: "Jé to bylo 
hezký, já si to zkusím ještì 
jednou." Na což jsem mu opáèil: 
"Ty píèo, já už tì nejistím".  
Nejprve jsem myslel, že mám 
nìco zlomenýho, ale nakonec 
jsme s klukama diagnostikovali, 
že je to jen pár modøin a 
škrábancù. Tak jsem s Chosém 
ještì téhož dne podniknul 
nìkol ik  dalších skvìlých 
výstupù a taky jsme zapytlili 
VIIIc rajbák na Afriku. Takže to 
tak strašný nebylo. Teda aspoò 
pro mì. Álfy toho dne pak už 
nelezl a pøi cestì do hospody 
pobíhal po louce s roztaženýma 
rukama a vrèel jako letadlo. 
Trochu jsme se báli, jestli se 
pøece jen neudeøil do hlavy, ale v 
hospodì to pøepil. Do pùlroku, 
zvláštì po našem fašistickém 
výjezdu do Tater, pøestal lézt 
úplnì. A to je škoda, protože s 
ním byla doopravdy sranda. No, 
a na závìr chci jen podotknout, 
že tlamy na písku jsou fakt o 
nìèem jiném a že lézt svleèený 
do pùl tìla a nìkdy tak i jistit, je 
sice eroticky zajímavé pro 
okolní sleèny, ale na druhou 
stranu to nìkdy pekelnì bolí.
S pozdravem. "Chlapa zdobí 
jizvy!”

Brnenský HANTEC
øi své jarní návštìvì Brna, kdy jsem se zde týden školil, jsem 
mimo jiné navštívil i restauraci Gingilla.  Když jsem otevøel Pjídelní lístek, mìl jsem chvíli pocit, že, stejnì jako ve vìtšinì 

restaurací v pøíhranièí, je i tento napsán v nìmèinì.  Až když jsem se 
zahledìl pozornìji, zjistil jsem, že je èesky, ale v brnìnském dialektu, 
zde nazývaném hantec.  Než jsem si vybral, tak jsem se náramnì 
pobavil, takže alespoò názvy kapitol:
- fišle ze slanýho a sladkýho vasru (ryby)
- zobka z fóglù našeho dvorka (drùbež)
- nìco na módr z prasiska (vepøové)
- dlabanec z vola (hovìzí)
- chálka do holpecu (jídla pro dvì osoby)
- krutá žranica z naší knajpy (speciality)
- bašta kterou vám ubóchnem do zétøka (jídla na objednávku - den 
pøedem)
- flákota nemusí bejt furt (bezmasá jídla)
- nìco pro malý koc a malé borce (dìtská jídla)
- pro ty co ještì módr klátí (nìco malého na doražení)
- lupenì ze zelòáku (zeleninové saláty)
- foršus do pajšlu pøed chalkó (pøedkrmy)
- zupky hajcovaèky (polévky).
    Jak vidíte, tak není èeština jako èeština, takže kdyby s e Vám nabízel 
na lezení nìkdo z Brna, tak by bylo dobré si nejprve domluvit, jakým 
jazykem budete komunikovat, abyste se potom nedivili.

Chosé

P.S.:  Kdybyste mìli cestu do Brna, tak restauraci najdete v Køížové 
ulici, která vede od øeky na Mendlovo námìstí.  Z venku nevypadá nic 
moc, ale vevnitø je moc pìknì udìlaná.

Z Šimonova 
deníku

7.8.2000 Perštejn
   Vláèkem jedeme do Perštejna. Tam se mi tak dobøe spí.
  Hned jak vystupujeme z mašinky, pøepadl mne spánek.    
Samozøejmì se probouzím pod pøevisem. 
  Dnes jsem se rozhodl prozkoumat nástupy všech cest na 
Hlavním masívu. Táta nahoøe nìco betonuje, a tak zkoumu s 
mámou a s Jíøou.
   Když už mne to tu pøestává bavit, tak pøijíždí nìjaký pán na 
kole. Øíkají mu Štìpán a tvrdí o sobì, že si nic nepamatuje. 
Asi nebude nejmladší. Nejhorší ale je, že poøád mluví a 
navíc nahlas. Však já Ti ukážu, že máš pustit ke slovu i 
ostatní. Spouštím svoje oblíbené b, ba, ba - bla - bla - bla a 
pán se za chvíli louèí a odjíždí. S tím mluvením se ale dají 
podnikat vìci. Musím se toho nauèit víc.

Leonardo da Svinchi
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