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Výlety s Letošem mám moc rád. Pokaždé s 
ním  pøinejmenším zavìsím pytel, a tak mi nechybí 
motivace k lezení: je-li co shazovat ... 

Pøed èasem se nám zalíbil støechovitý 
pøevis vpravo od Velikonoèní cesty na Hlavním 
masívu v Perštejnì. Nìjakou dobu nám v cestì 
visela smyèka, takže jsme v záøí zákonitì skonèili 
pod nástupem. Ve chvíli, kdy jsem si celý zoufalý 
pøipínal na zadek maglajz coby psychickou 
berlièku, se pøiøítil Siki na kole a jal se kibicovat. Už 
ètvrt hodiny jsem cestoval na hranu pøevisu 
(kontrola mikrofrienda) a zpátky pod støechu 
(rozpor a vyklepání rukou). Na holeních mi zvolna 
zasychaly krvavé šrámy a zaèínal sem sakrovat. Tak 
znova! Nevím, jestli to zpùsobila podpora maglajzu 
nebo Sikiho, ale já to dal! Dva kroky pøímo pøes 
pøevis a lehký dolez  parádní pocit. Oddechuju a 
pøemýšlím, jak cestu pojmenovat, když Siki ležérnì 
hlásí: „No, nic moc.“ Takže euforie je v tahu, ale 
název cesty mám.
 No, nìjaký zbyteèek euforie i sil zùstal, a 
proto se hned pøemis•ujeme na Skalky. Už dobu 
uvažujeme o variantì Únikové cesty, která od 
druhého nýtu uhýbá doleva, ale pøímo nahoru se 
rýsuje docela pìkná linie po nevýrazném pilíøku. 
Nalézám do Únikové a po cvaknutí druhého nýtu 
pokraèuji pøímo. Trochu to vyhazuje a vyklápí, ale 
už jsem pod pilíøkem a snažím se založit frenda do 
spárky, která odspoda vypadala tak pìknì. Ale 
ouha. K prvnímu mikrofriendu zakládám ještì 
jednoho menšího, ale pøed dlouhým pøešahem nad 
hranu a pøítahem s jemným krokem doleva bych 
radši cvaknul nìco tutovìjšího. „Kruh, dva friendy 
to je kruh,“ volal na mì Letoš ve snaze dodat mi 
morálu. Dost dobøe totiž odspoda ten „kruh“ 
nevidìl. Asi jsem vypadal dost sebejistì, protože 
Siki odjel s tím, že už se nic zvláštního dít nebude. 
Tøikrát zdvih do pilíøku, pøešah a tøikrát zcouvat, 
abych do toho jištìní neulítl. Ubralo mi to dost sil, a 
tak jsem si zkusil aspoò odsednout, ale divné 
køupání ve spáøe dalo mému odhodlání tvrdý direkt, 
po kterém mnì zaèala vibrovat noha a na rukách 
vyrazily potùèky potu. „Lepší živý zbabìlec, než 
mrtvý hrdina,“ znìlo mi v uších. Kdo mi to jen  
sakra øíkal? Asi Meky. Zavolal jsem na Letoše, že už 
na to nemám, a• mì opatrnì spustí dolù a zkusí to 
dolézt. Zatížil jsem frendy: držely a køupání se už 
neozvalo. Pomalu jsem byl spouštìn a když jsem 
míjel ten horní nýt, pomyslel jsem si, že bych si do 
nìj mohl cvaknout odsedávku, protáhnout lano a 
slanit. No, ale když to vydrželo až sem, tak ... V 
pøíští vteøinì jsem dopadl na paty vedle pøekvapenì 
zírajícího Letoše a závity lana s friendama mnì 
kolem krku utvoøily vkusný náhrdelník. Dvojka 
vedle lezoucí se zájmem sledovala, jak s Letošem 
vesele plkáme o pádovém faktoru ostružin pod 
nástupem a po vzájemném ujištìní o dobrém zdraví 
Leoš vzlíná dobývat pilíøek. Asi po pùl hodinì 
balíme. Nìco si musíme nechat na pøíštì. Jedna vìc 
je ale jistá  jes tli se nám podaøí tu variantu pìknì 
odspoda dodìlat, bude se jmenovat Na paty.

Bronìk

Zdobení vánocního stromecku 
Zdobení stromeèku pro 
zvíøátka se bude konat ze 
soboty 22. 12. 2001 na nedìli 
23.12. na chalupì Lesù ÈR ve 
Vykmanovì. Pøístup na chalupu 
je ze silnice 22310 Perštejn, 
Ondøejov, Vykmanov, Horní 
Halže, když v ostré zatáèce nad 
Vykmanovem odboèíš doleva na 
asfaltovou cestu se zákazem vjezdu a jedeš 
asi ètvrt hodiny. Na chalupu se dá dostat i ze 
silnice Horní Halže  Meluzina, když odboèíš 
doleva ze smìru od Halže na èervenou 
bìžkaøskou cestu. Na chalupì je spaní, 
kuchyòka, teplá voda, krb.
Je domluveno promítání diapozitivù, zimní radovánky podle chuti každého. 
U chalupy je i veliká louže vody, a tak poèítejte s možností hrát se žábou 
pukem. Nezapomeòte na dobroty pro zviøátka a Honzu s Broòkem!

Již podruhé je pøipravována nová 
zimní metodika a opìt na Sfingách pod 
Mìdìncem. Metodické dny (zimní, jarní i 
letní) jsou pro odzkoušení znalostí a 
dovedností nováèkù, pøípadnì zopakování 
téhož u ostatních lezcù. V zimní metodice 
bude postupnì probrána technika chùze po 
snìhu a ledovci, zastavení pádu cepínem, 
vybudování jistícího stanovištì a zachycení 
pádu prvolezce, záchrana lezce po pádu do 
trhliny, vybudování zimního bivaku a první 
pomoc v zimních podmínkách. Zkušební listy 
pro nováèky zajistí metodici oddílu. 
Podmínkou zimní metodiky je získání 
prùkazu Horoklubu po splnìní základní 
metodiky na umìlé stìnì v Kadani. Pøesnìjší 
informace o zimní metodice je možné získat u 
metodikù oddílu nebo na internetových 
stránkách klubu v èásti metodiky. O jarní 
metodice, která probìhne o nìkterém víkendu 
na konci bøezna nebo na zaèátku dubna, se 
dozvíte podrobnosti v dalším vydání 
Mantany. Pøeji všem hezké chvíle a snad 
budeme mít v únoru dostatek snìhu.

Zimní metodika opet na Sfingách!
9.2.2002

Jíøa
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ÈERVENÉ PREVISY ANEB SUNDALI JSME PYTEL
Vysoké Tatry, Jastrabia veža - 4.9.2001    Vstáváme na pohodu témìø souèasnì. 

Teda Leoš a já a to nìco po sedmé. Kluci ještì 
chrupou v pelechu, když my vyrážíme do 
Malej Zmrzlej doliny. Po kolikáté už stoupáme 
tímto hangem po øetìzech? Asi po 
bambiliontý! Jako zpestøení lezeme bez 
použití øetìzù. Místy je to dost kluzké, 
zejména v Zabilkovì traverzu. Asi po hodinì 
stojíme pod bariérou èervených pøevisù v 
západní stìnì Jastrabej veže. Chystáme se 
odpy t l i t  vyh lášenou  ces tu  K2107 ,  
pøezdívanou Èervené previsy za VII- UIAA od 
povìstného Pavouka Pochylého. Údajnì je to 
prý jedna z nejhezèích cest v dolinì. 
Poznáváme známá místa, která jsme prošli 
pøed ètyømi lety. Tenkrát jsme úplnì vysílení 
skonèili nad pásem pøevisù na zaèátku ploten. 
Nemìli jsme sílu pokraèovat a dokonce jsme 
ani nemohli najít správný smìr. Pøíliš dlouho 
jsme se trápili v doškovitì vrstvené pøevislé 
stìnì, kde èlovìk na padesát metrù výšky 
udìlá ètyøi metry do pøevisu. Díky traversùm 
však èlovìk naleze v pøevisech spíš 
sedmdesát metrù. Celou dobu to šílenì tahá 
za pracky a ještì navíc døe lano. Nákres cesty 
je dost zmatený a navíc je tato stìna 
prokøižovaná nìkolika novými cestami 
sportovního charakteru, takže pøemíra nýtù a 
borhákù orientaci ještì stìžuje.

Západní stìna Jastrabej veže

Nìjak to v nás za ty roky uzrálo. Dnes 
je nám smìr výstupu jasný až na vrchol, chu• 
do boje máme a víru v úspìch taky. Dokonce 
ani cáry mlhy plížící se do údolí ze severu nám 
vùbec nevadí. Navíc podle horolezecké 
hovnologie (viz Mantanu) je vše naprosto v 
poøádku, takže s chutí do toho. První dvì délky 
jsou moje èíslo stejnì jako pøed lety. Nástup 
plotnou asi 10 m po krásných kyzech je 
vzorkem toho, co vás èeká dvì délky nad 
pøevisama, pokud se tam dostanete.  Pak 
zaèíná boj. Nejprve jsem se prásknul úplnì 
vlevo do linie borhákù. Stejnì jako tehdy. 
Komplikovanì se pøesouvám do støedu 
pøevisu a kolem starých skob a fixního stopera 
odvlávám první pøevis. Je to vyloženì pro 
dlouhány, kdy do dobrých madel musí prcek 
udržet nepøíjemné stisky. Dokonce jsem se 
opøel o pøevis i hlavou, abych mohl 
pøesáhnout. Nepøíjemné zjištìní je kapající 
voda v naší výstupové linii. Nad pøevisem se 
sunu doleva podél starých skob a další støíška 
mì nechce pustit. Zkouším to zprava a nic. To 
už je teda moc. Najednou se ve mì probudil 
zbytek lezecké inteligence a pøímo støedem na 
medvìda to pouští. To jsem ale ještì pøed tím 
stihnul zašlehnout stopera v tenké spárce a 
díky tøení jsem nedokázal cvaknout èistì 
kroužek nad pøevisem. Vracím se vycvaknout 

pøebyteèné jištìní, které mì døe v lanì i pøesto, 
že každou skobu prodlužuji smyèkou. Pak už 
se dá støíška  zdolat mnohem lehèeji. Míøím do 
èerného vhloubení vlevo nade mnou. Tam 
budu štandovat u kroužku. Tìchto posledních 
5 metrù se mi leze celkem dobøe i když je to 
mokré. Už to není sedma ale jen tìžší šestka. 
No a pak dobírám Leoše a vyhlížím kudy dál. 
Nechtìl bych dìlat mohutný oblouk zleva jako 
tenkrát, ale situace se vyvinula na chlup 
stejnì. Leoš zùstal jeden nýt pode mnou a 
poslal mi matroš. Slabina stìny mì nutí jít po 
vlhké plotnì doleva,  kde asi 7 m nade mnou 
svítí velká skoba  véèko. Cestou k ní dávám 
tutáè vklínìnce. Je to lehèí úsek a proto tu 
nejsou skoby. No a už jsem jen na pár metrù 
vzdálen od závìreèné støechy. Traverz 
doprava ke koutku kde svítí borhák mì nalil 
optimismu do žil. Jednak poznávám 
zaklínìného hexa (jen jeho hlava) a jednak se 
mi zdá, že už to bude v pohodì. Omyl! Traverz 
ve svém závìru mì málem setøásl. Na 
poslední chvíli jsem stihnul odsednout do 
frienda. Nakonec to øeší zapeklitý køížový 
pøesah  tìžká skalkaøina. Vracím se vycvakat 
jištìní které mì táhne a pak pokraèuji dál. Od 
borháku mì to zase vytlaèuje doleva vzhùru 
až pod závìreènou støechu. Teda skoby jsou 
tu natluèené všude možnì ale slabina stìny 
bezpeènì vede. Teda pokud nejste moc 
namakaní. To se pak dá lézt všude, ale je to 
tìžší. Vpravo nad sebou vidím spásnou 
smyèku, která visí z nýtu pod hranou støechy. 
Ta tam nebýt tak ten nýt nikdo necvakne. 
Pùvodnì jsem chtìl cvaknou ještì jednu 
skobu-rakovinu pod ní, ale nebylo tøeba. V 
èapákách pod støechou ruèkuji doprava a na 
závìr dìlám fantastický vis na jedné ruce s 
vyvlátím do stupù pod kýženým nýtem. 
Neváhám a lapím smyci a z ní cvakám nýt. 
Vracím se zpìt pod støechu vycvakat jištìní, 
které mì táhne. Napodruhé už mi v traverzu 
došlo magi. Je nejvyšší èas délku dorazit. Vím 
že to mám za pár. Od nýtu je mohutnej 
špónunk doprava do madla. Leoš mi ze zdola 
fandí a já bejèím co to dá. Naslepo nad 
støechou nahmatávám madla a traverzuji v 
záklonu doleva nad hranu pøevisu. Když jsem 
nad ním, tak úkrokem doprava dolézám ke 
štandovacímu nýtu. Nìkdo ho vymìnil za 
lepší. To je dobøe, ale dnes z nìj slaòovat 
nebudeme. Sil mi zbylo ještì dost. Máme 
vyhráno. Nevìøím, že nás nìco zastaví v 
dalším postupu. Dobírám Leoše a peèlivì 
skládám smyèky lana na nohy. Nechci ho 
hodit dolù, aby se nám nezachytilo nìkde pod 
pøevisy. Leoš má na rozdíl ode mì helmu a tak 
koukám jak ta èervená koule køižuje stìnu. 
Sem tam nìco na sebe houkneme, ale Leoš ví 
co má dìlat a valí nahoru co to dá. Byl jsem 
hodnì pomalej a on to musí dohnat. Takže po 
chvíli si už pøedáváme matroš a dopøedu se 
hrne Leoš. Teda zkoušel jsem, jestli by mì 
nepustil zase do èelby. Nepustil mì. Máme 
vyhlídnutý smìr doleva do koutku pod výrazný 
výlom. Tam nìkde tušíme mezištand ze 
kterého se traverzem doprava dostaneme do 
šikmého výstupového komína. Leoš se 
opatrnì sune obloukem zprava doleva po 
plotnì plné krásných misek a kyzových 
èapákù.  Aèkoliv to nevypadalo, dává docela 
dost jištìní, ale vìtšinou samé brzdy. Tenké 
stopery a malé friendy do mìlkých spárek. 
Jeden hrot byl tutovka, jinak nic moc. Dokonce 
mu jedno jištìní vypadlo. Lezení je to pìkné 
exponované, hodnì na tøení. Tipuji to na 
poctivou pìtku kde si trochu poškádlíte morál. 

Jsme na zaèátku šikmého komína. 
Dobírám Leoše a hned pokraèuji podél komína 
ètyøkovým terénem asi 25 m na další štand. 
Musím øíct, že borháky velmi urychlují a usnadòují 
štandování. Komín zde konèí. Musíme doprava 
pøes mokrý koutový pøevis do další plotny. Leoš to 
zkusil prozkoumat i zleva ale je to tam slepý.  
Takže se musel pøes tu mokøinu nakonec 
pøežábovat. Lano ubývá a Leoš stále neštanduje. 
Pøi posledních metrech lana mi došlo, že už je 
nìkde zaštandovaný a dobírá lano, které mu stále 
podávám pøes osmu. Tøi silné trhy lanem, náš 
signál když se neslyšíme, mì zvou do další délky. 
Mokrý pøevísek s vysokým krokem jsem taky 
pøežáboval, pak následuje poctivý koutek s 
tenkou spárkou a pak už položená rampa kde 
témìø na jejím konci štanduje Leoš. Pøedávka 
materiálu je jen formalita. Posledních 10 metrù 
rampy je trojka a rampa ústí do výlezu Dieškova 
komína na zaèátek travnatých vrcholových 
kuloárù. Takže po krátkém zkouknutí vrcholových 
partií slézám zpìt ke štandu. Leoš se pak jde taky 
podívat, jestli jsme skuteènì na konci cesty a pak 
se vrací také zpìt ke štandu. 

Zaèínáme slaòovat. První slanìní je 25 
m dlouhé a vede ke mezištandu na zaèátku koutku 
s trhlinou, kudy jsme pøed chvílí vystupovali. Pak 
už jedeme kolmo dolù. Jedu první a koukám jak se 
lana mrskají na hranì pøevisù. Neriskuji a 
zùstávám v pùlce na mezištandu na zaèátku 
výstupového komína. Uvidíme co na to Leoš. 
Leoš jede až dolù na hranu a trochu dobrodružnì 
hledá slaòovací borhák, který je schovaný trochu 
bokem, pøímo v hranì mohutného pøevisu. 
Do j í žd ím k  nìmu a  zaè íná  jedno  z  
nejvzdušnìjších slanìní které jsem kdy zažil. 
Plných padesát metrù volnì vzduchem, místy až 4 
m od stìny. Tenká lana na konci délky šílenì pruží 
a èlovìk je jak opièka na gumì. Leoš jede první a 5 
m pod štandem se zaèal mrskat jak ryba na suchu. 

Za deštì je to asi vražda. Díky tøení lana Leoš 
štanduje v koutku asi 10 m pod výlomem. Já pak 
dìlám krásný exponovaný traverz doprava po 
plotnì do neznáma. Jde to lépe než to vypadá a 
Leoš fotí jak se ztrácím na konci traverzu, kde po 
osmi metrech dolézám k originál štandovacímu 
borháku.

Traverz do neznáma

Pokraèování na str. 3
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Dostal se mu do osmy pásek od helmy. Docela 
jsem se vydìsil a volám na nìj jestli má prusík. 
Mùžu mu ho okamžitì poslat, jelikož jsem si ho 
vyjímeènì vzal. Leoš to nakonec vyrval ven 
silou a pokraèuje až na zem. Já maturuju u 
slanìní jak malej Jarda. Na radu Leoše dávám 
osmu malým okem do lana, aby to moc nejelo. 
Záhy jsem pochopil, že to byl fór a tak slaòuji 
normálnì. Omotal jsem však dva závity kolem 
osmy navíc, abych to byl schopen ubrzdit. Mám 
totiž velkou osmu na ty naše tenký lana a dìsnì 
to  pøi slanìní frèí. Témìø ve stejném místì jako 
Leoš se zaèínám mrskat pro zmìnu já jako ryba 
na suchu. Do osmy se mi totiž chytla šòùrka od 
límce bundy. Bohužel je gumová a vyrvat nejde, 
a tak tahám z kapsy nùž (moje milované 
Spiderco) a opatrnì odøezávám šòùrku z osmy. 
Zajímavé je, že nùž s sebou taky moc èasto 
nenosím. Taky je sranda, že brácha, kterej mi 
dnes pùjèil tuhle bundu, mi øíkal, a• mu jí 
nerozervu. A šup, už má šòùrku kratší. Dole 
ještì pózuju na lanì pro fo•ák a pak si už 
tøeseme rukama a š•astný jak blechy se vracíme 
na chatu náš výstup øádnì zapít.
  Pøed chatou jsme potkali Atoma s bráchou, 
kteøí se vrátili z travního výstupu na Žeruchovky. 
Sdìlujeme si své dojmy a pozorujeme jak okolní 
štíty mizí v mlze. Dokonce jsme zjistili, že jsme 
cestu vylezli v limitu, tedy za 5 hodin. To nás 
jednak potìšilo a jednak pøekvapilo. Mìli jsme 
pocit, že jsme v tom celou vìènost.  Odpoledne 
se zaplnila pùda pøístavku, kam dorazila tøída 
ekologické školy z Litvínova. Mezi nima byl i 
Míla, Vìrky bratránek. Takže chata je zase 
nacpaná. Zejména pøi veèeøích. Taky koupelna 
je obsazená, zejména holkama. Ale co bych se 
myl, když nemusím. Sedíme ve vestibulu a 
vychutnáváme si okolní cvrkot. Popíjíme pivko a 
požíráme zásoby. Dva polští kluci a jedna holka 
(Piotrek, Mirek a Saša) jsou podezøele veselí. 
Zjistili jsme že popíjí koøalku, a že jeden z nich 
slaví narozky. Byla s nima prèa, a tak jsme se 
zaèali družit. Dali jsme mu k narozkám skobu a 
tyèinku Mars a pøinesli jsme naši koøalku. Mluvili 
jsme rusky, polsky, èesky a anglicky. Èím víc 
jsme byli opilí, tím víc nám to šlo. Ještì se k nám 
pøidal kluk s holkou z Benátek nad Jizerou (Petr 
a Lída), kterej jezdí lézt do Ráje s Doskoèilem. 
Svìt je malej.  No, a v osm veèer ji máme jako z 
praku a hrneme se dolu do baru, kde 
pokraèujem v internacionální debatì o všem 
možném. Jak a kdy jsem se dostal do postele, 
mi nìjak uniklo. Ale to nevadí, protože jak pijem, 
tak lezem!!!

ÈERVENÉ PREVISY
Pokraèování ze str. 2

Vzdušné slanìní

Svinèo

19.1.-27.1.2002

Vysoké Tatry pro novácky
Horoklub Chomutov poøádá v termínu 
19.01.2002 - 27.01.2002 zimní zájezd do 
Vysokých Tater, jenž je urèen všem 
zaè ína j í c ím  ho ro lezcùm našeho  
Horoklubu. Pod vedením instruktorù a 
zkušených lezcù probìhne výcvik techniky 
zimního lezení na snìhu, ledu a skále v 
reálných podmínkách kouzelné tatranské 
pøírody v okolí chaty pri Zelenom plese. 
Horoklub hradí ubytování na horské chatì 
(bez jídla). Pøedbìžné pøihlášky zašlete 
metodikùm klubu. Na zájezdu je možné po 
dohodì s metodiky klubu absolvovat zimní 
metodiku místo úèasti na Sfingách pod 
Mìdìncem v únoru 2002.

Policejní anabáze aneb Trnitá cesta do Orasína
Poèasí mizerný, èasu nadbytek, a tak 

pøicházím na nápad dát si pár kreací na 
uklonìných vlhkých orasínských plotnách zvolna 
zarùstajících mechy a lišejníky. Lezení po 
oklouzaných zelených krystalech se nic 
nevyrovná. Koncentrace musí být maximální. 
Èlovìk se ak odprostí od malicherností všedního 
dne, zapomene, že zítra zase musí do zamìstnání, 
že úèet zeje prázdnotou, popø. že už se tam toho 
víc nevejde, že je tøeba vymalovat, že bin Aladin 
hrozí dalšími útoky, že ...

... na to je Orasín ideální. V posledních 
dobách však není jednoduché se k tìmto 
nádherným skalním útvarùm dostat. Alespoò ne 
kolmo èi pìšmo pøes Jirkovskou pøehradu, kudy je 
to nejblíže a cesta tudy je nejkrásnìjší. Pod hrází 
totiž sídlí povoïácký strašidlo zvaný Strašnej 
hráznej. Není radno ho ani spatøit, natož se s ním 
pouštìt „do øeèi“.

Ale popoøádku. Èasnì z rána balím 
lezaèky, fo•ák a svaèinu. Sic mírnì mží, vyrážím. 
Bez problémù dojíždím pod hráz a zaèínám 
stoupat po betonce nahoru. Ještì nejsem ani ve 
tøetinì a už slyším startovat multikáru. Povoïácký 
strašidlo mne zamìøilo, je mi jasný, že problémùm 
se nevyhnu.

Multikára mne pøedjíždí a zablokovala 
mi cestu, tak slézám z kola. Z vozu vyskakuje divý 
mùžík a bez podzravu se na mne oboøil, kamže to 
jedu a aniž bych mu staèil odpovìdìt, ihned høímá, 
a• okamžitì vypadnu. Snažím se mu vysvìtlit v 
klidu, že jsem jen prostinký sportovec a že jen 
projedu kol pøehrady a nikterak ji neporuším. 
Chlapík však zaèal vyskakovat jak tasmánský 
èertík, zbrunátnìl a dosti nevybíravým zpùsobem 
mi sdìluje pøehršel nesmyslných informací: jako, 
že musí vyhazovat kdejakého pobudu (myslíce 
tím zøejmì turisty a výletníky), aby mu nìco 
nenasypali do pøehrady (zøejmì v souvislosti s 
teroristickými útoky), že je za to vyhazování 
placen a že dìlá jen svou práci (nutno øíci, že ji 
dìlá poctivì, leè zbyteènì, páè pokud bude nìkdo 
chtít nìco do vody umísit, pøijde v klidu od 
Kvìtnova èi Orasína), že si mám vyjednat 
povolení od øeditele (což zøejmì udìlám) a a• 
okamžitì vypadnu nebo že zavolá olicii a ti že mne 
budou dva dny vyslýchat. To už je i na mne moc, 
tak mu sdìluji, že mám zrovna dva dny volno. 
Chlapík zbrunátnìl ještì brunátnìji a že jede pro 
policii, naèež mu øíkám, a• už jede, že já pryè 
nepojedu.

Práskl dveøma, až se multikára div 

nerozpadla a jel se na hráz otoèit. Pøemýšlím, co 
dál, zøejmì to myslel vážnì, ale pøedstava, že 
bych mìl jet do Orasína tím krpálem pøes 
Boleboø, mne nièí. Vzpomínám na své 
traperské mládí a už se drápu s kolem do svahu 
nad betonkou. Rychle ukrýt v køoví a už se z 
hráze vrací rachotící multikára. Nechávám 
hráznýho dojet k domku, slézám v klidu na 
betonku a vystupuji na hráz. V duchu si 
pøedstavuji, jak høejivý pocit má chlapík, že 
vyhnal ze „své“ hráze dalšího pobudu a 
provokativnì pomalu pøejíždím hráz.

Jak mne zahlédl, rozebìhl se opìt k 
multikáøe. Dlouho neotálím, nasazuji adekvátní 
pøevody a uháním, co to dá. Doufajíc, že 
neodbytné strašidlo zmatu, uhýbám na cestu do 
Kvìtnova. V hlubokém blátì však stopu zøejmì 
spatøí. Po 100 m seskakuji na tvrdší cestì z kola 
a opìt do svahu ukrýt se mezi vývraty. Klesám i 
s kolem do prohlubnì a už vrèí multikára k 
mému pøekvapení následována plným 
policejním vozem. Míjejí mne a uhánìjí ke 
Kvìtnovu. Je mi jasný, že pokud mne tady v 
kvìtnovském údolí nedostihnou, budou se zpìt 
vracet od Orasína Telšským údolím. Mám tedy 
chvíli èas, a tak pro jistotu nastoupávám až na 
vrcholek svahu. Zaléhám do listí a svaèím.

Asi za 20 minut pøijíždìjí oba vozy 
podle plánu od Orasína a zastavují na 
køižovatce. Všichni vystupují, chvíli pøešlapují 
v blátì, asi ètou ze stop. Poté policisté nasedají 
do vozu myslíce si o hrázném zøejmì své a 
odjíždìjí. Aspoò na chvíli vypadli z džungle 
velkomìsta a mohli se obdivovat kráse 
podzimních hor. Strašnej hráznej ještì chvíli 
setrvává v tichém mlèení drbajíc se na kštici. 
Poté i on odjíždí vykonávat to, za co je placen.

Pro jistotu ještì pùlhodinku setrvávám 
v úkrytu, pak sestupuji do kvìtnovského údolí, 
vystupuji do svahu k Najštejnu, odkud se 
kochám pohledem na Jirkovskou vodní nádrž. 
Nádhera. Vìèná škoda, že drtivé vìtšinì 
„pobudù“ (obèanù Chomutovska) je tento 
skvostný výhled znemožnìn existencí 
povoïáckého strašidla. Nebo ještì spíš 
nesmyslnými pøíkazy z vyšších míst.

K orasínským skalám dorážím pro toto 
drobné zdržení takøka naveèír. Trochu mne 
mrzí, že si již neužiji onìch povìstných slizkých 
stupù a chytù, ale zato jsem pøelstil povoïácký 
strašidlo. A to se cení.

A tak, kdož máš pro strach udìláno, 
víš, kam se vydat. Párek
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Ohlédnutí za 12-tihodinovkou na Boøni
Nastal sychravý podzim a já mám 

konìènì trochu èasu k napsání nìkolika vìt o 
„nedávné“ akci, jejíž název byl 12 hodin 
lezení  Boøeò  1. roèník, uskuteènìné dne 
12.5.2001 ve znìlcovém ráji Boøeò.

Akce vznikla v duchu mého oblíbeného 
hesla „mám rád, když se metry odvíjej“ a také 
ve snaze potkat se s více podobnì 
postiženými maníky.

Sobotní ráno bylo jako malované, a tak 
nic nebránilo tomu, abych pomyslnì 

00odstartoval v 7  hodin vlastní „závod“, kdy 
ve skuteènosti závodil každý sám se sebou.

Pravidla byla snadná, provedení však 
obtížnìjší: 

§ dosáhnout celkem 7 kontrolních 
bodù, kde bylo zapotøebí se zapsat do 

00kontrolní knížky, a to nejpozdìji do 19  hodin
§ dále dopravit pak sebe i svého 

par•áka do cíle na louku pod jižním 
prostorem Boønì.

Napøíklad kontrolní bod na vrcholu 
Boønì se každému moc líbil, protože hned po 
ránu si všichni rádi prokrvili své údy. Pak 
tøeba kontrolní bod na Baštì nebylo tak 
snadné vùbec najít a pak ještì minimálnì 
dvoudélkovým výstupem dosáhnout. 
Skautská vìž nám zase ukázala, že aè na jihu 
se dalo vedrem témìø zdechnout, tak vichrem 
z celodennì zastínìného severu èlovìk 
málem omrznul. Další kontrolní body byly 
umístìny na bìžnì navštìvovaných místech 
jižního prostoru.

Na startu se sešlo k mému potìšení 
aspoò 8 dvojek, a to i smíšených a jedna trojka 
(jména zúèastnìných „natøu“ postupnì, 
každý je pozná).

Družstva zahájila závod po svém. 
Nìkdo vyrazil hned na vrchol Boønì, jiný 
zaèal start dlouhým kouøem a druhý vydatnou 
snídaní o mnoha chodech  jako jindy, no, a 
nìkdo pøijel až v osm hodin, protože snad 
nìkde nìco hasil, nebo co já vím.

Brácha Honz a já jsme s dalšími zaèali 
kroutit metry cestami v oblasti Ïáblovky. 
Pozoroval jsem, jak jindy normální lezení 
pøeci jen nabralo na obrátkách, a to staèilo 
akci nazvat soutìží, aè ve skuteènosti soutìžil 
každý sám se sebou. Dokonce jeden 
nejmenovaný hasiè Bronìk se obul do lezení s 
takovou silou, že hned provìøil svého jistièe 
stojícího o pár metrù níž, zda je chlap a 
odhodil mu kus Ïáblovky na høbet. Potrefený 
Pepíno ani nepodìkoval.

Naše smíšené dvojice, George a tehdy 
né ještì tak „š•astná“ Maruška jako nyní, 
nebo elévové Atom a Dejvi, se nenechaly 
zahanbit. Letoš se Svinèou poletovali jako 
vánek od skály ke skále a ani jsem jim nestaèil 
tøeba poradit, že když se dostanou do tìžkého 
fleku, tak a• ho pøeskoèí. Zvláštní pozornost 
si zaslouží naše trojèlenné družstvo 
Trnkových s Pítrsem, kdy se rùznì 
prostøídávali a úspìšnì zdolávali cestu za 
cestou. Rovnìž jsem pozoroval vlastnì jediné 
dva neoddílové zástupce, pokud tedy 
nepoèítám pozorovatele našeho oddílu 
Romana a Lenku Trnkovi a Pítrse, a to Vojtu 
(Pavlase) z HO Slovan Karlovy Vary a jeho 

kamaráda  Slováka ze Španìlska, kteøí lezli o 
tøídu lépe. Zcela nenápadnì celým dnem 
proplouvali naši Párci, které jsem ani moc 
nevidìl.

Jak bìžel den, zápal a nadšení se mi 
postupnì mìnilo v setrvaènost až v mírnou 
otupìlost konèící hnusem a slovy „... už se na 
to mùžu ...“. V podveèer jsem tu a tam zahlédl 
bludné ovce hledající zašitou Bašu èi Skauta s 
prosbou, a• tam tu kontrolní knížku ještì 
necháme. Soucitu a benevolence jsem 
projevil dost, a tak malé prohøešky ohlednì 
stanoveného èasu sbírání knížek byly 
zapomenuty.

Kolem devatenácté hodiny pøíjemnì 
znaveni, s kruèením v žaludku a suchým 
patrem pøicházíme na louku pod jihem, kde se 
již rùznì povalují pøíjemnou prací znaveni 
úèastníci dvanáctihodinovky. Domlouváme 
se na vyhlášení výsledkù v hospodì Po 
Boøení, kde mají dobrou vodu, na kterou se 
všichni dávno tìší.

Usedám k jednomu ze stolù na terase 
pøed hospodou a procházím zápisy v 
knížkách z kontrolních stanoviš• a mé 
cvièené oko nezjistilo chybìjící zápis, tedy 
všichni patrnì dosáhli všech povinných 
kontrolních bodù potøebných k zaøazení do 
celkového hodnocení. Dále se bodovaly další 
nalezené cesty, které družstva bìhem dne 
vylezla a pak bylo vyhlášení výsledkù, jehož 
èástí bylo i stanovení poøadí. Vlastní poøadí 
ale nyblo vùbec dùležité. Hlavní bylo, že i ti 
nejmladší jako Atom a Dejvi s pøehledem 
dokázali, že se to dalo zvládnout a snad pøíští 
rok se 2. roèníku zúèastní víc lidí. Vyhrál 
vlastnì každý, protože pro sebe nìco udìlal a 
setkal se s kamarády, kterým pøíroda a lezení 
nìco øíká.

Doufám, že i ten, kdo Boøeò do té doby 
moc neznal, se již dokáže zorientovat, což 
bylo také jedním z cílù této akce. Kdo 
oèekával lepší ocenìní, než jenom pamìtní 
list a stisk ruky od toho, kdo to všechno 
spískal, tak se snad doèká v pøíštím roce.

A na závìr pár èísel:
§ Celkem bylo vylezeno 9 družstvy 132 

cest!!! (vida, co dokáže soutìživý duch)
§ Nejtìžší vylezená cesta stylem RP (Vojta + 

Stano (SR))  Stonehenge 8!!
§ Nejvíce vylezených cest mìl podle 

pøedpokladu poøadatel, tedy Honza a já 
(náhoda nebo ne?). Není to náhoda  „mám 
rád, když metry odsýpaj“.

Poøadí:
9. Atom + Dejvi, 10 cest, 33 bodù
8. Párková + Párek, 11 cest, 65 bodù
7. Bronìk + Pepíno, 9 cest, 70 bodù
6. Meky + Franta, 13 cest, 84 bodù
5. Pítrs + Roman + Lenka, 13 cest, 97 bodù
4. Maruška + George, 14 cest, 138 bodù
3. Letoš + Svinèo, 18 cest, 161 bodù
2. Vojta + Stano,17 cest, 255 bodù
1. Honza + Pepík, 27 cest, 303 bodù

Pøesto chybou poøadatele byl vylášen na 
prvním místì Stano s Vojtou, ale o to již nejde.

Pepík

POZOR! Kámen
Kdo již nìkdy navštívil nádhernou 

lezeckou oblast chorvatské riviéry Paklenici, 
jistì ví, že mimo velkého množství 
nìkolikadélkových práskù se zde nalézá i 
p o , ì r n ì  f r e k v e n t o v a n ý  s e k t o r  
jednodélkových sportovních cest. Kaòon 
Velké Paklenice je v onìch místech zúžen na 
20  30 m, pøièemž tøetinu šíøe zabírá potok a 
zbylé dvì tøetiny jakási široká upravená 

2cesta, na které pøipadá v sezónì na 1 m  
obvykle minimálnì 1 horolezec. Èesky 
øeèeno, na cesty tu èekáš frontu.

S Pé•ou jsme byli èastými návštìvníky 
tohoto sektoru, nebo• s 1,5-letým capartem 
se dá tìžko podnikat nìco vìtšího. 

Onoho dne lezeme na samém konci 
tìchto cvièných stìn „Nad Ljuskom“. Právì 
pobývám u štandu a celý prostor cvièných 
stìn mám jako na dlani, když zazní varovný 
nepøeslechnutelný výkøik. Z protìjší stìny, z 
výšky asi 150 m, se øítí nìkolikatunový 
balvan a s ním øada menších, pøímo na cestu 
mezi jistící i povalující se lezce a hrající si 
dìti. V onom místì stojí i koèárek. Nejvìtší 
balvan se na své cestì do údolí tøíští o skálu, 
èímž se poèet kamenù øítících se k zemi 
znásobuje. Mezi výkøikem a dopadem 
ubìhla sotva vteøina a pøesto lidé dole staèili 
reagovat. Každý se snažil nìkam utéci. 
Poèet úlomkù byl však tak velký, že nebylo 
úniku a èas na vizuální zhodnocení situace 
není v takovýchto situacích prakticky žádný.

Stát?!
Bìžet? Kam?
Mozek velí: „Utíkej!“
Výsledek jakéhokoli poèínání je však 

veskrze stejný. Zbývá jen doufat, že to 
spadne vedle.

Zrak mi padl na chlapíka, jenž si v tu 
chvíli polehával ve stínu stromù, a to v 
místech, kam nedopadl snad ani kamínek. 
Po varovném výkøiku se však rozbìhl vstøíc 
nejvìtšímu roji padajících kamenù. Nic se 
mu nestalo!

To• vše, co staèilo lidské oko z této 
události zachytit. Protentokráte na to, jak 
nepøíjemnì situace vypadala, to odnesla 
jedna otevøená zlomenina nohy a jedno lehèí 
zranìní. Stát se nìco podobného v 
pøedchozích dnech, kdy se v kaòonu 
pohybovalo trojnásobné množství lezcù, 
mohla být bilance o poznání tragiètìjší.

Co z toho? Snad jen pouèení, že tam, 
kde se vyskytuje pøíliš mnoho lezcù, a• už na 
horách èi jen ve skalách, vždycky to zavání 
prùserem. Bacha na to!

Párek

foto: Jíøa
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   Dne 5.1.2002 se uskuteèní již tøetí 
roèník zimního táboøení Horoklubu 
Chomutov, které se tentokrát bude 
konat na vrchu Èihadlo u Naèetína.
   Tento vrch není pøíliš vysoký 
(pouze 842 m n.m.), ani výrazný, ale 
jsou z nìj krásné rozhledy.  Na 
vrcholu je umístìn triangulaèní 
kámen z roku 1860, podle kterého ho 
snad poznají i notoriètí bloudilové 
(tìm doporuèuji vzít s sebou pasy, 
protože ze tøí stran je Nìmecko).  Pro 
jistotu pøikládám fotografii vrcholu.
    Pro ty, kteøí budou chtít získat titul     
Drsoò 3. stupnì jsou zde pøipraveny 
následující podmínky:

Jíøa  (Ahoj na Èihadle)

Z Drsonì 1. stupnì

obì fota: Jíøa

Zimní stanování 
mládeže na Úhošti

Hlavní skupina vyrazí v 15.00 hod.(kdo 
nestihne, odejde za námi v 16.00 hod.). Vìci 
dopravíme auty do Brodcù, ostatní pùjdou 
pìšky pøes most a po modré znaèce pøímo 
vzhùru 1 km do Úhoš•an, dále po silnici 1 
km do Brodcù. Odtud od auta s batohy na 
levý okraj Úhošti, smìrem 1 km k vysílaèi. 
Budeme stanovat ve støedu Úhošti pod 
borovým lesem jako vloni (od vysílaèe po 
cestì 1 km vzhùru doprava). 

Každý si s sebou vezme: 

K veèeøi buøty na oheò a chleba, nìco k 
snídani, hrnek a ešus (èaj uvaøíme), pití 
každý svoje (doporuèuji termosky). 

Dobré obleèení a nepromokavé teplé pevné 
boty, spacák, pøíp. karimatku, jídlo a pití na 
sobotu a nedìli, baterku, rezervní ponožky a 
rukavice, rezervní teplé obleèení do stanu. 

Máme tøi stany pro mládež (7-10 lidí), já 
beru velký pro sebe a jako rezervu Gemmu. 
Do tøøí stanù máme karimatky pro 7 èlenù 
kroužku, každý musí mít svùj spacák - t.j. asi 
do -10 °C. 

POZOR !! 

Budeme zde dle podmínek od pátku do 
nedìle. Samozøejmì, že když nìkdo bude 
muset z rùzných nutných dùvodù domù, 
doprovodíme ho dolù do mìsta. 

Program: 

- snídani každý z vlastních zdrojù, poté dle 
situace a podmínek a stavu lidí stavìní 
snìhuláka, iglú, záhrabu 

- ukázka správného zimního obleèení a 
výzbroje (pøi èinnosti v praxi) 

- ukázka a vyzkoušení chùze v maèkách, 
sjíždìní svahu s cepínem, brzdìní, zpùsoby 
zajiš•ování a jištìní na snìhu, slanìní a 
lezení po fixech (na skalní ostruze) 

- pøedvedení chùze po ledovci (navázání) a 
fiktivní vytažení z led. trhliny, chùze v 
lavinézním terénu, prevence a záchrana, 
druhy lavin a vznik 

- záchrana podchlazeného, prevence proti 
omrzlinám, omrzliny, pøeprava 

Zajištìní: Bohouš Dvoøák, Bronìk Bandas, 
Honza Jansa, Franta Novák 

P.S. 

Akce se mùže zúèastnit kdokoli z mladých 
lezcù Horoklubu, zároveò vítáme úèast 
dospìlých zkušených lezcù.

Termín: 11.1.-13.1.2002

Bohouš

následující podmínky:
� absolvovat stanovenou trasu 

(pìšky, na kole nebo na bìžkách)  
start je v restauraci II. mlýn v 
Bezruèovì údolí u Chomutova, cíl 
na Èihadle, itineráø trasy bude k 
dispozici na startu,

� strávit na Èihadle noc z pátého na 
šestého ledna 2002 (minimálnì od 
22.00 hod do 06.00 hod),

� po dobu zimního táboøení 
nepoužívat vaøiè, stan ani spací 
pytel (rovnìž sloní noha a péøová 
bunda není povolena),

� ráno absolvovat rozcvièku dle 
pokynù pøedcvièujícího.

   Pøíjemné prožití vánoèních svátkù 
a Silvestra pøeje všem

Zimního táboøení3. roèník

Letošení II
Do veèera daleko, tak co teï? 

Obvyklá Letošova udièka a já se na ní zase 
chytil. Perštejn, øeka, sluníèko. No, nìco 
by to  chtì lo .  „Víš ,  mám nìco 
vyhlídnutého,“ øíkám, „ale je to trošku 
sypavý.“ Za chvíli si razím cestu pøes 
mírné bøíško za rohem vlevo od Cesty pro 
Pepu na Hlavním masívu. Pøebírám každý 
chyt, èistím cestu od volòáskù  nebude to 
na hvìzdièku, ale ta expozice na vrcholu 
pilíøku! Jako by jsi balancoval na špièce 
bambusového párátka. Ještì pøepad a 
dolez k borovici na vrcholu Pravého pilíøe 
a Letoš jde za mnou. Probírá volné bloky 
tak urputnì, že opravdová lavina valících 
se kamenù vydìsí lezce v nástupu 
Vánoèní a Netopýøí a donutí je utíkat. 
Vznik cesty Rolling Stones  glosuje jen 
nám známá dvojice lezcù slovy „ No, vy 
zas máte den!“ 

Bronìk
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... z dìdkova pera ...        O Bucharovi
Mladej Buchar snad 

zaèal lízt od 13let, kdy 
ho Riki pøivedl do oddílu 
a zaèal brát s sebou na 
skály. Usmìvavý kluk, 
v e l m i  r y c h l e  a  s  
neuvìøitelnou lehkostí 
vetšinu tìžkých míst 
pøekonával, pouze v 
místech, kde mu chybìla 

výška to musel "vyøešit po svém", jinak 
než dlouháni.

Tenkrát Riki, Meky a Bousek rychle lezli 
tìžší a tìžší vìci a když nìkdo z nich byl 
lichej, další výkonné "mladé maso" bylo 
zapotøebí. Mnì ale pøitom zároveò 
pøipadalo, že byl i k nám starším až nezvykle 
tolerantní, možná to bylo tím vìkovým 
rozdílem, nevím. Je ale pravda, že dlouho k 
sobì nemìl vrstevníka na normální klábos, 
takže než vlatnì pøisli Štejnaøi, generaèní 
par•ák mu chybìl.

Hm, takhle psát to asi není ono, radši to 
vezmu rovnou podle deníku.

Hollenhund - Talweg VIII.a   (26.5.1985)
Po noclehu v Bad Schandau (pøi 

pøíležitosti pøípravného srazu úèastníkù 
akce UŠBA 85) jsme ráno odjeli autem do 
Rathenu, zde pøívozem pøímo pøes Labe a 
nahoru do skal pod Hollenhund - 80 m 
kolmá, až pøevislá stìna je nádherná a s 
vyhlášenými cestami.

"Citace z deníku:"
Pøišli jsme pod úžasnou stìnu, kde už v 

pùlce v pøevisech visely dvì dvojky. Vpravo 
do údolky nastupovala "dívka" z Dìèína, 
kterou jistil její kluk (po úrazu) - borec s 
berlemi! Vyvedla to k 1.kruhu - tj. 23 m, za 
ní se pak navázal Riky, aby mìla par•áka! 
Zdá se, "že s berlemi se to zøejmì lézt 
nedá"!!! Drsná dívka celou cestu vyvedla!

Po nich jsme lezli ve trojce Radek-
Bohouš-já. Vše se leze vìtšinou za boèní 
stisky a je to kolmé, nebo do kopce. Už 
notný kus pod kruhem mì odcházely ruce. 
Asi 4m pod kruhem nemožný zdvih a dolez 
s pomocí lana. 
U  k r u h u  
odpoèinek a 
f o t o o r g i e .  
Lezl jsem s 
m a l ý m  
kompaktem v 
p y t l í k u  o d  
m a g l a j z u  
(ještì ho mám 
schovanej) co 
mì dal borec v 
berlích. Byl to 
prý vrstevník 
a kámoš Èady, 
H u d e è k a ,  
Èermáka.

B u c h y  
zatím tvrdì 
makal  nad 
k r u h e m .  
Odlez od 1.k. 
ïábelský a asi 

"Nemudruj a pojï", volá Radek a 
"zabetonuje" se do pozice kladkostroje - k 
èertu s tìmi mlaïochy, vzal to ïas takhle to 
prasit ...

Nahoøe mu pak vedu osvìtovou 
pøednášku na téma etika lezení s tím, že 
zápisem do knihy se potvrzuje, že lezec 
použil vlastních sil a v duchu Pravidel, takže 
v takovémto pøípadì se píše jen prvolezec a 
jištìn! No, Radek se tomu jen šklebí a myslí 
si zøejmì svoje (už ani nevím zda mì tam 
pøeškrtnul).

Zbytek víkendu už "jen béèko" na 
Železné vìže a dvì "saka" rozvìšená kolem  
- Kopalova spára a pak Nìmeèkova cesta na 
Soudek. Daøenka hold netrvá vìènì, zvláš• 
když "starý maso, nestøídá mladý"! Ale 
víkend byl fajnovej a Radek i pøitom všem 
nereptal a byl furt tolerantní - no taky co mu 
vlastnì zbývalo.  :-)

Zimní horolezecký bìh (10.1.1984)
A když je øeè o toleranci ...
V oddíle jsme se též s Jirkou, Zdeòkem, 

Pepou i Bohoušem snažili propagovat 
vytrvalostní pøípravu, která zjm. v horách 
není nikdy k zahození. Jednou Zdenìk 
zorganizoval bìh do vrchu na Lucinu (od 
Povodí Ohøe), to však bylo pøíliš silové a 
krátké, a tak podruhé se zkusilo nìco jiného 
- Zimní horolezecký bìh v Bezruèáku.

V oddíle se v zimì jezdilo na bìžky, pár z 
nás na "rùzné" padesátky apod, z mladších si 
obèas zabìhali Bousek, Buchy, pozdìji i 
Matìj. Já byl tenkrát v Lize 100 (pozn. hnutí 
bìžcù pro zdraví 80.tých-let, tj. nabìhat 
mìsíènì alespoò 100km) a tak jsem chtìl 
nìco delšího, ale k 1.mlejnu mì to 
"neprošlo".

A tak se bìželo od Povodí, kousek vzhùru 
nad lesním závodem, podél zahrádek a za 
nimi sebìh na silnici a po ní zpìt (si 2km). Z 
oddílu se nás sešlo asi 20, nad zahrádkami se 
to už roztáhlo a ve pøedu bìží Buchy, 
Kopejda, já. Na obrátce po sebìhu na silnici 
jsem se již rozehøál a šel vpøedu, za mnou 
Buchy a pak Jirka a takto poøád až k rybníku. 
Asi dvakrát Buchy nasadil k trháku aby mì 
"prubnul", ale taky jsem pøidal a v duchu si 
øíkal, tak kde mì asi vezme. Ale shovívavì 
mi to nechal - s tou tolerancí to fakt nìkdy až 
pøehánìl!

A Vysoké Tatry?
No, ze zimní série od Teryho chaty na 

høeben a pak Jordánkou na Lomnièák, na 
vrcholovém dia Buchar, Meky, Radek 
Štejnar, já. 

8m bylo nejtìžších, pak zaèalo pár èapanù a talíøe. 
Ke 2.k. tìžký T doleva šikmo vzhùru. Od 2.k. další 
ïábelský odlez a pak již do žlabu mezi vrcholy a 
doleva ze sedla pod vrcholovou hlavu a na ní. 
Zkrátka díky Buchymu pro mì zážitek z výstupu za 
hranicí mých možností.

Nahoøe nádherný rozhled, dlouhose nemùžem s 
Bohoušem vynadívat , Buchy zatím slanil kousek 
pod nás do sedélka  - tak si ho taky vyfotím, jak furt 
trpìlivì èeká než se ze shora zaènem dolù batolit 
(lana pro slanìní se musí svazovat). Nakonec 
pomalým dvojnásobným slanìním dolù a v Rathenu 
posezení v pøítomnosti naší lezecké elity, prostì byl 
to superden ...

Pøíhrazy (4-5.8.1984)
Jednou takhle, když nemìl zas vyjímeènì 

výkonného spolulezce se stalo, že jsme spolu vyjeli 
na víkend do Pøíhraz. Chomutovským "rekreákem" 
do Bakova n. J., vlakem do Bøeziny, na táboøištì a 
pak vzhùru do skal.

Vybírám výživnìjší sedmy z prùvodce, ty 
hvìzdièkové se Zdeòkem již všechny máme 
zatržené ("to se to vybírá, když je nadupaný 
vyvadìè"!) a chodíme od vìže k vìži. "Á tady ta 
sedma nám poslednì nešla" povídán u Bukové vìže 
(Jižní dvojsára VII.) - otevøený kout na rozpor a 
nahoøe od kruhu spárou, jištìní slabší. "Pùjde tam 
nìco?", ptá se Radek. Možná tahle koule øíkám a ze 
dvou lanovnic upletu divnou kouli, "zkus ji dát tam 
do toho zúžení". Trochu se tomu pousmál, nabìhnul 
do toho, kouli usadil a pak už makal vzhùru. Když 
byl v tom nejtìžším pod kruhem, tak ta "koule" pod 
ním samozøejmì vypadla, ale ještì dvì tempa a už 

má kruh, po chvíli pak stojí nahoøe a volá - 
zahoï, dobírám.

Když  po tom  dáváme  k l a s i ckou  
"Chroustovku" na Mìsíèní vìž, všimne si 
Buchy nového kroužku v hladké stìnì vlevo - 
"co to je?" ptá se. Nevím mrknem se nahoøe. Na 
vrcholu koukáme do knihy, nová cesta z 
letošního jara Meteorit VII.b) - má zatím 5 
pøelezù.

"Tak co, Miloši, nedáme to"? Vidím na nìm 
jak by si to rád dal, takže kývnu - samo, rád Ti to 
odjistím.

Jsou to stìnové hladké øímsièky (neh•áky), 
nìkolik špatných boèních dírek, takové nic a 
navíc všechno dost køehké. Nabudil se a už je v 
tom - na tøi pokusy 1.kruh, pak nemožnì druhý a 
od nìj šílený odlez "za nic" - na 5-tý pokus je 
nad a zvedá ruku - mám 6.pøelez!

Když stojí nahoøe, volám na nìj:"a co ty 
karabiny pod tebou, kdo to vyndá" ptám se. No 
pøece Ty, pojï dobírám! To jsem si zas dal, to 
mám par•áka, èeho se tu mám držet! 

pokraèování na str. 7
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A nedávno?
Zrovna pøed mìsícem na Ještìdské 

dvìstìjednièce jsem se s ním a mnoha 
dalšími pøáteli zas vidìl, mìl jsem radost, že 
Buchy pøijel a dokonce i jako aktivní Tygr!

Pøi akci, když jsem sestupoval horní èástí 
su•ového kužele dolù ke druhému výstupu, s 
pøekvapením jsem uvidìl dvì døíèské 
postavy bikerù (Buchara a Tomáše) v žulové 
suti, jak se lopotnì s bikem na zádech døou 
vzhùru za ostaními šerpy.

Když jsem je míjel, jejich tìla zbrocená 
potem a námahou zaèaly vyrážet  
"nenávistné" výkøiky: "Ty svinì, ty hajzle, 
tak tohle jsi chtìl"? Také se sípìním, jsem 
zahulákal ANO - obraznì :o) a dál na cestì 
dolù mì tenhle øev znìl fakt jak rajská hudba 
- tak oni to dopravdy prožívaj, ztotožnili se s 
akcí a to jsem si v duchu pøece pøál, teï vím, 
že si na tyto chvíle budou pamatovat!

Zkrátka, kromì hor, skal, prostøedí je to 
všechno vlastnì o lidech a taky o jejich duši. 
Léty se všechno mùže zmìnit, osudy, 
okolnosti, lidé pøicházejí a odcházejí, vìèné 
zùstanou jen hory. Ale o to víc je pak fajn, 
když tøeba i dnes a po dlouhé dobì mùže 
èlovìk potkat kamaráda, který je v duši furt 
stejnej jak døív.

Jsem rád, že znám pár takových a že i 
Radek k nim patøí ...

O Bucharovi
Pokraèování ze str. 6

Miloš

BALTAZAR CUP 2001
Aèkoliv na pozvánce na druhý roèník 

BALTAZAR CUPu bylo jasnì uvedeno, že se jedná o 
bezkonkurenènì nejnesmyslnìjší závod v regionu, 
sešlo se na jeho startu neuvìøitelných 11 osob, 
ochotných vystoupit na vrchol Jezerky s povinnou 
zátìží 35 kg pro muže a 20 kg pro ženy.  Do ženské 
kategorie se pøihlásila Vanda Jarešová a Kozlice 
Jiøina, ze které se však po podrobném ohledání 
vyklubal maskovaný Kozel. Jelikož kategorie 
transvestitù zatím v tomto sranda závodì nebyla 
zavedena, byl Kozel (Jiøí Kantulák) nekompromisnì 
pøeøazen mezi ostatní muže, tj. Baltazar (Antonín 
Pultar alias Antonio Pultario  autor tohoto závodu), 
Brudra (Petr Suchopárek), Párek (Pavel 
Suchopárek), Svinèa (Milan Svinaøík), Gondy (Petr 
Gondek), Jirka (Jiøí Šebek), Pepino (Josef Kotyk), 
Vláïa (Vladimír Štork) a LeToš (Leoš Dvoøáèek)  

Po vyplnìní jména do startovního formuláøe 
nadešel èas na vážení batohù.  Každý kilogram 
zátìže na startu znamenal jeden bod, pøipsaný do 
prùkazu, takže bylo možné stanovit výchozí poøadí:

Na vrchol Jezerky tak bylo vyneseno 
neuvìøitelných 314,5 l tekutin.

Nadešel vhodný èas pro vyhlášení 
pøekvapující disciplíny, která ještì mohla 
výraznì ovlivnit výsledné poøadí.  Kdo na sebe 
v polní sprše vylije litr tekutiny, kterou si 
vynesl, získá jeden bod.  Jestliže bude nahý, 
získá za každý litr dva body.  Jelikož na Jezerce 
leželo nìkolik centimetrù snìhu a teplota byla 
okolo nuly, nikdo se do toho nehrnul a Brudra 
už se tìšil na vítìzství.  Jako první se rozhodl 
zvrátit poøadí Párek, vysvlékl se donaha a 
vysprchoval se ve 13-ti litrech vody za 
nevìøícných pohledù ostatních závodníkù, 
kterým bylo jasné, že pokud si budou chtít 
udržet své pozice, tak je èeká to samé.  
Postupnì se ve sprše vystøídali tito závodníci, 
kteøí se osprchovali následujícím množstvím 
vody:

Forma povinné zátìže byla rùzná, ale vzhledem k 
tomu, že jedním z kritérií hodnocení bylo množství 
vynesené tekutiny, pøevládaly rùzné nádoby na vodu 
(nejèastìji kletry plné PET lahví, plastových kanystrù 
apod.). Vyjímeènou zátìž zvolil opìt LeToš, který 
kromì svého batùžku s matrošem na vrchol vynesl 
trekové kolo, respekt vzbudil 60-ti litrový barel plný 
vody, který mìl na zádech pøivázaný Brudra a živá 
zátìž, kterou na zádech nesl Svinèa (jeho skoro 
švagrová Jitka).

Po startu se závodní pole rozèlenilo podle 
rychlosti, která byla úmìrná nesené zátìži a fyzické 
kondici jednotlivých závodníkù.  Jako první dorazil 
na vrchol Jezerky LeToš v èase 34 min, tìsnì 
následován Pepínem. Podle èasového odstupu za 
prvním závodníkem byly ostatním pøidìleny trestné 
body (za každou minutu zpoždìní jeden trestný bod), 
takže prùbìžné hodnocení v cíli bylo následující:

 jméno zátìž body 

1 Brudra 63 kg 63 

2 Baltazar 55 kg 55 

3 Párek 50 kg 50 

4 Svinèa 46 kg 46 

5 Gondy 45 kg 45 

6 Jirka 40 kg 40 

7 Pepíno 36 kg 36 

8 Vláïa 35 kg 35 

9 LeToš 24 kg 24 

10 Kozel 22 kg 22 

     

1 Vanda 22 kg 22 

 

 èas v cíli rozdíl body celkem poøadí 

LeToš 34:00 min 00:00 0 24 5 

Pepíno 34:20 min 00:20 0 36 2 

Párek 42:55 min 08:55 -9 41 1 

Kozel 46:10 min 12:10 -12 10 8 

Baltazar 53:32 min 19:35 -20 35 3 

Vláïa 57:10 min 23:10 -23 12 7 

Jirka 1:06:10 min 32:10 -32 8 9 

Svinèa 1:09:25 min 35:25 -32 14 6 

Brudra 1:12:20 min 38:20 -38 25 4 

Gondy 1:12:28 min 38:28 -38 7 10 

       

Vanda 1:06:15 min 32:15 -32 -10 1 

 

Kdyžvšichni vydechli, obèerstvili se 
svaøákem a buøty, nadešel èas dalšího vážení.  
Tentokrát se vážila hmotnost vynesených 
tekutin. Problémy vznikly pouze u Pepína, 
který pøinesl plný kletr drogerie a u Svinèovo 
zátìže, protože Jitka se nechtìla nechat zavìsit 
na mincíø ani za pusu, ani za žebro, jak nìkdo 
navrhoval.  Navíc byla vznesena námitka, že 
Jitka není žádná tekutina. Diskusi nakonec 
uzavøel lékaø závodu, když prohlásil, že lidské 
tìlo je ze 60-ti procent tvoøeno tekutinou, takže 
bylo Svinèovi pøiznáno 27 litrù. Po této 
disciplínì byl bodový stav následující:

 objem body celkem poøadí 

Brudra 60,0 l 60 85 1 

Baltazar 49,0 l 49 84 2 

Gondy 37,5 l 37 44 5 

Párek 35,0 l 35 76 3 

Vláïa 28,5 l 28 40 7 

Svinèa 27,0 l 27 41 6 

Jirka 27,0 l 27 35 8 

Kozel 18,0 l 18 28 9 

Pepíno 16,0 l 16 52 4 

LeToš 0,5 l 0 24 10 

      

Vanda 16,0 l 16 6 1 

 

 objem body celkem poøadí 
Brudra 40,0 l 80 165 1 
Baltazar 30,0 l 60 144 2 
Gondy 20,0 l 40 84 4 
Vláïa 20,0 l 40 80 5 
Párek 13,0 l 26 102 3 

 Tím byla uzavøena poslední disciplína a 
celkové poøadí bylo následující:
1. Brudra - 165 b., 2. Baltazar - 144 b., 3. 
Párek - 102 b., 4. Gondy - 84 b., 5. Vláïa - 80 
b., 6. pepíno - 52 b., 7. Svinèo -  41 b., 8. Jirka 
- 35 b., 9. Kozel - 28 b., 10. LeToš - 24 b., a 1. 
Vanda - 6 b.

Celkové prvenství si nakonec pøeci jen 
vybojoval Brudra a musím øíci, že 
zaslouženì, protože ten barel plný vody bylo 
problematické i zvednout, natož ho vynést na 
vrchol Jezerky a ještì se tu tou vodou 
vysprchovat.  Tomu øíkám výkon a zároveò 
výzva pro další roèník, hlavnì pro vyzyvatele  
Antonio Pultario Baltazara, kterému vítìzství 
i v tomto roèníku opìt tìsnì uniklo.

Jíøa
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Lezecká oblast na zakázku
Blbštajn u Samopší

Asi první lezeckou oblast na 
zakázku v Èechách a možná i na 
svìtì otevøeli loni a letos 
c h o m u t o v š t í  h o r o l e z c i .  
Zadavatelem zakázky byla 
chomutovská CK Sport  S. Tato 
CK, jak známo, se zamìøuje i na 
adrenalinové sporty a vlastní 
výcvikové støedisko v Samopších 
na Sázavì. A právì zde se nalézá 
jedna z nejmladších skalních 
oblastí v zemích koruny èeské  
Blbštajn.

Blbštajn jest skalní masív 
vydupaný ze zemì, nebo spíš z 
mechù, trav a lišejníkù a nalézá se 
na levém bøehu Sázavy pøímo 
proti výcvikovému støedisku.

Jeho historie zapoèala nìkdy v 
tøetihorách a až do roku 2000 se 
asi 25-ti metrový skalní útes 
skrýval pod nánosy bujné 
vegetace. Nìkdy v té dobì prošel 
okolo podnikavý „sportesák“ a 
napadlo ho, proè nepøiblížit 

1)adrenalinuchtivým klintošùm  
horolezectví.

I byli povoláni èlenové 
význaèného horolezeckého 
oddílu Horoklubu Chomutov J. 
Š•astný a H. Jaegerová, kteøí tu 
doslova pøes noc vytvoøili pìt, 
zatím cest. Aby mohly cesty nést 
pøívlastek „nádherných“, muselo 
šest nadšených zamìstnancù CK 
Sport  S po zbytek roku viset v 
lanech a s motyèkou, pilkou, 
pajsrem a koš•átkem èistit, èistit a 
èistit  jak praví klasik.

V èervnu letošního roku se 
vydávají èlenové Horoklubu 
Chomutov na Blbštajn znovu. 
Tentokráte ve složení J. Š•astný, 
L. Dvoøáèek a P. Suchopárek. S 
Leošem jsme pøekvapeni výškou 
a relativní „èistotou“ skály. 
Dáváme pravdìpodobnì první 
pøelezy tìžších cest a bìhem dne 
vznikají další dvì cesty. Oblast 
má tedy již 7 cest klasifikace od 2 
do 7+ UIAA. Až se budeš plavit 
po Sázavì, nezapomeò zde shodit 
kotvu a protáhnout z úmorného 
pádlování své ztuhlé údy.

Párek

Výsledky Ještìdské 201
Pøestože týden lilo již v pátek 

pøijelo pøes 50 lidí. V sobotu pak, 
jak zázrakem nepršelo, takže ...

V base campu u dolní stanice 
lanovky se u nástupové trhliny a 
hromady vynáškového materiálu 
sešlo 62  bájeèných individuí v 
následujícím složení: žen  22,  
žen v tìhotenství  2, mužù  36, 
dìtí  2, kteøí se zaøadili do 
kategorií 30  sahib, 32  šerpa.

Š e r p o v é  s  p r ù m ì r n ý m  
nákladem cca 14 kg šli na èas 
systémem na doraz (jak tìlo pustí 
...). Vyneseno bylo cca 400 kg 
u ž i t e è n é  z á t ì ž e  ( 2 5 0  k g  
døevìných briket, 60 piv, 8 
horských a trekingových kol).
Nìkolik nej:
Nejmladší - 2-letý Vojta Ježek 
(Praha) - kus šel a pak nesen jako 
živý náklad (11 kg) svým otcem.
Nejstarší - himalájský veterán 
Vlastimil Šmída (Olomouc).
Nejrychlejší TREK - MUDr. Ivo 
Blš•ák (Ústí n.L) v èase 25,5 min 
v tìsném závìsu s Atomem 
(Horoklub Chomutov).
Nejtvrdší - Tygr a Horal - Ruda 
Klíma (HO Jièín) s dvojnásobnou 
zátìží a s roubíkem v ústech  za 
28,5 min!
Nejrychlejší  BIKE - Kateøina 
Janáková (Teplice n. Metují) - v 
mìøeném úseku base camp - 
silnice a po silnici k vrchol.terase 
37 min! Jolly (Ivan Veselý - 
Praha) - v mìøeném úseku base 

camp - silnice 26 min!
Nejtvrdší  BIKE - Buchar 
(Chomutov) a Tomáš Janák 
(Teplice n. Metují), se odchýlili 
od propozic a nesli bika i horní 
su•ovou èástí vrcholu za 37 min!
Nejzrádnìjší kategorie - Sherpa 
- Bike a Tygr - skoro tak zrádná, 
jako když nìkoho pøepadne 
zrádný kabel ve stìnì ... :-))), 
„vono totiž dost záleželo, jak 
vopravdovì držels v hubì ten 
svinskej roubík“ (slova jednoho z 
úèastníkù).

A co bylo dál? Lezení na 
Krejèíku, pøechod stavebnì 
zdevastovanou høebenovkou na 
chatu HO Ještìd, složení nákladu, 
pití zaslouženého piva, odpolední 
bikování v Podještedí, lezení na 
Matoušovi u Køižan, veèerní 
video, spoleèenský veèer atd., 
atd., bylo by to na nìkolik pøíbìhù 
... (bylo to fajn, až na tu obsluhu 
na chatì ...).

Dík všem za úèast, zápal pro 
vìc a prima atmosféru ...

Krušnohorská romanceJak je to dlouho, cos tu 
nebyl? Stojíš v hloubi temného 
lesa a kdesi v dálce mezi 
stromy tušíš ladné køivky jejích 
bokù. Hlavou hrdì vztyèenou 
pøezí ravì  pøehl íž í  tvoj i  
malièkost, ba i celý ten øád 
lidských osudù odvíjejících se 
v nekoneèné pomíjivosti kdesi 
dole u jejích nohou za 
hranicemi jejího království. 
Její tváø ve své kamenné 
strnulosti vyzaøuje klid a 
usmíøení. Medovì žluté vlasy 
splývající volnì pøes ramena 
jen podtrhují její gotickou 
spanilost. Je zahalena do 
smuteèního hávu veèerního 
šera a mlžným závojem cudnì 
zakrývá svoji tváø. Ví o tobì. 
Sotva postøehnutelným gestem 
tì zve k sobì blíž. Tiše k ní 
pøistupuješ a všemi póry do 
tebe proniká její pohled - nìmá 
výèitka. Jak je to dlouho, cos tu 
nebyl? Jak je to dlouho, co ses 
poprvé dotknul její koruny? Jak 
dlouho jste prokleti a jak 
dlouho ještì potrvá èas 
rozchodù a návratù? Uplynulo 
hodnì zim, ale ona zùstala 
stejná. Zub èasu ji neublížil. 

Nemá nad ní moc. Žije svým vlastním 
životem a jen nìkolika vyvoleným 
dovolí nahlédnou do komnat svých 
tajemství. Jsi jedním z nich, jedním z 
vyvolených, jedním z prokletých. Než 
se k ní pøiblížíš na dotek, peèlivì 
vybíráš místo, kam ji pøipneš kovovì 
lesklý, chladný šperk, tvùj malý dar na 
usmíøenou. Teprve pak se tvoje prsty 
dotýkají dùvìrnì známých míst. Trochu 
neomalenì a zbrkle se snažíš navázat 
tam, kde jsi pøed lety skonèil, když se 
náhle cítíš být ztracen. Lehký náznak 
odmítnutí tì na okamžik zmrazí, ale 
pøece to nevzdáš. Ještì chvíli naoko 
vzdoruje a pak ti plnì podléhá. V 
divokém objetí vrýváš nehty hluboko 
do její kùže a ona zas stahuje kùži z tebe. 
Vysává tì jako sukuba. Cítíš jak tì 
opouštìjí síly, jak pomalu umdléváš, ale 
nakonec vítìzíš. Nechala tì vyhrát, 
stejnì jako vždycky pøed tím. Nìžnì se 
dotýkáš její koruny, posloucháš ticho 
zšeøelého lesa a ve vzpomínkách marnì 
hledáš pomyslný zaèátek vašeho 
pøíbìhu, pøíbìhu bez konce. Topíš se v 
oceánu myšlenek a její doteky jsou pro 
tebe záchranným stéblem, mostem do 
jejího svìta, majákem ozaøujícím 
Cestu. Oblohu už dávno zdobí tisíce 
hvìzd, když se ti jemnì vymaní z tvého 
sevøení. Oba víte, že je èas jít. Poslední 
ohlédnutí. V její tváøi shledáváš novou 
vrásku - cejch, který si jí vypálil na tìlo. 
Jediná vzpomínka na vášnivá objetí, na 
onu chvíli, kdys do ní vdechnul život, 
kdys ji vysvobodil z kamenného 
prokletí. Odcházíš z hloubi temného 
lesa a mezi stromy se ztrácí ladné køivky 
jejích bokù. Navždy. 

foto: Martin Rucký

Svinèo

Miloš
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