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chytí za nos a pøestane jen slibovat 
a slibovat a já nebudu muset 
každému desetkrát volat, aby 
sepsal zprávu z akce. Tøeba  v 
pøíštím èísle bude víc nových 
informací.

Dále chci pøipomenout pro ty 
èleny Klubu, jež mají pøístup k 
internetu, že je na naší adrese 
http://www.horoklub.cz aktuální 
seznam èlenù a kontakty na nì. 
myslím, že napsat své jméno a 
odeslat ho není taková práce a já 
vám pošlu zpìt heslo pro pøístup k 
této stránce. Nic složitého. 

Ke konci léta vám všem pøeji 
nádherný lezecký podzim a slibuji, 
že ještì pøed Posledním slanìním v 
listopadu vyjde další Mantana, kde 
bude pozvánka i na tuto každoroèní     
a vítanou akci.
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Hned tady na zaèátku se 
musím omluvit  za hodnì 
dlouhou pauzu vydání tøetího 
èísla Mantany. Ale mám k tomu 
dobrý dùvod: pøipravuje se 
d ruhé ,  dop lnìné  vydán í  
lezeckého prùvodce po Èeském 
støedohoøí, Krušných horách a 
støedním Poohøí, takže èasu 
mám opravdu strašnì málo. 
Navíc tedy všichni sice lezou, 
jezdí do skal, ale nepíšou, a tak 
se mi tu hromadí pouze staré 
pøíhodièky. Sice nejsou špatné, 
ale rozhodnì ne aktuální oproti 
tomu, co mi bylo pøislíbeno. 
Bohužel. Takže aspoò se 
dozvíte více ze „starých dobrých 
èasù“. No, a právì pro ty staré 
dobré èasy tu máme novou 
rubriku ... Z dìdkova pera, která 
právì nyní zaèíná a jejímž 
autorem je Miloš Hlíza.

Doufám, že se aspoò trochu 
nìkdo, kdo poøád jen slibuje, 

Úvodní - opravdu jen - slovícko

J a k o  r e a k c i  n a  
Mantanu 2/2001, nebo spíše 
pokus o doplnìní chápej tohle 
zamyšlení.
Myslím si, že jednu z pøíèin, 
proè tam lezeme, vyjádøil 
naprosto parádnì ve své knize 
Mirek Šmíd.

Kdyby to nebylo pro 
nic j iného, tak pro ten 
nádherný, nadoblaèný pohled 
lidského tvora na matku zemi 
stojí za to strádat, vydat se ze 
všech sil.

Díky bohu, že je 
èlovìku dáno tu krásu vnímat 
a také se pro ni exponovat. Na 
svìtì je hezky, je proè žít a být.
Ze života horolezce, Miroslav 

Šmíd, str. 49

L e z e n í  j e  u r è i t ì  
závislost. Nevím, jestli prvotní 
pøíèinou této závislosti je 
nebezpeèná hra a adrenalin. 
Co vím ale jistì, je fakt, že 
lezení není sport jako každý 
jiný.

Když to pùjde vylézt, 
dobøe, když ne, nic se nedìje. 
Nic se nemá lámat pøes koleno 
a už vùbec ne pøi lezení. I když 
e x i s t u j í  n á z o r y ,  ž e  v  
horolezectví to je jako v jiném 
sportu, kde je možné dìlat 
rekordy a pøekonávat jeden 
druhého.
Ze života horolezce, Miroslav 

Šmíd, str. 52

Rozeberte si to každej 
sám, proè vlastnì každej 
víkend razíme do skal. Èasto 
bez penìz, jídla, jenom s 
obrovskou chutí se setkat s 
kámošema, vybát se nad 
kruhem, udìlat prváè, patøiènì 
pøežití veèer zapít, pokecat ... 

P.S. Lanèovo knihy jsou 
perfektní. Všem je doporuèuju. 
Velká škoda, že jich nestihl 
napsat  víc …

Kopejtko

Setkání horolezcù, bikerù, bìžcù a dalších individualit     
fotovýstava a videofilmy 

Pøi pøíležitosti dokonèení 200 výstupù na Ještìd (nejmenovaného èlena)
poøádají HO Ještìd, HO Slávie Liberec a Horoklub Chomutov 

sportovnì-spoleèenskou akci

o víkendu 14. - 16.9.2001 
na horské Chatì na Pláních pod Ještìdem. 

Program:
14.9. pøíjezd a ubytování na chatì

15.9. dopoledne pøesun k dolní stanici lanovky a odtud v 11.00 hod zahájení 
výstupu "J-201"

v kategoriích dle propozic.
Odpolední náplò:

-lezci - okolní skály, mj. i Matouš u Køižan
- bikeøi - bikový okruh "Ještìdské houpáky",

- ostatní hosté - okolní místopis
16.9. po snídani "rozdání" fotovýstavy pozvaným, vyhodnocení akce, individuální 

program
pro lezce - nedaleké Horní Skály, èi Vajoletky

pro bikery - okolními stezkami ...

Veèerní videofilmy:
Jizerky - Výstup na Uhlíøskou Èapku 

El Capitan 
Skialp

Cvièná stìna, Skoky
Táborák, spoleèenský veèer 

J-201 není soutìž, nýbrž rekreaèní a aktivnì strávená hodinka, 
kterou se doporuèuje prožít v družném, 

pøátelském a humorném duchu ... 

PØIJÏTE POBEJT !!! 

Kontaktní informace

na našich stránkách, tj. zde, nebo dotazem na e-mailové adrese:
nebo na tel.: 0605 433 983m.hliza@worldonline.cz 

„JEŠTÌDSKÁ 201“ 
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... krátce ze skal a hor

Berušky jsou tvorové, 
které naleznete takøka všude 
kde se nìco dìje. Jako tøeba 
tuhle v Itálii s kamarády 
Honzou, Ivetou a Broòkem. 
Vyrazili jsme 27. kvìtna veèer 
Citroenem JUMPER, který 
vlastní sveøepý vodák a 
cyklista František. Tento, jinak 
velice nepostradatelný èlovìk,  
nás dopravil na místo urèení 
prvního styku s vápnem za 
krásných 10 hodin. Když 
Berušky otevøely oèi po 
krátkém spánku v pøístøešku 
nazvaném PIC NIC v údolí 
Lomasone, byl jim Broòkem 
okamžitì rozdán prùvodce 
místní oblasti skal. Bronìk byl 
tak nastartován na lezení, že 
vymìnil tøi hodiny líbezného 
spánku za turistickou obhlídku 
skal a blízkého okolí naší 
noclehárny. Po krátké snídaní a 
delším èekání na Honzu, než 
sbalí potøebné nádobíèko, už 
vede Bronìk Berušky pod 
stìny. Zde jen informativnì 
ukáže „Settore 1, Settore 2“ a 
už se navazuje u cesty v 
„ S e t t o r e  3 ” .  B e r u š k y  
nedùvìøivì studují prùvodce, 
nìjaké francouské èíslování èi 
co 6c Re de Cope, nu co. 
uvidíme nejtù je tu dost. U 
ètvrtého nejtu øekl Bronìk „Ajta 
krajta!“ a zapytlil. Již bylo jasno, 
co se poleze za obtížnost. Za 
dva dny jsme pøelezli prakticky 
všechny cesty od 5a do 6b. I 
Berušky mìly svùj strop „Baby 
5c“, znìlo to dìtsky, tak jsem do 
toho šel. Po dolezení mi bylo 
jasný, že 6a nemá cenu 
pokoušet na prvnim fousu. 
Tøetí den byl plánován jako 
odpoèinkový, a tak se nám 
n ì j a k  p o v e d l o  p ø i  t o m  
odpoèinku dát feratu s cca 1100 
m  p ø e v ý š e n í m .  D a l š í  
seznamování s lezením na 
vápnì by lo  u  vesn ièky  
Pietramurata na Sluneèních 

Berušky na vápne
stìnách. Zde byla macatá 
sešikmená plotna, kde byly cesty 
od 180 m do 600 m. První den 
jsme ozkusili jen ty krátké, i když 
300 m je vùbec krátké nebo ne? 
Další den byla v plánu 500 m 
dlouhá cesta (18 délek lana). 4 
hodiny v cestì, jídlo a pití sebou. 
To už je to horolezectví, mysleli 
jsme si a pøitom všechno mìlo 
teprve pøijít. Tøetí den na 
Sluneèních stìnách byl nìèím 
jiným od ostatních. Pøedtím vždy 
Berušky stoupaly bezstarostnì 
na druhém konci. Ale tomu je 
konec, dva metodici pùjdou s 
Ivetou a já pùjdu 4c (400 m). 
Když je polovièní lano jenom 
jedno, tak to je zlý. Navázal jsem 
se tedy na jednoduché 50 m 
lano, s tím že to musí staèit. U 
prvního štandu mi však bylo 
jasný, že to až tak velká pohoda 
nebude. Kvìta se dole navazuje 
a musí stát na špièkách, lano 
vyšlo tip •op. Ve druhé délce 
lezení to však pøišlo. Zvedl se vítr 
udeøil blesk a zaèal festovej 
slejvák. Do 3 minut mìlo lano o 
nìkolik kilo navíc. Co teï ? Slanit 
a hlavnì nezmatkovat. Pøi tøetím 
opakování této vìty jsem si 
uvìdomil, že asi zaèinám 
zmatkovat, a tak jsem zaèal 
konat. Vše, co jsem se do této 
chvíle nauèil, mi najednou pøišlo 
vhod, uzly na konci lana, smyce, 
provazování hodin atd. Po 
úspìšném slanìní a balení 
matroše jsem si øek: „Tak tohle je 
to horolezectví“. Tøešinkou na 
dortu bylo to, že další den jsem 
pokoøil cestu 4c, 450 m, asi 17 
délek lana a nic jsem neupustil. 

Beruškám se na vápnì v 
Itálii moc líbilo a pøivezly si øadu 
zkušeností, jako tøeba, že 10 
expresek je málo, vápno drží 
jako prase,  bez pøilby ke stìnì 
nelez atd.

Berry & Kvìtuška
Berušky

Perštejnský ctyrboj

Myšlenka na uspoøádání 
tohoto závodu napadla naše 
hlavy poprvé pøi zpáteèní cestì z 
j i h o è e s k é h o  „ P r a v é h o  
h o r o l e z e c k é h o  t r i a t l o n u “  
loòského podzimu. Jedná se o 
každoroèní akci strakonických a 
táborských horolezcù. Celý 
podnik obsahuje jízdu na kole, 
lezení na Choustíku a tøi piva na 
èas veèer v hospùdce. Jak jsem 
již pøedeslal, na cestì z jihu na 
sever už padaly návrhy a tipy na 
obdobnou taškaøici v naší režii. 
Pítrs, jako hlavní organizátor, 
nadchl pro spolupráci ještì 
Romana s Lenkou, a tak nic 
vážného nebránilo pøipravení 
prvního roèníku.

Vše naplánováno a 
uskuteènìno 2.èervna 2001 za 
víceménì vhodného poèasí, 
pominu-li obèasné pøeháòky, 
kterými nás sv. Petr èastoval. Na 
startu se sešlo 11 odhodlancù, 
mezi nimiž i 4 èlenové Horoklubu 
Chomutov. Zajištìna byla i 
èasomíra (rodièové Trnkovi), a 
tak se mohlo zvesela zahájit 
první disciplínou.

Trasa pro KOLO byla 
vybrána opravdu peèlivì (od 
zaèátku až do konce poøád do 
krpálu!) z Perštejna na Mýtinku 
(kdo zná, ví, o èem píšu). Zhruba 
pùlhodinová zábava, pøi které si 
každý ještì stihl dìlat, co chtìl: 
sbírat houby (Martin), pøedjíždìt 
(Atom), nasazovat øetìz (Miloš), 
nechat se pøedjíždìt (Letoš), 
potit se a funìt (asi všichni) a 
samozøejmì vyhrávat (Pítrs). V 
cíli jsme se nakonec sešli 
všichni, tak s chutí dolù do 
dalších etap závodu.

Pøi LEZENÍ ve skalách u 
Ohøe se úèastníci rozdìlili v 
zásadì do dvou skupinek. Jedni -
pokroèilejší lezli cesty stylem RP 

ve velmi vyrovnané výkonnosti 
(6+) až na Romana, který si 
musel dát Mravenèí, že? Druhá 
skupinka  zaèínající  lezli stylem 
AF (za více trestných bodù). Vše 
probíhalo v pohodì až do chvíle, 
kdy nám sv. Petr pøeháòkami 
naznaèil, že je tøeba vymìnit 
matroš za jiné nádobíèko.

Ve èlunu se zmácháš i 
za sucha, tak hurá do další  
disciplíny  VODA. Tra• od  skal k 
parkovišti a zpìt provìøila 
všechny zúèastnìné hlavnì ve 
svojí druhé polovinì. Obzvláš• 
vypeèené to bylo pro borce, kteøí 
v lodi (natož v singlu kajaku) v 
životì nesedìli. V této èásti Pítrs 
zavzpomínal na svoji vodáckou 
minulost a „pøekvapivì“ zvítìzil. 
Atom pøedvedl pro publikum pár 
pìkných eskymákù. Všichni byli 
spokojeni, a tak se s chutí 
odebrali do Bettyny, kde èekalo 
poslední klání.

Už v bezpeèí pøed 
pøírodními živly probìhla finální 
etapa  ROHLÍK A PIVO na èas. 
T a t o  d i s c i p l í n a  m á  i  
nealkoholovou podobu ve formì 
dvo jnásobného  množs t v í  
tekutiny, ale tuto variantu nikdo z 
pøítomných nevyužil. Tak jsme se 
po skupinkách pust i l i  do 
konzumace.

Obzvláštì gumový rohlík 
pùsobil potíže pøi získávání co 
nejkratšího limitu. Zde pøekvapil 
Atom svým bezkonkurenènì 
nejrychlejším èasem.

Po té to  závìreèné 
disciplínì zasedla rozhodèí 
porota, vyhodnotila výkony 
závodníkù a tyto po zásluze 
odmìnila jak pìknými diplomy, 
tak vìcnými cenami. Za všechny 
zúèastnìné si dovolím tvrdit, že 
se celé podujatie naozaj páèilo. 
Èekáme vás na pøíštím roèníku!

LeToš
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... z dedkova pera - O Bouskovi (Štefan Novák)
Z rozmlácenýho kostela,
v krabici s kusem mýdla,
pøinesl jsem si andìla,
polámali mu køídla.

Díval se na mì oddanì,
já mìl jsem trochu trému,
tak jsem mu vtiskl do dlanì,
krabièku od parfému ...

... pobrukuje si Bousek s kytarou tlumenì Kryla, 
zatímco pražce pod kolejema utíkaj do dálky. 
Sedím proti nìmu na kraji kupátka, zbytek klukù je 
ve vedlejším, je øíjnový páteèní veèer a HO Jirkov 
jede zas do Tater, tentokrát na Popradský a v 
deseti.
Chvilku poslouchám, tyhle protestsongy mu sednou, 
hodí se k nìmu. Dobøe stavìnej, pøímej kluk, no 
zkrátka v 17-ti to mít v paži je paráda, jen ho to chce 
správnì nasmìrovat. Když mu to i nìkdo øek, 
dobromyslnì se tomu usmíval, silový vìci rád 
pøedvádìl a na skalách to patøiènì zužitkoval. 

V sobotu ráno ve Štrbì a na Štrbském 
plese leje, takže odpoledne je z toho jen osvìtová 
návštìva s nováèky na Cintorínì u Popradského.

Ráno to nevypadá extra, ale jdem ve 
ètyøech dvojkách na Volovku, bìhem nástupu je tak 
polojasno, snad to vydrží. Obsazujem klasiku, co 
nesmí nikomu v deníku chybìt, zprava jde Zdenìk s 
Honzou Nestlerem Štáflovku, já s Vaskou a Hanz s 
Mekym Stanislava, vlevo pak Riky s Bouskem 
nastupují do Janigovo ploten.

Tenkrát Riky ještì s sebou nemìl Buchara, 
a tak lezl s Bouskem. Kluci jsou rozlezený z písku a 
øíkaj: „Hlavnì vyber pro nás nìco tìžkýho.“ No, 
Janiga, myslím, je VI A2 (po staru), jdou to èistì, 
Bousek si i pøevlík pohory a jde na to v „pískovejch 
baèkorách“. Rozdìlujem se a každý si vychutnává 
svoje, Volovka je zkrátka parádní lezení v pevné žule. 
Ještì na nástupu øíkám - v pøípadì mlhy na vrcholu, 
pùjdete høebenem vpravo až do Volí štrbiny a necelý 
dvì slanìní do sestupovýho žlebu.

Po pìkném lezení se za nìjakou dobu naše 
3 dvojky setkávají na vrcholu, kluci v tìžkým jsou asi v 
polovinì. Oblaènost zaèíná klesat, viditelnost nic 
moc, po pamìti najdem štrbinu a tam chvíli 
pøemítáme, jestli kluci najdou správnì sestup. 
Øíkáme si, no, když stojí nahoøe a dívaj se na Èeskej, 
tak vpravo je k nám a vlevo do Polska a tam to je 
pøece poøádná šluchta, to nemùžou splíst.

Do veèera nepøišli. Po veèeøi pak vyrážíme 
s èelovkami ve tøech pod Volovku znovu. Je 
oblaènost, takže s viditelností je to potmì slabší, 
nahoøe jsme kolem pùlnoci. Hanz jde prohledat 
nástup, já s Mekym nahoru až do Východní Volí 
štrbiny. Tady voláme, øveme, nikde ani živáèka, tøeba 
se práskli a jsou nìkde za hranou, øíkáme si.

Jdem zpìt a dole u nástupu nám Honza 
ukazuje Bouskovo pohory, co našel! Nevìøím 
vlastním oèím, tak von je v baèkorách a pohory tu 
nechal!

Když i ráno nepøišli, vyráží druhá skupina 
nahoru a my dole se nemùžem dohodnout, zda dát 
hlášku na horskou, nebo ne, máme èekat na druhou 
skupinu, co když se nìco stalo? Pak máme telefonát 
z hranièního pøechodu, vrací se z Polska! Dopoledne 
sedíme venku na terase, když v tom nìkdo volá - 
támhle jdou! Paráda, Riky s Bouskem pøicházejí, jsou 

 v poøádku a než zaène vyptávání, Bousek ukazuje 
s úsmìvem vykukující palce u nohou z 
prošlapaných baèkor!

Nejdøív kluci dali tak nejmíò dva obìdy a 
pak už po zbytek dne pro všechny jen pivní a rumové 
relaxace, vyprávìní, zážitky, jak se nahoøe v mlze 
nasmìrovali vlevo: „Tam to bylo òáký divný, øíkals dvì 
slanìní a my furt a furt slaòujem a nic“, až Polsko, pak 
pohranièníci, ještìže je odvezli na hranièní pøechod, 
odkud Riky zavolal, aby nebyla pátraèka.

Jak pøíbývaly rumy a piva, byla z toho 
nakonec øádná kožba a všichni poplácávali uznale 
Bouska po ramenou, nakonec mu povídám: „Seš fakt 
borec a makáè“, protože Tatry v baèkorách urèitì 
ještì nikdo nepøešel!

Zbytek týdne vyšel, ještì jsme lezli 
Ošarpance a Železòák, ale Polsku a vystrèeným 
palcùm v baèkorách se hned tak nìco nevyrovná ...

léto 1981

Údolka.
To asi 3 mìsíce pøedtím to bylo na písku 

zas jiný kafe. Oddíl byl už èást týdne na Suškách 
(kvùli poèasí) a Riky s Bouskem mì tam vzali v pátek. 
Ještì naveèer pøed táborákem jsme šli na Sokolí 
stìnu. Spodek pøes dva kroužky po žilkovaném 
pískovci je dost vyhledávaný, vršku pøes pøevis se dá 
vyhnout slanìním.

Kluci to vyvedli a nahoøe si mì vychutnávali 
ve výlezu. Když už se tam chvíli tavím v pøevisu na 
místì a Riky mì na fest dobírá, Bousek s úsmìvem 
pozoruje a dává dobøe mínìné rady - makej, makej, ty 
moc èteš, ale tady to musíš mít aspoò trochu v paži! 
No jó, ale když nemám  vole, dobér. Jsem nahoøe je 

to paráda, ahoj, dík, kluci.
Veèer u táboráku je pohoda, Zdenìk u 

kytary tmelí partu, vypráví se o všem, o panu Crhovi 
(vidìli jsme ho ten den, prý zaèal dìlat sedmy v 50-
ti?)o historii Skaláku, já zas o Josku Smítkovi a jeho 
údolce na Kápla s jedním kruhem, zrovna jsem ten 
pøíbìh nedávno èetl (ten Bousek mì odhalil).

Povídám: „Kluci ta údolka s jedním to by 
musel bejt pro vás zážitek.“ „Neprovokuj,“ øíká Riky, já 
zas: „Tøeba bude zejtra sucho.“ „No, a kdo to dá k 
tomu kruhu?“ „Tøeba Bousek,“ øíkám, „Bousku, Ty to 
zmákneš, máš páru,“ hecuju ho. Koluje láhev a na 
závìr se u ohnì domlouváme, když bude zítra sucho, 
jedem do Sedmihorek.

V sobotu po zaparkování v Sedmihorkách 
jde celá parta ke Káplovi. Riky s Bouskem na údolku, 
Zdenìk, Pepik a já naproti na Podmokly, táhnu s 
sebou tìžký foták, že kluky nafotíme. 

Kápl èeká. Bousek nastupuje, k prvnímu je 
to poøádnej flák, má tam òákej uzel, ale kus pod 
kruhem jde chybnì vlevo. Voláme na nìj, vrací se, 
kus slézá a pak doprava a ke kruhu. Paráda, z dálky 
nadšenì zvedá pìst, mám to!

Než se pustil do práce Riky, jsme nahoøe a 
z vrcholu pozorujem druhou èást Kápla. No, Riky si 
tenkrát taky máknul a na potøetí zdolává spárku nad 
kruhem a po nìjaké dobì stojí na vrcholu. Po dobrání 
Bouska sedí dlouho nahoøe a zaslouženì si to 
vychutnávaj. My se Zdeòkem a Pepou ještì jdem za 
nimi Normálkou, vždy• na vrcholu Kapelníka se pøece 
sedí tak pøíjemnì ...

Dovìtek:
Až teï nedávno po otevírání vernisáže 

Horoklubu v Chomutovì, kdy jsme veèer posedìli a 
probírali kde co, jsem se dovìdìl, že tu už Bousek 
není. Zaskoèilo mì to, nevím, co k tomu takhle na 
konec øíct, fajn kluk a tak mladej ... Snad jen ten jeho 
Kryl:

A proto prosím vìøte,
já chtìl ho žádat,
aby mi mezi dveømi,
pomohl hádat,
co mì èeká a co mì nemine,
co mì èeká a co mì nemine.

Bousku, Štefane! Na podzim Ti na 
Ještìdské dvìstìjednièce všichni pøipijem a tìm, 
co Tì nepamatujou ukážu tu fotku s vybojovaným 
kruhem Kápla ...

Miloš
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Protože byly pøed krátkým èasem 
zahájeny pokusné lety na skalách v 
Perštejnì, samozøejmì ani já, by• nový 
èlen Horoklubu, nechtìl jsem zùstat v 
nièem pozadu …

Nedìle 20. kvìtna, obìd 
úspìšnì za námi, obloha jak vymetená, 
tak co podniknem?

S a m o z ø e j m ì  j e d e m  d o  
Perštejna, èásteènì na pokec a snad i 
nìco polízt. No jo, ale kde vzít par•áka 
alespoò na jištìní a v pøibližnì stejné 
váhové kategorii? Synátor Radek už se 
sice jakž takž vyzná, ale pøesto má poøád 
o nìjaké to kilo i rok ménì, než bych mohl 
potøebovat. Par•ák Jára, který funguje 
témìø na zavolání, se stal nechtìnou 
obìtí nedávného leteckého dne s 
Bohoušem a má poøád nohu v sádøe. 
Èára je na rybách, tak volám Èárovì 
ženì Janì.

Jana, aè už drahnì let nelezla, 
kupodivu souhlasí. Balíme matroš, syny 
lezce v Bohoušovì kroužku a valíme.

Po dojezdu do Perštejna a 
otázce, co dáme, odpovídají naši synci 
témìø jednohlasnì: „Na skalky nejdem, 
tam chodíme s Bohoušem poøád, jdeme 
na Vánoèní.“

Dojednáno.  Na roz lezení  
vyvádím klukùm Netopýøí a Jana mnì 
jistí, protože ji mají nalezenou z kroužku, 
celkem slušnì to odsýpá a svìte div se, i 
Jana se nechává celkem snadno ukecat 
a Netopýøí bez vìtších problémù dává na 
fousu. Další cesta Vánoèní, já vyvádím, 
Jana jistí, ale do pìtky se jí nechce, tak 
handlujeme s klukama lano a jdeme dál.

Vyvádím Erichùv sloup a na 
dotaz, jestli si to chce Jana zkusit, se mi 
dostává odpovìdi, že jako jestli nejsem 
magor, èi co. No, a protože jsem 
samozøejmì úžasnej lidumil a dobrák, 
nabízím jí Špinavou za 4. No, ta prej snad 
by šla a že už jí kdysi lezla. Za mého 
soustavného pøesvìdèování, že to je 
úžasná sranda a že to lezou i naše dìti za 
tatranku, se navazuju na Èárovu zánovní 
padesátku mamutku a razím jak pùl šestá 
na Vary. Snadná cesta, kterou už jsem 
vyvádìl, ani nevím kolikrát, takže upaluju 
vzhùru, kecám, sranduju, cestu ani moc 
nesleduju, prostì ,,deto“ a najednou 
prásk. Sedím o šest metrù níž v lanì a 
vùbec nechápu, co se stalo. Docela 
slušnì mnì bolí kotník a loket, ale jinak 
jsem vcelku. Zezdola slyším radostné 
ovace jako: „Franto, ty bejku, co po nás 
házíš šutry!“(Honza), „Ty blbe, nemùžeš 
øíct, že deš?“ (Jana), „Co jé?“ (Radek) 
atd. Já na to: „Co by bylo, zùstal mi šutr v 
ruce.“ Tak prej, proè ho nedržíš, no a 
takový hecy.

Po chvilkovým vydejchání tu 
prašivinu dorážim a než jí za mnou 
vybìhne i Jana, mám už celkem slušnì 
nateklej kotník. Šmajdáme dolu a 

 upalujem do místní ošetøovny Betty.
I pøesto, že jsem neutržil žádný 

vìtší šrám ani sádru, celkem slušnì jsem 
se lekl, protože to byl mùj první výlet a 
navíc v takový nedobrotì jako je Špinavá.

No a závìr? Jednoznaènej!
1. Prsák není sice moc populární, ale fakt 
to funguje, když èlovìk odejde ,,náhle“ a 
bez ohlášek.
2. I na snadný cestì, kterou jde èlovìk už 
po x-tý, není na škodu vìnovat se plnì 
cestì a ne jistièi a pro jistotu si pøeci jen 
každej i zdánlivì tutovej šutr oklepnout.

Bronìk mi sice øekl, že vyndat 
šutr ze Špinavý je skoro rarita - a hele, já 
to dokázal.

Takže ahoj a letu zdar  
Franta

Nevím, jestli Horoklub nìco provedl sv. 
Petrovi, ale vždy, když se s Tomem blížíme k 
nástìnce, zaène snìžit, pršet, nebo aspoò 
foukat vítr. Tak tomu bylo i v pøedveèer jarní 
metodiky. 

Èerstvì zasklená nástìnka nocovala asi 
14 dní u nás v garáži. O sklo pøišla po nìkterém 
hokeji  náruživým fanouškùm pøekážela na 
plotì cestou na nádraží, a tak ji nìkdo zrušil 
(další teorie je, že se nìjakému „Fandovi“ 
zalíbila nìkterá z lezkyò zfotodokumentovaná 
a vyvìšená ve skøíòce, on podlehl pudùm a 
dívèinu si ulovil domù). Hokej pro tuto sezónu 
skonèil, druhý den mìla být metodika, tak jsme 
se s Tomem vypravili nástìnku opìt umístit na 
plot. Foukalo, snìžilo  jarní idylka. Strhali jsme 
plakáty, pro které mezitím nìkdo plochu po 
nástìnce využil a zaèali šroubovat, 
pøipevòovat a halekat na sebe kolem plotu vìty 
holé jako napø.: Pus•! Držíš?! Drž! A tak. Pak 
jsem milé nástìnce vyleštila sklo a zaèali jsme 
støíhat Mantanu na jednotlivé èlánky. Otevøeli 
jsme si krabièku se špendlíky a víèko i krabièku 
položili na betonový sokl pod plotem, povìsili 
jsme upoutávku na metodiku a šli støíhat do 
závìtøí auta (v tom vìtru to fakt jinde nešlo). Od 
auta jsme vidìli, jak hned první kolemjdoucí 
pilnì studuje informace o metodice. My trubky 
se ještì zaradovali, že budeme mít v Perštejnì 
i diváky. Dostøíhali jsme èlánky (paní mezitím 
nasycená údaji odešla) a že je tedy 
pøišpendlíme. Jenže nebylo èím! Paní byla 
metodika úplnì ukradená  stejnì jako nám ty 
špendlíky. Odešla i s víèkem a ani se 
nezaèervenala. 

Honit jsme jí nešli. Jen jsme se 
pousmáli nad vlastní dùvìøivostí a šli vylovit z 
listí ty staré rezavé špendlíky, které jsme tam 
pøedtím vyházeli.

Ta nejpravdìpodobnìjší možnost, 
která se nabízí, nemusí být vždy správným 
odhadem toho, co se opravdu dìje. Paní 
stojící pøed nástìnkou si ani zdaleka nemusí 
èíst asi stejnì jako ryba otvírající tlamièku toho 
moc nenakecá. Tuším, že už v tomhle smyslu 
nìco podobného prohlásil Murphy.

Jak paní lehko 
ke špendlíkum prišlao 

ATom & Lucie

Pøedbìžnì oznamujeme,
že letošní 

Poslední slanìní
se koná 

17. listopadu !!!

Gravitace
Každý lezec už se urèitì nìkdy ocitl v situaci, 

kdy mu najednou došly chyty i stupy a on nevìdìl 
jak dál. Pokud to bylo kousek nad tutovým jištìním, 
tak asi o nic nešlo  vyøešil to odskok nebo zoufalý 
pokus o další postup, korunovaný buïto tìžce 
vybojovaným vítìzstvím nebo o nìco delším 
pádem. Co ale když Vás to potkalo v místì, kdy 
poslední jištìní bylo pod Vámi už pìknì hluboko a 
navíc nic moc? Urèitì na to vzpomínáte dodnes. 
Dáváte další pokus, ale ten chyt, který se vám pøed 
chvílí zdál nic moc, je najednou ještì horší a jiné tam 
opravdu nejsou. Pro jistotu se ještì jednou podíváte 
dolù, abyste se ubezpeèili, že k poslednímu jištìní je 
to poøádnì daleko a že to rozhodnì nepùjde 
zcouvat. Co teï? Aniž byste chtìli, tak se vám 
najednou zaèínají potit ruce, vibrovat nohy a síly 
rapidnì ubývá.  Slabší jedinci v takových chvílích 
propadají depresi a pøi troše štìstí konèí v lepším 
pøípadì v nejbližším hostinci, v horším pøípadì v 
nemocnici. Morálnì silní jedinci si v tìchto chvílích 
obvykle pøivolají pomoc a neuvìøitelnì dlouhou 
dobu, než nìkdo vyleze s lanem nahoru a hodí 
spásný konec, tráví meditací o gravitaci. Ano, je to 
právì gravitace, která je horolezcovým nejvìtším 
nepøítelem. Nebýt jí, tak by se nìco podobného 
vùbec nemohlo stát.  Lezec by se podle stìny volnì 
vznášel a nemìl by žádné problémy s jištìním. 
Krásná pøedstava ve chvíli, kdy Vám jde o život. 
Anebo alespoò umìt levitovat. To by teï také nebylo 
špatné. Alespoò pár kilo odlehèit a hned by to bylo 
jiné. Ale nebyl by to podvod?  Urèitì ano, protože 
právì o pøekonávání všemožných nástrah stìny 
lezení vlastnì je. Pokud by nebyla gravitace, nebyly 
by žádné problémy a tedy ani lezení, takže jak je to 
vlastnì s tím pøátelstvím? 

Že jste se ještì do podobné situace nedostali? 
Nevadí, tøeba vás to také jednou potká a v takovém 
pøípadì pøeje náhoda pøipraveným, takže 
doporuèuji konzultaci s Johnie Walkerem, který je 
na problémy gravitace specialistou.

JíráŠ
Foto - viz str. 2
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