
MANTANAMANTANA
Nepravidelník pro všechna

individua
a individuality

Mantana 4/2000 http://www.volny.cz/horoklub Strana 1

9,90 Kè / 99 Sk / 999 DM

Tak už tady máme zase konec roku a tedy vhodný 
èas k bilancování.  Vìtšina lezcù bude asi s 
prùbìhem roku spokojena, protože poèasí nám 
letos pøálo, a tak bylo možné trávit vìtšinu 
volného èasu ve skalách nebo na horách. Ti, kdož z 
nìjakého dùvodu tuto šanci nevyužili, mohou 
Nový rok využít ke vhodnému pøedsevzetí, 
protože podle matematikù právì letos vstupujeme 
do dalšího tisíciletí a to je dost velká výzva.  Kolik 
cest by èlovìk za tisíc let  mohl asi tak vylézt?  A 
na jakou obtížnost by se až dostal?  To jsou otázky, 
které asi zùstanou nezodpovìzeny, ale je spousta 
jiných, na které lze celkem snadno odpovìdìt. 
Napøíklad, co každý z vás letos dìlal, které nové 
oblasti navštívil a jak se mu tam líbilo, nebo jaké 
nejhezèí èi nejtìžší cesty letos vylezl. Jelikož úèast 
v soutìži o nejlepšího lezce klubu se nesetkala s 
velkým zájmem z vašich øad, zvolili jsme v 
letošním roce o nìco jiný postup. Uvnitø tohoto 
èísla máte vložený formuláø, který jsme nazvali 
„Škodièova zpovìï“, protože vìøíme, že i když 
nìkdo tøeba v letošním roce pøíliš nelezl, tak zcela 
urèitì škodil v nìjakém jiném sportovní odvìtví a 
my bychom o tom chtìli taky nìco vìdìt. Pokud se 
vám nìkteré rubriky nechce vyplòovat (napø. 
poèty získaných bodù) tak to nedìlejte, budeme 
rádi když odevzdáte formuláø alespoò èásteènì 
vyplnìný, hlavnì, že budeme vìdìt, co všechno 
jste letos stihli, nebo se o to alespoò pokusili. Jak 
jsme totiž zjistili, tak na schùze chodí èím dál míò 
lidí a my tím pádem vùbec nevíme, kdo co chystá 
nebo právì realizuje. Myslíme si, že je to škoda, 
protože nìkteré akce by klub rozhodnì mohl 
podpoøit, ale když se o nich dozví s pùlroèním 
zpoždìním až ze tøetí ruky, tak to jde opravdu 
tìžko. Takže až budete pøemýšlet o tìch 
novoroèních pøedsevzetích, popøemýšlejte taky 
trochu o budoucnosti klubu, protože za tìch pìt 
let, co funguje zatím nebyla stanovena žádná 
koncepce ani smìr, kterým by se mìl vývoj klubu 
ubírat, èi kde „investovat“ získané finanèní 
prostøedky.  Pokud vás nìco v tomto smìru 
napadne, tak vaše návrhy oèekáváme na valné 
hromadì, která se uskuteèní opìt nìkdy na jaøe, o 
èemž budete vèas informováni.

Mnoho krásných chvil, strávených v 
pøíštím tisíciletí v pøírodì, vám všem jménem 
Horoklubu Chomutov pøeje

Jíøa
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Zimní metodika na horách
  Tak zaèínáme nový rok podle nové 
metodiky, což by oddílu mìlo 
pøinést zkvalitnìní horolezecké 
základny. 
   Nová metodika je rozdìlena do 
ètyø èástí, stejnì jako roèní období 
na zimní, jarní, letní a podzimní. 
Mìlo by být od zaèátku jasné, že 
metodické dny jsou pro odzkoušení 
znalostí a dovedností nováèkù a 
zopakování téhož u ostatních. 
Každý nováèek Horoklubu, který 
bude chtít získat èlenství v ÈHS, 
bude muset povinnì projít tøemi 
metodikami: zimní, jarní a letní. 
   Podzimní metodika by mìla být 
volnìjšího rázu pro odzkoušení 
novinek jak ve výzbroji horolezce 
tak v technice. 
   V zimní metodice, která probìhne 
v únoru pøíštího roku, 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 zkoušky na umìlé stìnì v 
Kadani. Pøesnìjší informace o 
zimní metodice je možné získat u 
metodikù oddílu. 
   O jarní metodice, která probìhne 
o nìkterém víkendu na konci 

Bøezna nebo na zaèátku dubna, se 
dozvíte podrobnosti v prvním 
vydání Mantany roku 2001. 
   Pøeji všem hezké chvíle a snad 
budeme mít v únoru dostatek snìhu. 

Termín: 
10.02.2001 v 9:30 hodin

Místo: 
skalní oblast Sfingy 

Pod Mìdìncem

Výzbroj: 
každý vlastní sedák, prsák, lano, 
karabiny, smyèky (maèky, cepín, 

pøilbu zapùjèíme)

Výstroj: 
každý vlastní

Honza
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DRSON

DRSON

Aèkoliv se tato akce mìla konat na Tøi 
krále, nakonec byla pøeložena, takže se 
na chomutovském nádraží scházíme s 
Kozlem a Pé•ášem 15.1.2000. Pøipadalo 
nám scestné jet hned ráno, protože na 
Meluzínu to není až tak daleko a proè 
tam mrznout celé odpoledne?  Možná, že 
jsme byli trochu mìkký, nebo• vìtší èást 
výpravy ráno vyrazila do Vejprt, ale nám 
se s tìma bigama nechtìlo moc courat po 
Krušných horách. Po hodince a pùl 
pøíjemné jízdy vystupujeme v Kováøské 
a radíme se, kudy to vezmeme. Pøeci jen 
je ještì brzy, a tak pøecházíme koleje se 
zámìrem, že se stavíme v Háji v 
hospodì. Ještì jsme si ani nestaèili 
nasadit lyže, když pøichází brácha Párek 
a sdìluje nám, že ranní skupina je 
nedaleko.  Trochu se zdrželi ve Veprtech 
a pak prý cesta nic moc, takže pùjdou 
rovnou na Meluzínu. Odcházíme tedy 
smìrem k vápence, aniž bysme na nì 
èekali.  Cestou potkáváme ještì Frantu, 
ale ten s námi taky nechce jít - vèera 
paøili s Mekym u Èáry. Sjezd k potoku s 
bigama na zádech je opravdovým 
zážitkem, nìkteré tlamy jsou naprosto 
perfektní. Za potokem nám nìjaký 
domorodec radí zkratku do Háj: je sice 
delší, ale zato horší (jako každá správná 
zkratka). Za trest zapadáme do první 
hospody, odkud se nám vùbec nechce, 
protože moc dobøe vaøí a je tu krásnì 
teplo. Nebýt toho, že za pár hodin bude 
tma, asi bysme tu pivakovali. Pro zahøátí 
je hned za hospodou ohromný krpál, 
který nás opìt pøivádí do reality. Pak 
následuje nìkolikakilometrový úsek 
podél silnice a už jsme na rozcestí pod 
Meluzínou.  Nejprve jí obcházíme mírnì 
zprava, ale za chvíli Kozel prohlašuje, že 
tudy by to mohlo jít, a tak vyrážíme 
azimutem na zteè pøímo k vrcholu. Ze 
zaèátku to celkem jde, avšak postupnì je 
svah stále strmìjší, takže nakonec 
sundaváme lyže a okamžitì se 
propadáme po pás do snìhu. Nevím, co 
je lepší, jestli se propadat a navíc chytat 
lyže, nebo stoupat skoro kolmým 
svahem s lyžema na nohou a pøitom se 
vyhýbat rùzným skalkám, paøezùm 
apod.  Nakonec každý volíme jinou 
taktiku a již skoro za tmy dobýváme 
vrcholové plató. Jaké je naše pøekvapení, 
když nevidíme žádný oheò.  Nasazujeme 
lyže a èelovky a míøíme ke skalám na 
obzoru.  Až když jsme skoro u nich, 
objevuje se záøe ohnì a jsou slyšet hlasy. 
Takže jsme pøeci jen dobøe. Leoš nám 
váží batohy a pak si jdeme postavit stany. 
Pøevlékáme se do suchého a jdeme za 
ostatními k ohni. Je tu docela slušná 
partièka, kolují rùzné destiláty a vypráví 
se veselé historky, takže rozhodnì není 
nuda. Akorát zima je slušná. Když 
dochází døevo, rozcházíme se ke stanùm. 
Jenom mlaïoši zùstávají u ohnì, zalézají 

Do svých kosíkù a tìší se na brzký 
pøíchod nového dne. 

Ráno tomu nechci vìøit, ale mlaïoši 
nemrzli úplnì, jenom trochu ztuhli a teï 
to rozhýbávají. Ostatní jsou zalezlí ve 
stanech a pøedstírají spánek nebo 
snídají. Všichni èekají, jak to bude s tím 
koupáním ve snìhu, protože kosa je 
poøád slušná.  Už jsme s Leošem dojedli 
a stále se nikdo nekoupe. Je tøeba vyslat 
první impuls. Leoš prohlašuje, že když 
jsme si to vymysleli, tak je tøeba to splnit 
a svléká se do slipù. S mohutným køikem 
se vrhá ze stanu do první závìje a 
pøedstírá, že sníh je dnes obzvláštì teplý. 
Všem ostatním padají èelisti, protože 
teï už je jasný, že to èeká všechny, kdo 
se chtìjí pyšnit titulem Drsoò 1. stupnì. 
Takže zvolna ze stanù vylézají polonahé 
postavy a koupou se ve snìhu za cvakání 
spouští fotoaparátù ostatních. I já vidím, 
že není zbytí, a tak nasazuji ploutve, 
brýle a šnorchl a skáèu šipku do nejbližší 
závìje. Nìjak jsem zapomnìl, že voda je 
o nìco mìkèí než zledovatìlý sníh, a tak 
si na rukou vyrábím lehké odøeniny. 
Rychle se utøít a zase zpátky do 
vyhøátého spacáku. To byl teda nápad. 
Když se aklimatizuji na normální 
teplotu, pøevlékám se a zaèínáme balit. 
Nakonec sbalit stan a krysa je snad ještì 
vìtší, než cestou sem. U ohýnku je opìt 
veselo, protože Meky s Èárou slévají 
všechny zbytky alkoholu do jednoho 
kotlíku a vaøí „svaøák”.  Postupnì 
dojídáme skoro všechno jídlo, dopíjíme 
poslední kapky alkoholu a pak už je èas 
vyrazit zpìt. Pùjèuji Leošovi lyže, 
jelikož mùj zánìt šlach se opìt ozývá a 
vyrážím pìšky po silnici pøes Srní do 
Boèe. Cestou potkávám Tondu, který s 
námi nahoøe nebyl, a tak ho zpovídám, 
kde vlastnì spali? Tvrdí mi, že pøeci na 
Meluzínì a ptá se, kde jsme byli my? 
Nemùžeme se dohodnout, a tak jdu dál 
svým smìrem, zatímco on míøí na 
druhou stranu. V Boèi zjiš•uji, že vlak 
mi jede až za hodinu, takže pokraèuji 
podél øeky do Perštejna. Docela slušná 
procházka, jsem rád, že si mùžu ve vlaku 
sednout. 
    Na pøíští schùzi se rozdávají diplomy 
a pamìtní medaile tìm, kteøí splnily 
podmínky Drsonì 1. stupnì. Druhá 
skupina nakonec pøeci jen uznává, že na 
Meluzínì jsme byli my, zatímco oni 
obsadili vedlejší Køížový vrch. Aby jim 
to nebylo líto, dostávají diplomy Drsný 
bloudil, protože ostatní podmínky 
splnili. Jelikož jinak byla akce 
ohodnocena jako velmi zdaøilá, na pøíští 
rok chystáme další roèník, tentokrát již 
nejen pro Drsonì.

Jíøa

1. stupne

2. stupne

Veèer Tøíkrálový aneb 1. roèník Zimního táboøení

O víkendu 6. - 7.1.2001 se na Jelení hoøe (u 
Pøíseènice) uskuteèní 2. roèník Zimního táboøení 
Horoklubu Chomutov. Takže pokud se nebojíte 
zimy, tak si tuto akci rozhodnì nenechte ujít a pøijïte 
s námi pobejt v drsných podmínkách Krušných hor.
Ti z Vás, kteøí budou chtít navíc získat titul Drsoò 2. 
stupnì, musí splnit následující podmínky:
* nepoužívat vaøiè
* nepoužívat stan
* zúèastnit se celé ranní rozcvièky dle pokynù 

pøedcvièovatele
* cestou na Jelení horu navštívit kontrolní 

stanovištì u Kryštofa (skalní útvar u 
Kryštofových Hamrù - viz prùvodce) a splnit 
zde uvedený úkol

* mít batoh tìžký maximálnì 10 kg.

Pøedpokládaný sraz úèastníkù je opìt na 
chomutovském nádraží u ranní vejprtské lokálky, ale 
není to povinné. Každý si mùže zvolit vlastní trasu, 
dopravní prostøedek a dorazit, kdy mu to bude 
nejlépe vyhovovat.

Zimního táboøení
2. roèník

Pozvánka na

a taky na akci
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Asi pøed mìsícem mnì LeToš pùjèil uèebnici horolezectví. Doèetl jsem se 
spoustu zajímavostí, ale jedna z myšlenek v publikaci obsažených mì hodnì 
zaujala: “… v každém oddílu, který má více než 50 èlenù, nutnì vzniknou 
zájmové skupinky a oddíl se rozdìlí na èásti (kamarádi, rodiny, turisti atp.), které 
se spolu setkávají pouze na spoleèenských akcích poøádaných oddílem - jako je 
tøeba Zimní táboøení apod.

Další z takových spoleèných akcí by se mohlo stát

Zdobení se bude konat dne 23.12.2000 od 15.00 hod na vrcholu Hlavního 
masívu v Perštejnì.
Pùvodní smysl akce - obdarování zvíøátek (oøechy, žaludy, kaštany, jablíèky, 
mrkvièkou, lojem apod.) a potvrzení sounáležitosti s pøírodou - se posouvá k 
setkání pøátel a lidièek stejného založení u ohýnku (buøty!!!), zazpívání a 
popovídání u skal. 
Kdo bude pospíchat domù, pùjde na vlak, kdo bude mít chu• na pivo, pùjde do 
Slunce (je otevøeno!!!) a taky je možnost treku zimní pøírodou do Rájova, kde 
bude Honza s Pšendou na chalupì. Bronìk

ZDOBENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU

PRO ZVÍØÁTKA

Veselé vánoce nìmá tváøi?

Urèitì už se Ti nìkdy stalo, že stojíš 
pod dlouho vyhlídnutou cestou a pøemýšlíš, 
jestli zrovna dnes je ten pravý den, kdy jí máš 
zkusit a nebo to zase odložit napøíštì. V duchu 
si urèitì øíkáš    „Kdyby mi tak nìkdo mohl 
poradit, jestli právì dnes mám tu správnou 
formu a dám to v pohodì, nebo je konstelace 
hvìzd nepøíznivá a je lepší se do toho radši 
nepouštìt“. Jelikož tento problém trápí 
prakticky všechny lezce, neunikl pozornosti 
ani dlouholetého horolezce Ing. Miloše Hlízy, 
který se s ním zaèal podrobnìji zabývat. Na 
základì mnoha zkušeností svých i jiných 
horolezcù pak vypracoval tzv. horolezeckou 
hovnologii, která tento problém jednoznaènì 
øeší. Dlouhodobým výzkumem totiž Miloš 
zjistil, že forma horolezce je pøímo úmìrnì 
závislá na „kvalitì“ jeho ranní stolice. 
Horolezeckým ideálem ranní stolice je tzv. 
„pevný kabel“, po jehož položení by daný 
horolezec nemìl vùbec váhat a ihned se smìle 
vrhnout do nejtìžších cest, nebo• lepší formu 
si už nemùže pøát. Naproti tomu ale pøi velmi 
øídké stolici (hranièící s prùjmem), je nejlepší 
ani nevybalovat matroš z batohu a místo 
lezení se jít radìji nìkam projít, èímž si mùžeš 
ušetøit spoustu nepøíjemností.  

Že tato teorie opravdu funguje, se 
nedávno pøesvìdèil jeden z našich èlenù, 
který po ranním návratu z lesa smutnì 
prohlásil, že dneska je to totálnì v prdeli, 
n e b o •  s  t e o r i í  h o r o l e z e c k é
hovnologie byl již kdysi seznámen pøímo 
jejím autorem. Nicménì èlovìk je tvor 
nedùvìøivý, a tak nedbal varování a se slovy, 
že pøeci nejel 150 km kvùli tomu, aby se tady 
procházel, se jal rozbalovat své nové lano. K 
nezmìrné radosti všech pøihlížejících si pøi 
pøeøezávání balícího provázku pøeøízl i jeden z 
pramenù opletu nového Edelrida. Se slzou v 
oku zatavil pøeøíznutý pramen a nedbaje 
druhého varování, vyrazil s námi do skal. Na 
rozlezení si dal doporuèené VIIb, ale v 
klíèovém místì nad druhým kruhem se tak 
celý rozklepal, že ho spolulezkynì prosila, 
aby radši slezl a vykašlal se na to, protože se 
bojí, že jí spadne na hlavu.  Podaøilo se mu 
zcouvat a tím pádem zavìsit pytel. Po slanìní 
si chtìl napravit reputaci, a tak nalezl do VIIc, 
které vloni v pohodì pøelezl. Asi dva metry 
nad tøetím kruhem se mu ale opìt rozklepaly 
ruce a nohy, a tak ho musel zachránit vedle 
lezoucí kolega. Po této pøíhodì již koneènì 
sbalil matroš, nebo• pochopil, že další snažení 
by tento den mohlo mít katastrofické 
následky.

Takže když budeš pøíštì váhat, staèí 
pøed zahrabáním ranní stolice lehce 
nahlédnout a hned budeš vìdìt, jak to s Tebou 
bude dnes vypadat.

Mnoho lezeckých úspìchù pøeje

Chose

Horolezecká
HOVNOLOGIE

Z Šimonova 
deníku

Asi jedeme nìkam daleko. 
Tentokrát má batoh totiž i maminka. 
Pøijíždí pro nás Jíøa s velikánským 
autem, po cestì nastupují další a další 
èlovìci s batohy. Háša s Lùïou a 
malým Hynkem (ty vidím poprvé), 
Haòule a Radka (staré dobré známé).

J e d e m e  d l o u h o  a  p a k  
vystupujeme. Už jsem mìl dávno 
veèeøet, ale zatím dìlám jakoby nic. 
Snad nìkoho napadne, že u mám hlad. 
Nenapadlo! Dávají mne do koèárku a 
nìkam jedeme. Ještìže jedeme lesem a 
je co pozorovat, to se dá na hlad 
zapomenout. Nejedeme dlouho a 
všichni zastavili. Asi se tu usídlíme na 
noc.

Je to tu móc hezký, ale není mi 
jasný, kde tu budeme spát. Všude jsou 
samé skály a stromy. Ale na spinkání 
nic?! No, uvidíme, co táta s mámou 
vymyslí. Hlavnì, že už máma vaøí 
veèeøi. Táta zatím staví nìjakou kopuli 
z nìjakého hadru. Lùïa s Hášou staví 
nìco podobného.

Ha, jestli my v tom nebudeme 
náhodou spát? Jestlipak on to nebude 
ten stan, o kterém tolik slýchávám. Tak 
v tom nebudu spát ani za nic. Nebudu 
riskovat, že mi spadne ta hadrová 
obluda v noci na hlavu. Nakonec jsem 
s mámou dovnitø vlezl, ale myšlenka 
na chatrný hadrový dùm mi dlouho 
nedá spát.

Probouzím se živ a zdráv. Máma 
s tátou taky. Asi ten stan pøeci jen nìco 
vydrží.

V tìch skalách je ale opravdu fajn. Mýt 
se tu moc nemusím, dokonce mám 
podezøení, že táta se nemyje vùbec. Ale 
takový èuòátko já zatím nejsem.

Taky se tu kolem mne motá 
spousta ženskejch. Pravda, nejsou 
zrovna mùj roèník, ale jsou bezva a stále 
vypadaj k svìtu.

Celý dlouhý den si s nìkým hraju. 
Ostatní lezou. Vždycky vylezou nìkudy 
nahoru, zavolají na mne, dìlají 
pøihlouplé opièky a pak se spustí po 
provázku zase na zem. Taky mne táta i 
Jíøa nìkolikrát pøikládají ke skále, prý, 
abych pøilnul. Ale asi ještì není ten 
správný èas. Radìji se nejdøív nauèím 
chodit.

A najednou je veèer. Koneènì. 
Zase bude ohníèek. Obèas mì sice kouše 
do oèièek, ale jde z nìj teplo. Zatím mne 
nikdy nikdo nepustil až k nìmu, to tedy 
nechápu proè.

Veèer se zas svìøuji hadrovému 
obydlí. Snad vydrží i tuto noc.
I druhou noc ve stanu prožívám v pohodì 
a dožívám se rána. Teï už se musím jen 
nauèit si ho postavit a budu moci jezdit 
sám.

T
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Slavné tlamy

Trocha matroše navíc!
Že trocha matroše navíc ještì nikdy 

nikoho nezabila? No nevím. Když si pøedstavím, 
jak v klíèovém místì nemohu vymotat z tzv. šály 
toho správného hexa, èi na sedáku najít ten 
správný friend a klepu se z posledních sil. Fuj! 
Mockrát se mi to stalo a vidìl jsem ty 
tragikomické scénky i u svých par•ákù. Tak jsem 
zaèal oøezávat výbavièku, zvláštì pøi túrách do 
hor. Kdo se tím má vláèet, že? Platí pøece 
heslo:"Co nemáš, nepotøebuješ." A když si kvùli 
tomu rozbiju hubu, bude to moje chyba. Ale co 
když si kvùli tomu namlátí nìkdo jiný?

Nìkdy v èervenci léta pánì 1997 jsme 
vyrazili na rafting do Rakouska. Raftování bylo 
super a tak nabití sebevìdomím se vracíme trochu 
neplánovanì pøes Frankenjuru. Trošku si tu 
zalezeme ne? Aèkoliv nás byl plný tranzit a 
Feryho fáro, matroš, hlavnì lana, jsme mìli 
poskrovnu. Asi pro tøi dvojky. Na parkovišti u 
Weissensteinù jsme se rychle podìlili o matroš 
hurá na skalky. Samozøejmì, že na nìkoho 
nevyzbylo. A tak se stalo, že netrpìlivá Marjána - 
do té doby pro nás neznámá kámoška Feryho - 
zaèla boulderovat v zablácených teniskách v levé 
èásti masívu. Já jsem vpravo pod ní zrovna u 
druhého nýtu. Když se chystám cvaknout 
expresku, tak najednou vidím úžasný držkopád. 
Maruš vylomila chyt asi v osmi metrech a v 
ukázkové gymnastické pozici - vzpaženo, nohy u 
sebe, drdol vlaje jak Haleyova kometa, sviští 
skrze korunu blízké borovice, následnì 
šípkového keøe dolù do kopøiv. Po praskotu vìtví 
se ozvala tupá rána a heknutí provázející vyražení 
dechu, které následovalo po dopadu na blátivou 
šikmou zem. Blátivé šikmé dopadištì bylo 
štìstím, protože energie dopadu se pozvolnìji 
pøenesla do skluzu a následného placáka. Byl 
jsem ohromen touto podívanou a stále jsem tøímal 
expresku v ruce. Pak už to šlo ráz na ráz. 
Okamžitì se sebìhli jak naši kluci, tak vìtšina 
nìmeckých lezcù, z nichž každý mával 
lékárnièkou! Maruš byla chvíli jak Šípková 
Rùženka, jelikož pøístup k ní skrze kopøivy a trní, 
byl nadmíru problematický. Poté, co jsme zjistili, 
že páteø a ostatní kosti jsou OK, ji kluci vyprostili 
a jali se ošetøovat drobné pohmoždìniny a šok. Po 
celou tu dobu Maruš ani nehlesla ani 
nezafòukala.  Stateèné to dìvèe! Jelikož do 
melouna a do ženské (padlé z jahody na znak) 
nevidíš, tak Fery se svou posádkou mizí do Èech 
do nemocnice, kde probìhlo odborné vyšetøení. 
Fakt se jí nic nestalo a rota strážných andìlù si 
utøela zpocená èela. My ostatní pokraèujeme v 
lezení, ale nálada je mizerná a tak to balíme taky. 
Kdybychom mìli o jedno lano navíc, tak by ... Já 
vím, kdy byly v riti ryby, nebyly by rybníky. Tak, 
jak je to teda s tím matrošem? Zùstává tu 
nezodpovìzená hamletovská otázka:"Mít, èi 
nemít?", na kterou si musíte odpovìdìt sami.

Leonardo da Svinchi

Poslední slanení 2000
V sobotu 11.11.2000 probìhlo na 

horském hotelu Lesná a v okolí Medvìdí 
skály „Poslední slanìní Horoklubu 
Chomutov”. Je dost obtížné objektivnì 
zhodnotit prùbìh celé akce, protože každý 
z nás má jiný úhel pohledu na vìc a navíc 
nám, kteøí lezeme teprve krátkou dobu, 
schází možnost porovnání s døívìjšími 
akcemi tohoto druhu. A tak alespoò pár 
postøehù a momentek.

Velkým pøekvapením pro  
poøadatele celé akce byl nevídaný poèet 
úèastníkù na startu dopolední hry 
„Expedice Olgoj Chorchoj 2000”: 53 
dospìlých, 3 dìti (nejmladšímu bylo 5 
mìsícù), dva psi a dva koèárky.

Tragédií málem skonèila hned 
první disciplína, kdy Rùžoví panteøi 
navlékli na Štìpána neuvìøitelných 70 
kusù odìvních svrškù, èímž ho málem 
zadusili. Pobledlého Štìpána zachránila 
jen pohotovost pøítomných dívek, které z 
nìj obratnì vše svlékly a rychle mu podaly 
doušek Stalinových slz.

Na druhé disciplínì se poprvé 
negativnì projevila vysoká úèast  výhry 
nezbyly pro všechny. Rychle provedená 
anketa mì však ubezpeèila v tom, že pro 
vìtšinu lidí není dùležité vyhrát, ale 
zúèastnit se. I tak to ale poøadatele mrzelo.

Tøetí úkol provìøil fyzièku obou 
družstev. O velkém úspìchu skupinového 
sebeprznìní svìdèíi jeho pozdìjší 
opakování pøímo v sále restaurace.

Ze ètvrtého zastavení mám 
rozporuplné pocity (to je prý jako když se 
ti zabije tchýnì ve tvém novém autì). 
Naštìstí se mé obavy nevyplnily a z 
ohýnku na Medvìdici požár nevznikl, 
protože tu ostudu u kolegù v Mostì bych 
asi nerozchodil. Pak už jsem jen s 
ostatními metodiky zíral na to opravdu 
„poslední slanìní”, které ti mùže zachránit 
život, když se v horách dostaneš do 
prùšvihu. Myslím si (a doufám, že nejen 
já), že tak jako patøí k Hardymu Laurel, 
patøí k horolezcùm Dûlfer. To, co však 
bylo k vidìní na Medvìdí skále, je opravdu 
k zamyšlení.

Cesta k dalšímu úkolu byla slovy 
klasika „obzvláštì vypeèená”. My jsme 
opravdu v pátek hledali pùl dne schùdnìjší 
cestu pro koèárky, ale nic lepšího jsme 
neobjevili. Takže díky všem za trpìlivost 
pøi tom prodírání se mokøinama.

Po tøech a pùl hodinách cesty 
dorazila celá expedice (Zelené žabièky 
obtìžkáni granáty za vítìzství v oblékání 
atombordelu) k poslední disciplínì: zabití 
è e r v a  D r a s t i c o v o  k o u l e m a .  P o  
vyrovnaném souboji bylo zahájeno 
hledání posledního exempláøe èerva. 
Netrvalo to dlouho a poslední olgoj 
chorchoj v Krušných horách byl nalezen, 
jak se koupe ve zlaté Tequile. Po nìkolika 
neúspìšných pokusech š•astného nálezce 
a dalších odvážlivcù o jeho likvidaci byl 
poté èerv Longem vypit, rozdrcen mezi 

zuby a za veselého žbluòkání lihoviny (a 
zvedání kufrù pøítomných dìvèat) 
definitivnì znièen.

Rozradostnìní úèastníci se poté 
pøesunuli do hospody, která pomalu, ale 
jistì pøestala všem pøíchozím staèit. 
Postupnì se na Lesnou sjelo 83 èlenù a 
pøíznivcù Horoklubu. Prostor v sále ještì 
zahustila oblíbená a jako vždy perfektní 
skupina Album z Chomutova, posílená 
pozdìji kamarádem ze žatecké skupiny 
Lochness a bravurními sóly Pepy Macíka. 
Není se èemu divit, že taneèní parket byl 
celý veèer totálnì zaplnìn.

V pøestávkách probíhaly rùzné 
soutìže, jako již zmínìné sebeprznìní 
družstev mužù a žen (v nìmž ženy s 
pøevahou vyhrály), Petja s Vlaïulí hledaly 
Albumákùm jablka v místech, kde bývají 
obvykle jen vajíèka, za hospodou se vrhalo 
(koulí na dálku) a na závìr veèera probìhl 
závod v pojídání tatranek na rychlost.

V soutìži fotografií se sešlo více 
než 30 snímkù a po seètení všech hlasù bylo 
stanoveno toto poøadí:  Honza Žižka, Jíøa 
Š•astný a Martin Lendvorský.

Jak již jsem napsal na zaèátku, 
jakožto jeden z organizátorù si netroufám 
na hodnocení celé akce. Na vaše názory, 
postøehy a pøipomínky èekají ti, kteøí vše 
pøipravili a zajistili:  Petja, Maruška, Jíøa, 
Letoš, bratøi Párci a

Bronìk.

èlen expedice

OLGOJ CHORCHOJ EXPEDITION 2000
Ceská kryptozoologická expedice
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