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PLA NOVANE  AKCE 
6.3.2002 á  Chyta nı pneumatiky na stene 
2.4.2002 á  Valna  hromada Horoklubu Chomutov 
23.3.2002 á  Otvıra nı skal na kolech 
5.4.2002 á  Promıta nı dia ku  z Pamıru v lesoparku 
6.-7.4.2002 á  Jarnı metodika v Pers tejne a na stene 

Jak Bronık Bandasek na vs echny trampoty byl pripraven 
Bylo nebyloř  A prece byloř  

Jednoho dne s la Barbucha lžzt na stenku s Bronıkem Banda skem. 
Lezli, lezli, az si Barbucha strhla otisky z prstu. Ale az do masa, ze by uz 
nes lo lžzt. A tak jı Bronık Banda sek nabıdl svoji pomoc. Ale protoze 
zrovna jistil Miroslava ze Sedla rova, tak jenom rekl: čVe fialovžm batohu, 
v pravž kapse, je cerna  ledvinka a v ledvince, v hlavnı kapse, je na plast. 
Po prilozenı tžto za zracnž medicıny budes  moci zase lžzt jakoby nic.ý 

A tak Barbucha s la a hledala. Chodila, koukala, az nas la nejaky 
fialovy batoh. To ale nebyl ten spra vny batoh, coz si overila pohledem na 
Bron u, ktery gestikuloval, ze jeho batoh je o tri metry da l. Barbucha tedy 
vzala ten spra vny batoh, nas la pravou kapsu a v nı, ejhle, opravdu cerna  
ledvinka. Po jistžm tra penı se zipem se jı podarilo otevrıt hlavnı kapsu a 
v nı? Cela  lžka rnicka. Spousta obvazu , lžku  na kdovıco a takž na plasti. 
Bez pols ta rku by asi nebyla ta prava , tak se Barbucha rozhodla pro 
pols ta rkovou. Tž byl ale velky kus a potreboval rozstrihnout. A tak se 
Barbucha jala hledat v kouzelnž ledvince nu zky.  

Hledajıc pohledem Bron u a jeho pomoc, ta zala se ocima, kde ze ma  
nu zky sha net. Bron a vs ak nepochopil vyznam prosebnžho pohledu a 
domnıval se, ze Barbucha chce pols ta rkovou na plast. A tak rıka : čV 
zadnı kapsicce... no... eeee... nebo pockej, ja  Ti ji najdu... eeee... no... 
tak si ji tam teda vyndej...ý 

Barbucha otevrela zadnı kapsicku. Kouka , hleda . V kapsicce je 
spousta vecı: penıze, papıry, na plasti a nevım co jes te... tak znova: 
penıze, lıstky, na plasti..., panska ochrana..., ale nu zky? Po nich ani 
stopa. A tak Barbucha vola  na Bron u: čNo, ma s  tu VSECHNO MOZNY, 
ale nu zky tu nejsou.ý A Bron a: čPra ve proto jsem nechtel, abys do tž 
kapsicky lezla, ze tam ma m VSECHNO MOZNY. Ale ja  myslel, ze hleda s  
pols ta rkovou na plast a ne nu zky!ý 

Nakonec vs echno dobre dopadlo. Barbucha si zalepila prst jiz 
ustrizenou pols ta rkovou na plastı, ktera  byla v kapsicce spolu se VSIM 
MOZNYM a nepotrebovala jiz nu zky. A ty se nakonec takž nas ly - v 
prednı kapsicce. 

[Barbucha] 
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MMAANNTTAANNAA  
 
obcasnık pro individua a individuality 
9,90Kc / 99Sk / 99DM 

PPoozzvvaannkkaa  nnaa  
  VVAALLNNOOUU  HHRROOMMAADDUU  
HHOORROOKKLLUUBBUU  CCHHOOMMUUTTOOVV  

kktteerraa   ssee  bbuuddee  kkoonnaatt  ddnnee  22..44..22000022  oodd  1188..0000  hhoodd  vv    
SSKKKKSS  vv  CChhoommuuttoovvee  ((vv  pprrıızzeemmıı  vveezzee  nnaadd  
CChhoommuuttoovvkkoouu))  --  mmııssttoo  dduubbnnoovvžž  sscchhuu zzee..  
Program valne  hromady je nasledujıcı: 

- privıta nı a ťvod 
- volba orga nu  valnž hromady 

- zpra va o stavu clenskž za kladny 
- zpra va o cinnosti klubu za rok 2001/2002 
- zpra va o hospodarenı klubu za rok 2001 

- volba vykonnžho vyboru klubu 
- na vrh a schva lenı ra mcovžho pla nu cinnosti klubu 

na rok 2002/2003 
- schva lenı rozpoctu na rok 2002 

- vyhla s enı nejvets ıch Skodicu  za rok 2001 
- vyhla s enı Drson u  3. stupne 

- diskuse 
- na vrh usnesenı a jeho schva lenı 

- za ver 
 
Vs ichni jste srdecne zva ni, ackoliv dle stanov majı 
hlasovacı pra vo pouze clenovž zakla dajıcı, svu j 
na zor mu zete vyja drit kazdy. 

OTVIRA NI  SKAL NA KOLECH 
Jiz  tretı rocnık teto vy borne akce, ktera  se z mnů nezna my ch duvodu netůsı prılisne navstůvovanosti z rad c lenu klubu, se letos 

uskutecnı 23.3.2002.   Sraz je stejnů jako vloni pred hlavnım vlakovy m na draz ım v Chomutovů v 9.00 hod.  Na Kadana ky pocka me 
do 9.15 hod, tak doufa m, z e nůkdo dorazı.  Nejpozdůji v 9.30 hod vyrazıme na traú s cılem projet se na kolech po Krusny ch hora ch a 
pri tom navstıvit nůkolik na dherny ch skalnıch “tvaru, ktere se zde nacha zejı. 

Itinera r cele akce bude k dispozici na startu, doporucuji vzıt si mapu, lezecky (popr. matros dle vlastnıho uva z enı, fyzicky ch i 
psychicky ch sil), tuz ku a hlavnů dobrou na ladu.  V prıpadů dobry ch snůhovy ch podmınek je moz ne kolo zamůnit za bůz ky.  

Hlavnů se nezapomente doma!!! Ahoj Jıra 
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HH  OO  RR  AA  LL  
Uplynuly  vy kend nezacınal moc 

dobre, jestů v sobotu ra no lilo, ale 
odpoledne jsem jiz  vyrazil. 

Jiz  druhy  ty den ma m totiz  ROP 
(rodinne opustůnı posa dky) a v 
pla nova nı stra veneho mısta a casu ma m 
absolutnı volnost (kra sne). 

Jel jsem za kamara dem (spoluz a kem, 
horolezcem, bůz cem, bikerem) Rudou 
Klımou. Na kraji Dvora Kra love 
predůla vajı ” chaloupku„  po babicce. Ale 
tak, z e ji celou zbourali a to co tam roste 
to nema  obdoby. Poloroubenka na brebu 
Labe u rozboureneho splavu (silnů ve 
Spindlu odpoustůli), s obrı pudou - 
skladistům, hanga rem c i ubytovnou 
nejmın pro jeden horolezecky  oddıl. 

Vla ckem s bikem jsem dojel do St. 
Paky a odtud kolem 17. hod, jsem 
pomalu silnickami okolo hradu Pecka 
dojel do Verdeka (okraj Dv. Kra love). 

K jejich ” domecku„  jsem pres 
vzedmute kalne Labe projel po stare, 
drevůne, zastresene la vce a zarazil u 
stavby. Nebyl jsem si jist, zda je to ono, 
protoz e chaloupka pred 20-ti lety zde 
vypadala “plnů jinak. Ale byl jsem 
spra vnů. Hanka mů hned zvala ke stolu v 
prırodů - strecha presahuje tak, aby pod 
nı byl plac pro sezenı venku u jıdelnıho 
stolu, za chvilku pak prijel Ruda. 

Pri prohlıdce dıla komentoval: ” Jistů 
vıs, z e za kladem u nasich predku byla 
velka  kuchyn, ve ktere bylo teplo a kde 
se z ilo i spalo. Udůlal jsem tedy 
roubenou kuchyn a k nı ten zbytek a z 
toho vysel ten velky  pudorys. Jinak pres 
vůtsinu roku stolujeme venku, v zimů se 
topı jen v kuchyni". 

Kra sny  vecer. Vypra vůnı o vsech 
nasich pra telıch, o hora ch, o skala ch, o 
cesta ch i o ” J-201„ . Pak ohy nek, kytara, 
burtıky, pivecko ze soudku z kamenneho 
klenuteho sklepa. ”Ten jediny  jsem 
zachoval„ , rekl Ruda je tam teplota jak 
na ” pa tem schodu„ . (nebo kolika ty  to byl 
ve filmu?) 

Nedůlnı ra no jak vymalovane, 
snıdanů venku u Labe, a Ruda povıda : 
”Asi bych s Tebou kousek jel. Dnes by 
to chtůlo vrchol - bude dobry  rozhled„ . 
Vezmem s sebou jestů mladeho (asi 15-
leteho synovce, co u nich s tetou tez  byli 
na na vstůvů.) 

 Chystal kola. Svoje horske dal 
synovci a sobů nachystal stareho, 
z elezneho favorita, s razenım na dolnı 
stangli se silnicnımi pla sti. ”Pojedeme po 
rovinů?„  - zeptal jsem se naivnů. Ale ne, 
odvůtil s “smůvem, podıvej se, ma m tam 
na ky  prevody. Můl na tom stroji vepredu  
trojta c  a  vzadu  sedmikolo  z  

hora ka (asi Altus). 
”To ty ma s na ky  půkny  kolo a vzadu 

tolik pastorku - to zrejmů projedes 
vsude!„  

Vyjeli jsme po la vce pres reku s 
cılem - vrchol Zvic ina (671m), pod nımz  
jsem vcera projız důl (telekomunikacnı 
stoz a ry na vrcholu a taky lyz arsky  vlek). 

”Vezmem to po zelene - ta je 
jedlejsı„ , rekl Ruda. Z obce Bıla  
Tremesna  se to zacalo nůjak prudce 
zvedat. Na okraji lesa se muz em 
rozhlıdnout, pak se to zacına  zvedat. Uz  
teČ  jsem dost hvızdal a jel vzadu na 28 
zubu (devıtikolo koncı 32 zubama, ale ty 
skoro nepouz ıva m!) 

Zastavili jsme a triedrem pozorovali 
Krkonose - na dhernů pred na mi, uz  i 
Snůz ka vykoukla za Cernou horou. 

Po chvıli na s dosel synovec a Ruda 
povıda : ”Tak jak se ti slape?„  
Neodpovůdůl, sedl si a do nabızeneho 
triedru k rozhlednutı se ani nepodıval. 

”No, pojedem da l, to vıs Ti mladı 
dnes nic nevydrz ı„ , poznamenal Ruda. 
Lesnı cesta se zvedla. Zac a tek byl asi tak 
jako muj druhy  vy svih, ale delkovů 3x 
delsı. Ke konci jsem odevzdanů preradil 
na 32 zubu a zvy sil frekvenci, ale s 
problemy jsem drz el kolo na zemi. 

Ruda na svem silnic a ku vpredu rekl: 
”TeČ  je chvıli voraz a pak to zacne!„  Po 
vy svihu se strmost zmırnila (preradil 
jsem na 28 zubu). Po asi 50 m to zac lo. 
Ruda pevnů sevrel berany sveho 
z elezna ka a nastoupil. Bylo to prılis 
drsne! Zdvihlo se to asi tak, jako je strma  
dolnı c a st vy jezdu ze Svůtle na Pla nů, ale 
tak to pokracovalo neprerusovanů furt. 
Jel jsem na doraz na tůch 32 zubu a kdyz  
se mi zac ly důlat mz itky pred oc ima, 
musel jsem z kola. Asi 3 min. jsem se 
opıral o strom a hvızdal nevıdanů a teprv 
po chvıli jsem pomaloucku tlac il bika 
vzhuru. Z toho nestrmůjsıho “seku jsem 
vyjel asi do poloviny. 

Dotlac il jsem bika na vrchol stoupa nı 
na okraji lesa na hrebeni, kde jiz  Ruda 
cekal. ”Odtud po hrebeni je to uz  
kousek.„  Protoz e jsem mu nemohl 
odpovůdůt, chvıli pockal, az  se 
vydy cha m. Pak teprve jsem mu mohl 
vyja drit obdiv a taky nad tım, na jakem 
stroji to vyjel. ”Vıs, ono az  tak na kole 
moc neza lez ı, spıs je to v c lovůku.„  
Drsna  pravda. 

”A co synovec„ , pta m se, kdyz  ani po 
1/4h nikde ani noha. ” Jdu mu naproti„ , 
rekl a sjel způt ten strasny  stoupa k! 
Cekal jsem hodnou chvıli a pak sel dolu 
taky naproti. Ale v tom Ruda podruhe 
vyjız důl ten smrtelny  stoupa k a nahore 
pak pravil, z e mladej to zabalil a jel asi 
domu. 

Dojeli jsme na vrchol Zvic ina a 
prohledli postupnů cely  obzor 
(neobsa hne se z jednoho mısta). Na 
za vůr mnů uka zal Krkonosskou stranu. 
Na dhernů pred na mi rozvinuty  hreben 
Krkonos od Pomeznıch, Cerna  hora, 
uprostred Snůz ka, Studnicnı, Vysoke 
Kolo, Kotel, pod nım vepredu Zaly  s 
rozhlednou. Fakt “chvatne, jine nez  z 
Jestůdu, c i Studnice, takhle ty Krkonose 
viditelne od “patı byly vůtsı... 

Pak jsme dali zaslouz ene, pokecali a 
jestů jsem osobnů z vrcholu pozdravil 
Jollyho (mobilem, zrovna se chystal 
vyzkouset sve nove supersedlo). 

Kousek pod vrcholem jsme se 
rozlouc ili a Ruda pravil: ”Tak se můj a 
na J-201 ahoooj!„  

Jel jsem dle jeho doporucenı po 
cervene - pokoseny mi lukami a poli az  
do obce Pecka. Zde az  na hrad, ale 
dovnitr jsem nesel a jen pod hradbami 
premıtal o lidske nicotnosti. Pak lehky  
obůd, pri kterem jsem zlenivůl a do St. 
Paky jel potom jen po silnici. Ne tedy, 
jak mi puvodnů Ruda doporuc il po 
zelene velkolepe, krajinovů i vy z ivne 
cestů do Paky (to az  nůkdy prıstů ...) 

Pak uz  jen kodrca nı vlakem domu, 
lehka  vecere, koupel a zaslouz eny  
spa nek. 

Byl to zas dalsı naplnůny  vıkend a 
navıc se skutecny m horalem! Jsem ra d, 
z e ho zna m (jiz  20 let). A jsem tez  ra d, 
z e bude na J-201. Bude tam i vıce 
takovy ch ... 

 [ Milos Hlıza ] 

Dojeli jsme na 
vrchol Zvic ina a 
prohledli postupnů 
cely  obzor (neobsa hne 
se z jednoho mısta). 
Na za vůr mnů uka zal 
Krkonosskou stranu. 
Na dhernů pred na mi 

DDRRUUHHEE   VVYYDDAA NNII   PPRRUU VVOODDCCEE  
Dobra  zpra va pro vs echny lezce, da vajıcı 

prednost vzlına nı po ťchvatnych prırodnıch 
ťtvarech pred pinozenım po plastickych 
stena ch. 

Zadarilo se a Horoklub pous tı do obehu jiz 
II. vyda nı HOROLEZECKEHO PRUVODCE 
PO KRUS NYCH HORA CH, CESKEM 
STREDOHORI A STREDNIM POOHRI.  
Pru vodce byl aktualizova n, doplnen o novž 
cesty a nekolik dals ıch, atraktivnıch a lezecky 
hodnotnych skalnıch oblastı.  Vazba je 
tentokra t s ita , s tvrdymi deskami, takze jiz 
nehrozı jeho postupny rozklad.   

Kazdy clen klubu ma  na rok na jeden vytisk 
za vyrobnı cenu 200,- Kc.  Kazdy dals ı vytisk 
ho bude sta t jiz 250,- Kc, coz jest prodejnı 
cena i pro necleny Horoklubu a ostatnı 
za jemce, kterı si pro nej prijdou do sıdla klubu. 
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Kdo by chtel pru vodce zaslat pos tou, tak 
nechČ zas le na adresu klubu slozenkou typu 
čCý  ca stku 300,- Kc a my mu ho obratem 
zas leme.  

Krome sıdla klubu je moznž pru vodce 
rovnez zakoupit na kazdž klubovž schu zi, 
ktera  se kona  kazdž prvnı ťtery v mesıci od 
18.00 hodin v SKKS v Chomutove (v prızemı 
veze nad Chomutovkou) á  to kdyby na hodou 
nevedel nebo zapomnel. 
 Jen vys , vzdyČ vıs . 

[ Pa rek] 
 

Podekova nı za vznik druhžho vyda nı 
pru vodce patrı zejmžna Petre a Pa rkovi, kterı 
nad nım stra vili spoustu volnžho casu v  roce 
2001.   Jes te jednou dık. 

   [ Jıra ] 

TO VA M NEV�RIM! 
Zdobenı va nocnıho stromecku pro 

zvıra tka je asi čnejmlads ıý z akcı Horoklubu 
Chomutov. Vloni jsme s deseti nads enci 
poprvž zdobili stromecek v Pers tejne na 
Hlavnım masıvu. Jako u vets iny spolecnych 
akcı bylo hlavnım cılem sejıt se a v tomto 
va nocnım case takž predat drobnž upomınky 
a pžefky ci pžes ky kamara du m. Za roven  se 
na takovych akcıch da  zazıt neopakovatelnž, 
jako treba slys et zpıvat OČa ka nebo Honzu 
Jansu.  Tolik kra tka  vzpomınka na prvnı 
zdobenı. 

 Zdobenı v poradı druhž probehlo na 
chalupe Lesu  CR ve Vykmanove. Pro 
presnost je treba rıct, ze Vykmanov je pouze 
nejblizs ı ( tedy hodinu pernž chu ze vzda lena  ) 
dedina a  nekterı ťcastnıci  se mi  za to 
podekovali.  Cely predva nocnı vıkend by se 
dal zhodnotit statisticky á  bylo tam 30 lidı, 
zdobilo se, zpıvalo se, lyzovalo, koulovalo, 
soutezilo, Bra chapa rek spora dal Horalku za 
35 vterin !, popilo, pokecalo, ale snad 
nejvystiznejs ım popisem by mohl byt mu j 
rozhovor s panem Beckou, ktery na m chalupu 
pu jcil. 
áJa  jsem va m rıkal, ze se autama  v zime 
k chalupe nedostanete.ů 
čTo nikomu nevadilo.ý 
áNevadilo? Hodinu se brodit tema za vejema? 
Byl tu vu bec nekdo?ů 
čBylo na s tu asi tricet.ý 
áCoze?ů 
čJa  jsem va m rıkal, ze jsou to horolezci. Moc 
se jim tu lıbilo.ý 
áA to vsichni sli z Vykmanova?ů 
čJak kdo. Nektery s li z vesnice, nektery prijeli 
z Kova rsky na bezka ch, nebo pris li pes ky 
z Ra jova. Ty s koca rkama meli trochu 
problžmy, ale zvla dli to taky.ý 
áS jakyma koca rkama?ů 
čNektery prijeli i s detma á  koca rkama.ý 
áVy si ze me dela te legraci!ů 
čNe, va zne. Uz va m rıka m asi potretı, ze jsou 
to horolezci.ý 
áVa zne? A co ty zamrzly za chody a vymrzla  
chalupa? To jim taky nevadilo?ů 
čHajzlıky jsme rozmrazili, vodu taky. V 
 chalupe bylo chladno, protoze jsem zatopil 
pozde, ale ani hudebnıku m to nevadilo.ý 
áHudebnıku m?ů 
čByli tady kamara di s kytarou a s basou.ý 
???????? 
čNo s basou.ý 
áUz  va m verım skoro vsechno, ale 
nepreha nejte to!ů 
ččTToo  kkddyybbyycchh  vvaa mm  rreekk,,  zzee  jjeeddnnaa    kkaammaarraa ddkkaa  
pprr iibbeehhllaa  nnaa  bbeezzkkaa cchh  vv  ppuu ll  ttrreettıı  rraa nnoo  řř ýý  
!!!!!!!!!!!!! 
čOpravdu se na m tu lıbilo.  K tomu pietnımu 
hrbitu vku jsme se uz dost brodili snehem, ale 
s lo to.ý 
ááVVyy  jjssttee  ssee  bbyyllii  ppooddııvvaatt  ii  ttaamm  nnaahhoorree!!ůů  
čJo, ale tam uz jsou pora dny za veje.ý 
áKouka m, ze jste tu i vsude vytreli.ů 
čZensky to tady pora dne uklidily. č 
ááNNoo  aallee  ii  ttaaddyy  uu  kkrrbbuu!!ůů  
čPris lo na m to norma lnı.  My jsme  tu byli 
spokojeny. Jestli jste i vy, mohli bysme tu 
takovou akci udelat i prıs tı rok?ý 
áTe…, kdyz  vidım, co jste za partu, klidne za 
mnou prij…te � ů 

[[  BBrroonneekk  ]]  
 
P.S.  Veci, ktera  na chalupe zu staly (foČa k 
bakelitovy, mikina zelena ,  s a tek zmuchlany a 
plena detska ) jsou ca stecne vra ceny a zbytek 
se nacha zı u Jıri. 
P.P.S. Prej to bude drahy. 

HURA  NA BADILE 
Je to rok, co jsme se rozhodli ja  a 

Jarda uskutecnit vy stup na Badile. 
Posilnůni Stůpa novy mi ironicky mi 
pripomınkami, z e umıme akora t tak 
dobre zaparit a z e jen vsichni kecaj a 
kecaj ...  

Vyrazili jsme z Cech na italsko-
svy carskou hranici vstrıc tomuhle 
prekra snemu kopci s pla nem jasny m, 
hlavnů pohoda. Navecer jsme dojeli do 
vesnicky Bondo, kde se musıs v mıstnı 
hospudce nahla sit a zaplatit my tne. 
Popovıdali jme si s mıstna kama a jen tak 
mimochodem jsem si precetla v 
novina ch predpovůČ  pocası na tuhle 
oblast. Zıtra na dhernů, slunıcko, teplo, 
pozıtrı jeden blesk vedle druheho. Na s 
ba jecnů romanticky  pla n, ktery  vypadal 
asi tak, z e si da me pivko, vyjedeme na 
konec cesty, tam prechrupnem, ra no 
půknů celodennı pohodovy  vy stup az  
pod stůnu na bivak, dalsı ranko sestup k 
na stupu a půknů odpocatı nahoru. Tak 
tohle vsechno se zhroutilo bůhem 
vteriny. Zacal sprint. Skoc ili jsme do 
auta a rıtili se nahoru. Prestal fungovat 
vůtra k. Kaz dou chvıli jsme varili, z 
ameriky se valily dy my, kdyz  to 
vypadalo, z e horı les, Ja ra hasil a ja  
prebalovala vsechny vůci. 

Nahore temůr za zacınajıcıho 
soumraku jsme zacali stoupat. Pred na mi 
se tyc il strmy  kopec, kteremu nebyl vidůt 
vrchol. Jarda vyrazil prvnı a sel v pohodů 
nahoru, ja  pomůrnů zaosta vala, ba gl mi 
pripadal nemoz nů tůz kej a cestu nahoru 
slapali obri. Za naproste tmy jsme minuli 
chatu na vrcholu a slapali jestů vy s. 
Zrıtili jsme se na malem pla cku, kde 
jsme se rozhodli prespat. Jarda mi sundal 
batoh a skoro ho to prevrhlo, jen se 
chechtal. No on můl sice ba gl jako hrom 
a vypadal jak serpa na vyna sce do BC, 
ale ja  si mazanů zabalila vsechen 
vercajk, takz e jsem to nejtůz sı vyrvala 
nahoru sama. Ra no kolem pa te na s 
vzbudili prvnı lezci, vyhrabali jsme se 
ven. Spali jsme opravdu kra snů, na 
loucce plne protůz ı hezky uprostred 
cesticky. Ochrana ri by z na s můli 
opravdovou radost. Rychle jsme se 
zabalili a mazali k na stupu. Pres ledovec 
se slo pomůrnů dobre, presto na m na stup 
prımo pod stůnu trval jestů tak tri 
hodinky. Kdyz  jsme vylezli na hreben, 
povıda  muj horsky  vudce: ŠJsme v 
prdeli, spletli jsme na stup!”  Trochu ve 
mne hrklo, protoz e Ja ra se plete docela 
ma lo. Ale tentokra t jsem si byla jista , 
pamatovala jsem si na stup z dia ku u 
Stůpa na. Abychom se dostali k na stupu 
cesty ŠDalsı den v ra ji” ,  museli  jsme  se 
 

Na zory ctena ru  : 
VZKAZ PARKOVI OD 

HRAZNEHO 
Va z ena  redakce, dovoluji si Va s 

pozdravit a za roven poz a dat o otistůnı 
me kra tke odpovůdi na text ve Vasem 
casopise - Mantana 4/2001 "Policejnı 
anaba ze aneb Trnita  cesta do Orasına". 

Nerad bych Va s obıral o mısto pro 
Vase prıspůvky, ale nemohu na tento text 
nereagovat, protoz e je protka n celou 
radou lz ı. 

Pobudou ses, hochu, nazval sa m. 
Promin, z e Ti tyka m, ale tak nůjak mi to 
prijde norma lnı od strasidla. Predstavuji 
si, z e pokud c lovůk sportuje, ma  i 
sportovnıho ducha. O tebe ma m, Pa rku, 
strach, s tım Tvy m nebude vse v 
pora dku, v situacıch, kdy ma s celit 
problemu se skry va s mezi vy vraty, to 
nenı zrovna chlapske, viČ  Pa rku? 

A jestů nůco, chci Tů, chlapce, 
upozornit, z e jsi vstupem na “zemı 
prehrady porusil hned dva prısne za kazy. 
I male dıtů by Tů pouc ilo o tom, co 
"Vstup zaka za n" znamena . A “plnů 
nakonec, to, z e na kaz de prehradů platı 
zvla stnı rez im, asi nerespektujes, takz e 
Tve seknutı dra pkem nenı namıstů a 
pokud si budu chtıt nůkoho na "moji" 
prehradu pozvat, vůr, zvla dnu to samo, 
nepotrebuji Tvoji pomoc.  
Můj se, (Sucho)Pa rku, sportu zdar! 
 

[ PovoČ a cky  strasidlo ] 
 
Pozn. redakce:  Nazory nahodilych ctenaru  se 
nemusı shodovat s nazory redakcnı rady a 
pravidelnych ctenaru  Mantany. 

V patek 5.4.2002 se kona 
prednaska o  
PAMIRU 

 s promıtanım diaku 
v lesoparku na folkovem 

klubu. Blizsı informace u 
Letose. 
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podplazit pod ohromny m kusem seraku a 
pretraverzovat asi 50 metru pod na stup. 
Kdyz  jsem dolezla k Ja rovi, cela  ta 
na dhera se zrıtila do “dolı. Z tohoto 
mısta se slanuje dolu c tyri delky, ale 
protoz e stůna byla plna  snůhu a mokra , 
coz  se s rajbasem moc neslucuje, 
vypustili jsme to. 

Byli jsme pomůrnů vyrızenı, bolely 
na s nohy a pred na mi dvacet delek 
lezenı. ŠNo, to půknů zacına ", myslela 
jsem si, ale to uz  se Jarda chystal do 
prvnı delky. Nada val jak spacek, z e je to 
tůz ky  a z e se na to vykasle. Mnů to prislo 
super, tak jsem mu navrhla, z e pujdu da l. 
Byla to na dherna , lehce uklonůna  stůna s 
nejtůz sımi mısty 6b+. Jistůnı jsou 
krouz ky asi tak po půti metrech od sebe, 
mezi nů se toho moc neda . Nevy hoda je, 
z e krouz ky nejsou vidůt. Obcas se mi 
stalo, z e jsem jistůnı radsi vynechala, nez  
bych ztra cela nervy hleda nım. Pred na mi 
ve stůnů byla jen jedna dvojka, takz e 
jsme tam byli skoro sami, sami v ra ji. 

Asi po asi osmi hodina ch jsme byli 
na vrcholu a zacali slanovat. Slanovacı 
dra ha nenı obcas tak jasna  a na m tam 
ubıhaly vza cne minuty. Na pilıri u 
bivaku jsme hopli do norma lnıch bot a 
“nava byla pryc . Můli jsme to v kapse. 
Vra tili jsme se na nası protůz ovou louku, 
postavili stan a dali polıvku. Prıprava se 
trochu prodlouz ila dıky mokry m sirka m 
a jen vsudyprıtomna  fyzika na s 
zachra nila od smrti hladem. Ra no v půt 
na s zase vzbudili prvnı lezci, ale my 
zustali tentokra t slastnů lez et, jen mi 
vrtalo hlavou, z e se asi ta predpovůČ  
nebere tak va z nů a my se takhle hnali 
zbytecnů. Ra no jsme si spravedlivů 
zabalili a vyrazili k autu. Musım rıct, z e 
cesta byla mnohem prıjemnůjsı. U auta 
jsme vyta hli z idlicky a bouchli sampus. 
V tu chvıli se zata hlo nebe a nad 
Badilem se strhlo peklo, lıtaly blesky a 
hromy bily.  

Ano, je to dobry  podıvat se obcas na 
predpovůČ  pocası ...  

[ Nany ] 

Tatry a brzy se chodbickou line lıbezna 
smósice vunı z Fernetu, orechovice, 
slivovice, svaraku, strudlu, rızku a 
piva.  Noc ve vlaku probóhla klidnó. 
K pocitu bezpecı pred zlodóji 
neprispóly ani tak retózy s karabinou, 
ktere drahy nechaly namontovat na dvere 
vagonu, jako spıs “sılaý kolektivu. 

  Rano jsme se v Popradu radsi 
rozdólili na dvó skupiny, protoze jsme 
pochybovali, ze nas se vsemi tómi 
batohy, lyzemi a snowboardy vezmou do 
jednoho autobusu. Obó party ale móly 
stejny cıl ť zastavka Biela voda.  
Odtud zacınal nas aklimatizacnı vystup 
Bielovodskou dolinou z vysky 900 m.n.m. 
na “Brncaluý, takze 600 vyskovych metru 
a 3,5 hodiny chuze. V pót odpoledne uz 
jsme vsichni obdivovali z oken jıdelny 
nadherne panorama doliny sevrene ze trı 
stran stıty a vózemi. Na vecernım 
“brıfinkuý jsme si ( pro nóktere 
zbytecnó )  popovıdali o bezpecnosti 
pohybu v horach, planovanı tur a 
rozdólili vypravu na rozvazne a chrty. 

Dolina Zeleneho plesa nabıdla ze 
zimnıho lezenı bóhem celeho pobytu 
kazdemu z nas nóco. Rozvaznı zacali 
nejsnadnójsım vystupem ť turistickou 
cestou na Velkou Svisňovku a Skalnatou 
chatu, chrti  pod Svisňovkou oňukavali 
jednodelkove ledy. Druhy a tretı den 
vónovali Honza a Bronók novackum. 
Nacvik brzdónı cepınem zacınajıcı 
prostym sjezdem po svahu se stupnoval 
k zastavenı po padu na bricho, 
prepadnutı po zadech a znovu to same 
s tózkym batohem. V konecne fazi teto 
casti metodiky, zpestroval novackum 
sjezdy nejen batoh, ale take nasazene 
macky. Na druhem stanovisti probıhal 
nacvik zachrany zranóneho po padu do 
trhliny. Chrti  mezitım nachazeli dalsı 
ledy, ktere si rıkaly o prelezenı a 
vyrazeli do sirsıho okolı chalupy. Ve 
stredu prisla v ledech rada na novacky 
a vycviku se ujali Meky a Fery.  Vecer 
u pivka se pak rozebıraly a hodnotily 
vykony ť zimnı prustup Zabilkovym 
traverzem s vystupem na Jastrabiu vezu, 
sjezd “Flaskyý na skialpech,  vystup na 
Kozı stıt z ktereho se kluci vraceli 
pri celovkach a Fery byl  (skoro) 
napaden rozlıcenym kamzıkem. Paty den 
vyrazila cela skupina rozvaznych do 
Baranieho sedla (2 389 m.n.m.) a 
pokracovala na Baranie rohy (2 526 
m.n.m.) .  Pepıno a Jarda Zetek 
vyrazili brzy rano stejnym smórem, ale 
pokracovali na Teryho chatu a nasadili 
takove tempo, ze se zpatky vratili 
s rozvaznymi, kterı do Baranieho sedla 
vyrazeli az po snıdani.  Odmónou za 
pókny vystup byl dlouhatansky sjezd 
pres Velkou zmrzlou dolinu a Flasku az 
k Zelenemu plesu a radnó naklepane 
pulky. Protoze pocası neporucıs, 
poslednı den  si rozvaznı uzili 
v traverzu do Male zmrzle doliny a 
chrti v ledopadu tamtez narazoveho 
vichru a poradne snóhove vanice.  
Sporadany …stup do tepla chalupy se pak 
chvılemi mónil v plachtónı a hned zase 
v plavanı kraulem proti proudu reky.  
Ale tepla vecere a pivıcko lakaly.  
Polopenze byla opravdu prıjemnym 
prekvapenım.  Obavy z malych porcı se 
nenaplnily, snıdanó byly dostacujıcı a 
po jedne z vecerı prohlasili ze majı 
dost dokonce i Long s Bótou ( !!!! ), 
kterı se cely ten cas obótavó starali, 
aby se talıre do kuchynó vracely 
dokonale vymetene.  Myslım, ze personal 
Chaty pri Zelenom plese si zaslouzı 
podókovanı a to nejen za jıdlo, ale  i 
za prıstup bóhem celeho tydne. 

Sobota 26. ledna  probóhla ve 
znamenı balenı, loucenı a tradicnı 
cesty pres Tatranske matliare do 
Tatranske Lomnice a pak vlackem do 
Popradu. Vecer pak v rychlıku smór 
Chomutov  Pepıno  upozornil  nókolik 
..... 

“spoluobcanuý, ze je mazne cepınem po 
cuni, jestli se budou jestó chvıli 
motat kolem nasich kupıcek a cesta domu 
probóhla v klidu a druzne zabavó.  
Zbyva jen poslednı vóta pro ty, kterym 
se akce Horoklubu lıbila : Na vykonnem 
vyboru se objevila myslenka oddılove 
akce do letnıch velehor � 

 [ Bronek ] 

VYSOKE  TATRY 2002 
Myslenka usporadanı vótsı 

oddılove akce zamórene do hor , se na 
Vykonnem vyboru  poprve objevila asi 
pred dvómi lety. Po lonske zimnı 
metodice konane na travó a blató pak 
dostala konkretnójsı podobu a na podzim 
roku 2001 se VV usnesl, ze malou sondou 
zjistı zajem clenu o takovou akci. 
Podle znameho klıce jsme predpokladali, 
ze tretina  z osmnacti prihlasenych 
postupnó odpadne a VV se usnesl, ze 
akci podporı nejen organizacnó, ale i 
castecnó financnó. Ale. Ale VV mını, 
clenska zakladna mónı. 

Je patek 18. ledna 2002 a na 
Brncale je zajistóno neuvóritelnych 23 
mıst pro Horoklub.  Zaplnujeme tretinu 
vagonu vlaku smór Poprad 

06.-07.04.2002 
JARNI  METODIKA  

Jak jiz  vıte ze systemu metodiky 
naseho klubu, ceka  na s jarnı metodika, 
ktera  je pripravena opůt na dva dny. V 
sobotu budou v Perstejnů na skala ch 
pripravena nůktera  technicka  stanovisúů. 
V nedůli si pak kaz dy  projde testem 
teoreticky ch znalostı vcetnů prvnı 
pomoci a budou na umůle lezecke stůnů 
pripravena dalsı stanovistů: 
 
Sobota 06.04.2002 

Stanovistů :  
- chyta nı pa du prvolezce 
- zpusob jistůnı na zajistůne cestů  
- zhotovenı ferratickeho setu 

- nouzove  slanŇnı  
- vy stoup po lanů pomocı blokantu 
- prekona nı propasti traverzem  
- slanůnı Dulferovy m sedem  
- slanůnı 50m nava za nım dvou lan  

Data :  
Termın : 06.04.2002 v 9:00 hodin 
Mısto : Skalnı oblast Perstejna (skalky).  
Vy zbroj : Kaz dy  vlastnı seda k, prsa k, 
lano, karabiny, smycky.  
Vy stroj : Kaz dy  vlastnı.  
 
NedŇle 07.04.2002  

Stanovistů :  
- prvnı pomoc  
- technika va za nı uzlu  
- provizornıho seda k a prsa k  
- za chrana prvolezce po pa du  
- za chrana druholezce po pa du  
- odskok do lana  
- odskok do brzdy na zajistůnou cestu  

� Data :  
� Termın : 07.04.2002 v 9:00 hodin 
� Mısto : Tůlocvicna gymna zia Kadan  
� Vy zbroj : Kaz dy  vlastnı seda k, prsa k, 

lano, karabiny, smycky, tuz ku.  
� Vy stroj : Kaz dy  vlastnı.  

 
Opůt pripomına me, z e metodicke dny 
jsou pro odzkousenı znalostı a 
dovednostı nova cku prıpadnů 
zopakova nı tehoz  u ostatnıch. Jakekoliv 
dotazy je moz ne smůrovat na metodiky 
klubu. Termın letnı metodiky, ktera  
probůhne v prubůhu kvůtna, bude vcas 
ozna men na stra nka ch metodiky nebo v 
klubovem casopise Mantana. 
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VVeesseellyy  SSiillvveessttrr  22000011//22000022  
 
Obvykle na Silvestra vyrazıme hned 

po vanocıch a tóch nókolik dnı travıme 
nókde na horach s partou kamaradu.  Ale 
vótsina z nich ma prcky, takze letos 
zadnej divokej mejdan nebude, navıc 
Maruska musı jestó 31.12. do prace, 
takze se ani nijak daleko dojet neda.  
Nezbyva, nez vyuzıt nejblizsı okolı 
Chomutova.  Jenomze tady nikoho s 
chalupou nezname.  Nakonec nas zve 
Petra na Krımov, kde bude 
s policajtkama. Maruska ale prichazı 
pozdó z prace a vlak v pul tretı nam 
ujızdı.  Na informacıch nam sdólujı, ze 
byl dneska poslednı a tak jsme zase 
tam, kde jsme byli. 

Premyslım, kam vyrazit, kdyz si 
vzpomınam, jak kluci vypravóli o srubu 
v Muflonı dolince.  Pry je tam moc 
krasnó.  Je rozhodnuto. Silvestra 
budeme slavit ve dvou na srubu.  To 
bude tózka romantika.  Oba peraky jsme 
sice pujcili klukum do Tater, ale 
kosıky nam preci budou u kamen stacit.  
Jestó nezapomenout na sampano a uz 
vyrazıme na autobusak.  Autobus jede 
vcas a vysazuje nas ve Vysoke Peci.  
Nejdrıve jdeme po silnici, pak uhybame 
k Jezerce.  U hraznych se svıtı, ale my 
jdeme dal k prehradó.  Cestou 
vyrusujeme u krmelce stado kamzıku a 
stoupame po cestó na hraz.  Jestó 
k prıtoku je cesta odhrnuta, ale dal uz 
jen panensky snıh.  Nandavame navleky a 
vyrazıme dal …dolım.  Sice nevıme 
presnó kam, ale snad to stihnem do tmy 
najıt.  Musım proslapavat asi pul metru 
cerstveho snóhu, takze postupujeme dost 
pomalu.  Porad cekam, kdy se srub 
objevı, ale stale nic.  Pomalu se 
zacına stmıvat.  Nalevo je vidót skalky 
a pod nimi plosinu, v duchu si rıkam, 
ze by to bylo pókne mısto na srub a 
postupuji smórem k nómu.  Odhad mó 
nezklamal.  Jestó prebrodit potok a 
jsme u Pidlace.  Vchazıme dovnitr a 
…smóv nam tuhne na rtech.  Mısto kamen 
jen mala pıcka, mısto postelı ruznó 
pohazena polnı nosıtka, zadny stolek a 
zidle ale hlavnó zadne drevo.  Jelikoz 
jsem nevzal varic, nójake drevo by se 
asi hodilo.  Vsude kolem srubu jsou 
zavóje snóhu, takze pod nimi nenı nic 
vidót.  Zkousım jednu z nich odhazet, 
ale nachazım jen lavicku.  Tu by bylo 
preci jen skoda spalit.  Ani ve 
vzdalenójsım okolı to nenı o moc lepsı.  
Navıc uz je docela slusna tma a zacına 
byt zima.  Tomu rıkam silvestrovska 
romantika.  Karimatky sice mame, ale 
lezet v kosıkach na zemi bez ohnó ť to 
by byl docela slusny bivak.  Mozna, ze 
by nam i to sampano zamrzlo. Je nam 
jasne, ze tudy cesta nevede a tak 
davame batohy zpót na zada a ve 
vyslapanych stopach se vracıme zpót.  
Pod prehradou podruhe odhanıme stado 
kamzıku od krmelce, opót mıjıme domek 
hraznych a po silnice se vracıme zpatky 
do Pece.  Problem je v tom, ze v tuhle 
dobu uz dnes zadny autobus nepojede, 
takze nas ceka docela dlouha cesta 
domu.  Kochame se hvózdami a ukrajujeme 
prvnı metry toho neplanovaneho pochodu, 
kdyz nas mıjı auto.  Ani jsme nestihli 
stopovat.  Vidım jen zadnı cervena 
svótla, ale mam pocit, ze to bylo auto 
Doskoce. Marusce byla SPZ-ka take 
povódoma a tak rychle shazuji batoh a 
hledam mobil. Volam Zdenkovi a ptam se 
ho, jestli nahodou pred chvıli neodjel 
z Pece.  “Tak to jste byli vy, jo?ý, 
odpovıda a okus dal otacı auto.  Tomu 
rıkam klika.  Nastupujeme do vyhrateho 
auta a nechavame se vylozit 
v Chomutovó.  Tım se zasadnó mónı 
situace.  Bereme si svoje auto a 
vyrazıme na osvódceny srub do 
Bezrucaku.   Pokud tam nikdo nebude (v 
duchu premyslım, kdo by tam asi mohl 
byt a  jediny, kdo mó napada  je  Tonda   
a   ten   jel   do  Tater),  tak to  

bude pohoda.  Na srub dorazıme asi 
v pul devaty a jsme tu sami.  
Dılcı …spóch.  Rychle zatopit 
v kamnech a natahat nójake drevo.  
Opót stejny problem se zavójemi, 
ale kdyz clovók vı, kde hledat, 
tak je to vyraznó lepsı.  Ve srubu 
zacına byt teplo, ale se drevem je 
to slabsı. Posilnóni vınem 
zacıname rezat drevo, ktere jsme 
natahali zvenku.  Za chvıli je nam 
celkem vedro a dreva prılis 
nepribilo.  Strıdavó se 
obcerstvujeme vınem a pokracujeme 
v dólanı zasob dreva, aby nam 
vydrzelo do rana.  Ani jsme se 
nenadali a je tu pulnoc.  Takze 
pókny Novy rok.  Z okna pozorujeme 
pulnocnı ohnostroj a jsme radi, ze 
jsme nezustali doma.  Tózkou 
romantiku nam rusı jen pıpanı 
mobilu, ktery kazdou hodinu 
oznamuje, ze je cas prilozit do 
kamen.  Ale to je jen drobna muska 
na jinak vydarenem silvestrovskem  
vyletu. 

   Ahoj   Jıra 
 

PS:    Pod•kovanı pat•ı Parkovi a 
spol. za poskytnutı azylu v jejich 
srubu.  Nicmen• na Pidlac pojedu 
urcit• jest• jednou, ale rozhodn• 
ne v zim• a s kosıkem. 

a pak uz  si to svistıme po magistra le k 
Novemu Domu. Tady stopa opůt koncı. 
Vypoustıme do celby mlade konů (Pinu) 
a kocha me se kra sny m pocasım. Na dalsı 
zasta vce na s Pinu fotı z posedu, a tak se 
po vzoru domina vsichni ka cıme do 
snůhu. Pak jde do celby na s snůhoborec 
LeTos na skialpech a cesta prıjemnů 
ubıha . Nůkterı dokonce minuli dalsı 
kontrolnı bod pod Jelenım vrchem. 
Modra  uhy ba  doleva, to bychom tedy 
můli by t na silnici. Skoro bych to tu pod 
tım snůhem nepoznal.  Nechce se na m jet 
az  do Nacetına a pak se vracet způt na 
Cihadlo, a tak navrhuji zkratku.  Jelikoz  
to tu nikdo nezna , vsichni souhlası. 
Odbocujeme na lesnı cestu doleva a 
v kolejıch po traktoru mizıme v lese. Po 
zhruba deseti minuta ch jızdy to Pa rkova  
s Pa rkem a Vla Č ou ota cı způt na silnici, 
protoz e si myslı, z e jdeme spatnů. 
Vyvra tit jim to nemuz u, jelikoz  sa m 
nevım, kde presnů jsme, ale myslım si, 
z e smůr ma me dobry , a tak jdeme da l. 
Mezi stromy se na m v jednom pruseku 
objevuje vysılac  °  prvnı zna mka toho, z e 
jdeme dobre. Pod stoz a ry vedenı uz  je 
na m hej, jestů zkratka kolem lesnı skolky 
a uz  jsme pod Cihadlem.  Z ruzny ch 
smůru se scha zıme k vrcholu, kde se 
fotıme a posilnujeme. Je pul tretı a tedy 
casu nenı nazbyt. Brona s Hanulı na s 
opoustůjı smůrem k hospodů. Ne, z e 
bychom nejeli take radsi do hospody, ale 
je treba pripravit drıvı na ohen, protoz e 
noc bude sakramentsky dlouha . To se 
jich ale nety ka , protoz e oni se vracejı 
způt do Chomutova. Take ne prılis 
la kava  vyhlıdka. Sunda va me lyz e, 
proslapa va me si cestu k rozpadlemu 
srubu a postupnů ho premisúujeme po 
vzoru mravenecku pod vrchol Cihadla. 
Maruska si stavı opoda l stan a pak 
s Jitkou pora z ejı nůkolik sousek 
v blızkem lesıku. Nez  se stacı setmıt, 
ma me slusnou hroma dku dreva, a tak je 
cas vyrazit do hospody. Cestou 
potka va me Pa rka s Vla Č ou, kterı se 
vracejı z hospody. Da va me jim 
instrukce, kde by mohli vykopat mısto 
pro ohnistů a rozjız dıme se opacny mi 
smůry. V hospodů horı krb, a tak 
neva ha me a susıme vlhke oblecenı a 
boty. Doplnujeme tekutiny a 
nepohrdneme ani lanım gula sem. Cas 
prıjemnů ubıha  a nase půsı divize pora d 
nikde. V osm  hodin pricha zı SMS-ka, z e 
Pa rkova  s Hanulı a Bronou dorazili po 
tmů do Chomutova z ivi a zdra vi. Cestou 
pry  potkali nad Kamenickou Atoma, 
kteremu to rozmluvili. Půsa ci jsou pry  
půknů zdecimovanı, ale do hodiny by 
můli dorazit. V pul deva te pricha zejı 
prvnı  dva  a  po  pulhodinů zbytek. Majı 

ZZiimmnnıı  ttaa bboorreennıı  22000022  

DDRRSSOONN   33..  SSTTUUPPNNáá   
V sobotu 5.1.2002 se kolem 

deva te hodiny postupnů scha zıme 
v Restauraci II. mly n a pan Svinarık na s 
bleskovů za sobuje dostatecny m 
mnoz stvım grogu. Rozda va m propozice 
a objedna va me dalsı grogy, aby bylo co 
vyplnit do prvnı kolonky, kterou je 
potvrzenı o konzumaci v teto restauraci.  
Atmosfera na startu je velice prıjemna , 
takz e se odtud nikomu nechce. Ale cesta 
bude dlouha , a tak se za chvıli zveda me 
a vzhuru na lyz e. Tedy ti, co lyz e majı 
(Jitka Ha kova , Vla Č a Stork, Pa rek, 
Michal Pinc, LeTos, Brona, Hanule, 
Pa rkova , Maruska a ja ). Jsou zde nůkterı 
(dva kluci z Mostu a tri z klubu vojenske 
historie), kterı si bůz ky nevzali a vyra z ı 
půsky za způvu nůjake pochodove pısnů. 
Neza vidım jim to. Az  na Kamenicku to 
jde, cesta je prohrnuta . U hra ze je prvnı 
kontrola °  kaz dy  opisuje na pisy na 
cedulıch, na sleduje drobne obcerstvenı 
cajem z termosek a pak vzhuru na dalsı 
cestu. Od hra ze pokracujeme po modre 
smůrem na Novy  Dum. Slunıcko na m 
kra snů svıtı na cestu, a tak na m ani 
nevadı, z e musıme proslapa vat. To nase 
Špůsı divize”  na tom bude asi hur, my se 
borıme zhruba po kotnıky. Asi 
v polovinů “dolı se obcerstvujeme 
LeTosovy m pivem a vystavujeme sve 
blede obliceje slunıcku. Pivo je dopito, a 
tak pokracujeme da l. Proti na m zacınajı 
jezdit bůz kari, takz e uz  nemusıme 
proslapa vat a hned se jde prıjemnůji. 
Dalsı zasta vku důla me u zac a tku 
Dieterovy stoly, kde se posilnujeme i 
svac inou. Plni energie se opůt vyda va me 
na cestu.  Jestů chvıli stoupa me do kopce  
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toho az  po krk. Ani se jim nedivım, 
skoro dvana ct hodin pochodu 
v hlubokem snůhu - slusny  vy kon. Chvıli 
si vza jemnů lıcıme za z itky z cesty, ale 
cas je ne“prosny  a jednou z podmınek 
pro zıska nı titulu Drson tretıho stupnů je 
by t na Cihadle od 22.00 do 6.00 hod. A 
Pa rek uz  urc itů netrpůlivů sleduje 
hodinky, takz e zaplatit a opůt na lyz e.  
Teplomůr venku ukazuje kra sny ch 14…C 
pod nulou, a tak na m prıkre stoupa nı 
podel sta tnı hranice vubec nevadı. Uz  
jsme skoro pod Cihadlem, ale sta le 
nevidıme ohen. Je vidůt az  ze 
vzda lenosti nůkolika metru, protoz e 
kluci vykopali ve snůhu plosinu asi tak 3 
x 2 m v hloubce 1 °  2 m. Hodnotny  
vy kon. Ale je tu prıjemnů, ohen hreje, 
vıtr nefouka , jestů vyrobit za vůs na 
kotlık a uvarit svara k a nema  to chybu. 
Az  na to, z e Pa rek prosadil mısto 
svara ku caj, ktery  ale zapomnůl. Za trest 
musel kaz dy  vypıt hrnek uzene vody ze 
snůhu, aby se uvolnil kotlık na ten 
svara k. Maruska jde spa t do stanu a ja  
s LeTosem ta hneme k ohni jednu ze 
sousek, co holky porazily. Ta na m na 
nůjakou tu hodinku vydrz ı. Varıme dalsı 
a dalsı svara ky a jenom pıpa nı hodinek 
na m pripomına , jak cas letı. Po pulnoci 
pricha zı Libor a Toma s (Mosúa ci z půsı 
divize) se zpra vou, z e zbytek půsa ku 
zustal spa t v hospodů. Kaz dy  si zabıra  
nůjake mısto u ohnů a pokracujeme v pitı 
svara ku a diskuzi o cemkoliv. Ve dvů 
hodiny odcha zı Pa rek s Vla Č ou do 
za hrabu, ktery  si stihli vykopat. Da va me 
jim tak hodinu, protoz e nevůrıme, z e se 
tam bez spaca ku da  dele vydrz et. Asi ve 
tri hodiny pricha zı na snůz nicıch Pepıno. 
Vyra z el pry  z Krımova na II. mly n, ale 
skonc il na Sebıku, odkud prisel sem. 
Kdo Pepına zna , tomu uz  to ani neprijde 
divny , ostatnı na nůj koukajı jak na 
prızrak. Useda  k ohni a pokracujeme 
dalsım svara kem. Asi ve c tyri hodiny 
pricha zı Vla Č a ze za hrabu. Pry  je tam 
docela teplo. Udrz ujeme ohen, prubůz nů 
rez eme drıvı a varıme svara k a hodiny 
prıjemnů ubıhajı. Asi v sest pricha zı i 
Pa rek a na rozdıl od na s je docela 
vyspaly . Pepıno prina sı zby vajıcı sousky 
z lesa a pak je rozreza va  na polınka. Pri 
jednom z “deru se mu podarilo do ohnů 
shodit a spa lit muj plastovy  hrnek na 
svara k a LeTosuv pamůtnı noz ık, za coz  
je po za sluze pochva len. Na obzoru se 
zacına  objevovat svůtlejsı odstın °  prvnı 
zna mka svıta nı. Vsichni oz ıvajı a tůsı se 
na slunıcko.  Nedockavci si vychutna vajı 
prvnı paprsky na vrcholu Cihadla. U 
ohnů je sta le prıjemnů, ale mimo nůj nic 
moc. Kaz dy  doufa , z e rannı rozcvicka 
bude   odpustůna,  ale  Pa rek  se  svleka  

do pul tůla a vyra z ı do za vůje. A je to 
v pr� ..  Kdo chce obha jit titul Drsonů, 
musı za nım. Postupnů se v za vůji 
omy va me vsichni, nůkterı dokonce důlajı 
z vrcholu kotrmelce. Po snıdani balıme a 
rozcha zıme se kaz dy  svy m smůrem. 
Vůtsina jede do Nacetına a odtud po 
z lute na Novy  Dum a způt do 
Chomutova. U pana Svinarıka je sta le 
prıjemnů, a tak koncıme tam, kde jsme 
vcera zacali. Vsichni se shodujeme na 
tom, z e to byl kra sny  vıkend a prıstı rok 
z e se na teto akci opůt sejdeme.  

Kdo nebyl, zava hal, takz e ahoj za 
rok.                                                                                

Jıra 
 

P.S.:  Podmınky pro zıska nı titulu Drson 
3. stupnů splnili: Jitka Ha kova , Vla Č a 
Stork, Pavel Suchopa rek, Michal Pinc, 
Leos Dvora cek, Jirı Súastny  
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Jirı SČastny [barbucha] 

Honza varil i snıdal v poloze skoroleze, jsa 
zarostly ve spaca ku. I ja  jsem presvedcil svž 
telo, ze by melo neco delat, i zacal jsem ba dat 
nad obsluhou benzinovžho varice, jat chtıcem 
rozpous tet snıh na vodu a poslžze na caj a 
polžvku. Byl to nerovny boj se ztuhlou 
sklerozou, ale pomalu, ale preci jen jsme 
zvıtezili.  

Jiz ve slunıcku se nasnıdali a zabalili. 
R a dne uhasili ohen  a odcha zeli k autu m 
naplnit dals ı dennı program. Sta do cernych 
divoca ku  pod na mi pod skalnı hranou bylo 
zpestrenım. Jes te, ze nepris li v noci. Druhž 
sta do jsme potkali na ceste dolu . Krizovali nas i 
cestu, jako kdybychom my byli vzduch. 

U aut jsme na sebe hodili lezeckou vyzbroj 
a s li na kopecek nacvicovat. Obout macky, 
chu ze v macka ch a po snehovžm svahu, 
jis tenı cepınem, sjezd a zastavenı. Takž čpa dý 
do čledovcovž trhlinyý a vysvobozenı parČa ka. 
Jeden po druhžm mladı zjis Čovali, ze kdyz 
neumım, tak to stojı trikra t vıce fyzickž sıly - az 
se potili.  

Myslım, ze zimnı stanova nı splnilo 
oceka va nı., bylo bez problžmu, jen tech 
ťcinkujıcıch mohlo byt vıce. Ale ti, kterı byli, 
snad zase neco zıskali, jednak ke svžmu 
sebevedomı, ale hlavne vedomostem a 
zkus enostem. 

 [ Bohous  Dvora k ] 
 
P.S. Dıky patrı vs em dospela ku m, 
instruktoru m Horoklubu, kterı se na tžto akci 
podıleli. 

2. ZIMNI  TA BORENI  
MLA DEZE  

11. a 12.ledna 2002 
Vs e bylo dlouho dopredu pla novanž. Ucel 

- sezna mit mla dez se zimnı vystrojı a vyzbrojı 
do hor a s podmınkami, kterž jim pripravı 
zimnı hory. Stany, karimatky a vyzbroj jsme 
zapu jcili z krouzku, jen spaca k si musel kazdy 
prinžst, cım leps ı, tım lžpe. Jako obvykle, z 8-
10-ti avızovanych ťcastnıku  prozili kra snou 
zimnı noc nakonec tri (stars ı - Iveta, Jarda, 
Pepa) a dva (mlads ı - David a Kuba). No a my 
tri dospelı (Bohous , Franta, Honza). Bronek 
pris el takž, ale na ten pocet jej jiz nebylo 
treba.  

Pod kopec auty, na kopec pes ky, do tmy 
postavit stany. Snehu nebylo tolik, ale Frantovi 
na uvıznutı auta v za veji to stacilo, lopatova nı 
a hruba  sıla pomohly. Pak jsem bodoval ja , 
kdyz mi venec burtu  a pecen chleba pretrhl 
igelitku a rozbehl se po snehu. Ale co, hovınek 
vecer horel a burty prskaly rozkos ı, pivo (dve) 
teklo proudem. Vydrzeli jsme kla bosit u 
plamenu  hluboko do noci. Pak spa t. My 
dospela ci ve Z°a rskžho pytlıch, mla dez ve 
stanech. Toto je vzdy kra sna  loznicova  scžna, 
kdy ve snehu pod bıle obsypanymi 
borovicemi, se pred svym spaca ckem 
nabalenž postavicky postupne odhalujı a 
odhalujı (bylo jen asi -5�C). Jemna  intimnı 
scžna koncı zasunutım (zakuklenım) bource 
lidskžho do za motku spaca ku. Jes te hadrıky 
sbalit a bu° k sobe nebo do batohu. Ja  dal 
boty i hadrıky i zbylž burty a chleba do snehu 
pod batoh. Jo, jo, celou noc jsem pak 
poslouchal, jak mi za hlavou krupou zoubky 
mys icky dobyvajıcı se k burtu m. Ale ra no jsem 
potes en - nedohryzala se. Takž nekdo 
(Dvora k) pry chra pal celou noc. Jinı zase 
(Pepa, Iveta) v noci zoufalym pla ca nım do 
podlahy stanu menili prolezely obtisk tela 
v hlubokžm snehu (chteli se otocit na druhy 
bok, ale formicka nepustila). 

Ra no bylo kra snž, vs e pokrytž 
cerstvou nocnı snehovou nadılkou. A do tž 
kra sy se zacaly lıhnout postavicky malž i velkž 
a nutily sva  tela k zivotu. Ta bornık Pepa, potž 
co si zanada val na jak ka men zmrzlž kozenž 
pohory, pojal ťmysl znovuozivit ohen , coz se 
mu  dıky  Pepu lehce zdarilo. Nejvets ı ospalec 

SKALY U NECTIN 
Byli jsme opůt na Kozelce, dle 

pruvodce ŠSka ly u Nec tin” . Je to stolova  
hora sopecneho puvodu nedaleko 
Manůtına, nahore porostla  husty m 
zeleny m tra vnıkem a borovicemi, 
s kra sny m rozhledem do krajiny. 

Vzali jsme to zkra tka, celkem 15 
vylezeny ch cest, polovina z nich vysoke 
obtız nosti. Franta Nova k cesty vyva důl 
jako kdyby skalnı obtız nost za 7 byla na 
rozcvicova nı. Druhe lano jsme vz dy 
necha vali v cesta ch a za na mi je na 
bezpecnem konci lana prelezali Radek 
s Marketou. Můli jsme je na ocıch, ale 
byli jiz  zcela samostatnı. Vy cvik 
v tůlocvicnů da va  sve ovoce. Po sesti 
hodina ch nepretrz iteho lezenı to 
nemohlo skonc it jinak, jiz  jsme nemohli. 
Za kra sneho slunecneho podvecera jsme 
se vraceli domu. Zase prıstů. 

 
[ Bohous  Dvora k ] 
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