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Jen tak, 
místo úvodníku
     Vlastnì jsem ani poøádnì 
nevìdìla, jak tenhle rádoby úvod 
nazvat, ani jak zaèít. 
     Tak ze všeho nejdøíve se vám 
chci za všechny, kdo se podílejí na 
vydávání tohohle nepravidelníku 
omluvit za zpoždìní, se kterým k 
vám pøichází druhé èíslo. Jak každý 
jistì ví, je pøipravován horolezecký 
prùvodce po Krušných horách a 
západní èásti Èeského støedohoøí, a 
tak nám moc èasu nezbývá - to za 
prvé. A za druhé - což si myslím, že 
je vìtší kámen úrazu - není materiál. 
Stále a dokola ti stejní lidé, ze 
kterých mámíme na poslední chvíli 
rùzné èláneèky, abysme zaplnili 
ètyøi stránky. A není nás málo, kdo 
nìkam jezdí, pøidejte ruku k dílu. 
Vždy• adresu na klub máte všichni, 
navíc jsou k tomu i tøi e-mailové 
a d r e s y :  m a n t a n a @ p o s t . c z ,   
h o r o k l u b @ s - p r o f e s s . c z  a  
petja@nero.cz.
     Zkuste to, nestojí vás to pøece 
tolik èasu, ne?
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V hledišti se setmìlo, poslední 
opozdilci se pohodlnì usadili do 
køesel. Na plátnì se objevilo 
práškovací letadlo - zaèal se 
odvíjet dìj amerického velkofilmu 
Den nezávislosti. Hledištì ztichlo. 
Letadlo ovládané rukou opilého 
pilota minulo pole a bílý prášek se 
snášel na hlavy obyvatel obce 
amerického Støedozápadu.

Snášející se bílý prášek 
mne donutil trochu odstoupit od 
Skalek. V “Uražené” se snažil 
lezec a asi se mu hodnì potily 
ruce, protože maglajzoval každý 
chyt. Proboha proè? napadlo asi 
každého, kdo v Perštejnì strávil 
nejeden víkend. Vždy• je to jenom 
"pìtková cesta". Prášek by se mìl 
brát jen do tìžkých cest. Ale když 
se nad tím zamyslím - co když pro 
toho výše zmínìného lezce to byla 
tìžká cesta? Co je a co ještì není 
obtížné se nedá nijak urèit. I já 
m a g n é z i u m  è a s  o d  è a s u  
používám. Tak co mnì na nìm ten 
den tak vadilo?

Vzpomínka. Vzpomínka na 
o b l í b e n é  c h y t y  v  T i s é .  
Zapráškované cesty v Ostrovì. Víc 
a víc tìch, co používají maglajz 
jako berlièku na zlepšení výkonu a 
berou ho i tam, kde je to výslovnì 
zakázané.

Vstupem do Horoklubu 
jsme se dobrovolnì zavázali k 
dodržování pravidel lezení, jejich 
rozšiøování a propagaci. Urèitì tam 
patøí i upozornìní (nemùžeme se s 
nimi prát, ani je strhávat z lana) 
tìch, co ve skalách škodí, že 
porušují daná pravidla. Že se cesty 
zaèínají podobat umìlé stìnì  

s  p o v i n n ý m a  c h y t a m a  
obarvenýma na bílo. Až pùjde 
kolem takového škodièe desátý 
èlen Horoklubu a slušnì mu 
vysvìtlí, že tu kterou oblast možná 
èasem pro lezce uzavøou pro trvalé 
porušování zákazu, to ho snad 
musí aspoò otrávit ?!

Na obec (lezeckou) se 
zvolna snáší bílý prášek a hledištì 
ztichlo. Kdy se objeví hlavní 
hrdina? Pøijde vùbec? 

POZOR NA PRÁŠKOVACÍ 
LETADLA !!!

Béïa

DEN
ZÁVISLOSTI
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PAMÍR 99
2.7.1999 - 22.45 hod.
Plány vyrazit na "východ" nabyly reálných rozmìrù, a 

tak naše skupinka ve složení Zdenda a Franta ze Strakonic, 
Mára z Tábora, Pavel z Jeseníkù, Miloš z Varù a Chomutováci 
Pítrs a já vyrazila.

o 36 hodin pozdìji

! návštìva Mauzolea V. I. Lenina

! krkolomná cesta na letištì

! marný pokus o snížení váhy zavazadel pøebalením a 

poøízením si soukromé sauny

! setkání s ostatními - Zuzka z Ústí n/L, Franta z Lokte n/O, 

Ïuro ze Slovenska

! nalodìní se do ruského speciálu "TU 154"

o 8 hodin pozdìji

! výsadek ze vzlínadla "JAK 40" v podhùøí Pamíru v Oši

! vodkový veèírek - raníèek na uvítanou

o 3 hodiny pozdìji

! návštìva místního "hypermarketu" pod širým nebem

! poèátek terénní vyjížïky do b.c. (3800 m n.m.)

o 8 hodin pozdìji

! vysypání vyklepaných individuí na "cibulové louce", která 

se nám stala pro následujících pár dnù domovem

 o 1 den pozdìji

! na otoèku do b.c. pro zbytek "zbyteèných" vìcí

o 2 dny pozdìji

! ukuty aktuální plány, takže vyrážíme spoleènì do campu II 

(5200 m n.m.) - øádné vedro, dálka do krpálu, krysy tìžknou

o 1 den pozdìji

! dochází k rozdìlení výpravy - Zuzka + Franta + Pítrs + já se 

pokusíme o prùstup pøes Lipkinovy skály severní stìnou, 
ostatní pokraèují výstupem po východním høebeni

! kempujeme v C III (v cca 5800 m n.m.) noclehem rùzné 

kvality

o 1 den pozdìji

! asi 6 hodin se pokoušíme proklièkovat høebenovým 

labyrintem; vichøice a naše "rychlost" velí k ústupu

! bydlíme jako pøedchozí den

o 1 den pozdìji

! dochází k dalšímu rozdìlení - Fery a Pítrs sestupují, Zuzka 

a já traverzujeme na východní høeben a stavíme C IV (cca 
6100 m n.m.)

o 2 dny pozdìji

! 4.00 hod.: za tmy vyrážíme k vrcholu a tìšíme se na východ 

sluníèka - docela kosa

! 14.00 hod.: po nekoneèné štrachaèce koneènì na vrcholu 

Piku Lenina (7134 m n.m.)

! 19.00 hod.: zpìt v C IV totálnì K.O.

o 1 den pozdìji

! sestup se znepøíjemnil a protáhl, takže ještì další nocleh 

(cca 5200 m n.m.)

o 1 den pozdìji

! radostné setkání v jednièce

o 1 den pozdìji
L E     O Š

Strana 2

file://c:\Mantana\mantana4.htm


POZOR, POZOR!!!
     Na vìdomí se dává s pøedstihem dostateèným, že 
dne 23.10. roku tohoto se koná brigáda ve skalní 
oblasti Orasín.
     Kdož máš chu• pøiložit ruku k dílu, pøijï. (pozn.: 
pøijï i v pøípadì, že chu• nemáš, bude Ti pøidìlena na 
místì samém.)
     Sraz je v 9.00 (ráno!) na návsi v obci Orasín. Dále 
již pøímo u skal.
     Vlastníš-li nìjaké náèiní jako napø. pilu, sekyrku, 
nùž, krumpáè, drátìný kartáè èi nìco jiného, 
nezapomeò to v kùlnì.
     Rovnìž pøibal lezení, tøeba zbude trochu èasu 
osahat zdejší vìhlasný terény (viz pøedchozí èísla 
Mantany).

P.S. Pøi jakékoli cestì do Orasína pøes Jirkovskou 
pøehradu (pìšky èi na kole) je tøeba se nahlásit 
hráznému. Kecafón se nalézá na pøevážnì zavøených 
vratech. Pøedejdeš tím nepøíjemným støetùm.

Zatím ahoj Párek
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> termín zaplacení pøíspìvkù na nový rok 

posunut na 1. únorovou schùzi

> úprava penále za pozdní uhrazení 

pøíspìvkù: 50 Kè do èervna, od èervna 
100 Kè

> termíny schùzí VV: každé poslední 

pondìlí v mìsíci

> známky ÈHS budou objednávány 

pouze 3x roènì: v únoru, èervnu a 
koncem záøí

> podmínkou pro vstup èlena na stìnu v 

Kadani je odpracování 2 brig. hodin - 
záznam povede správce stìny

> VV pracuje na aktualizaci pravidel 

sportovního lezení ve skalních 
oblastech

se koná 6.-7.11.1999 v 
hospodì Ve mlýnì u 

Vojkovic na bøehu Ohøe!!!

POSLEDNÍ SLANÌNÍ
Od 4.10. bude v provozu stìna 

na gymplu v Kadani:
PO 18.00 - 20.00 hod.
ST 20.00 - 22.00 hod.
PÁ 18.00 - 20.00 hod.
SO 18.00 - 20.00 hod.
NE 17.00 - 19.00 hod.P
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     Tuhle cestu jsem nedávno v Perštejnì vyvádìl pro 
kamaráda hasièe. Absolvoval lezecký kurz hasièù v Brnì a 
asi poètvrté jsem spolu lezli na Skalkách. Nìjak jsem to 
špatnì vyvážil a zaèala mnì ujíždìt ruka. Byl jsem na lanì, 
pode mnou dva procvaklé nýty, tak jsem si do toho sedl. 
Bylo to asi z metru. Èekal jsem mírný škub - a ono nic. Ani 
jsem si to nestaèil uvìdomit a nohama jsem dopéroval na 
podlaze. Kouknu po Milanovi - chtìl jsem se zeptat, proè 
mnì pustil až dolù - ale vidìl jsem jen jeho záda. Ještì poøád 
jsem nic nechápal. Až když vrazil ruce do øeky a nad hladinu 
vystoupily obláèky páry, pochopil jsem. Mìl ty ruce fakt 
spálený pìknì. Musel jsem hned zpátky do té cesty, aby se 
mì pøestaly tøást nohy. Nemohl jsem si pøitom 
nevzpomenout, jak na jaøe O•ák trval na tom, aby si Radka 
šla chytit pneumatiku na Metodickém dnu. Byl jsem zas 
nìkolikrát s Milanem v Perštejnì, protože vìøím, že už si 
dává pozor (po té bolesti), ale stejnì ho vezmu pøíští rok na 
metodiku. Má to nìco do sebe.

Béïa
     P.S. Milan pustil pøi jištìní ruku pod osmou ve chvíli, 
kdy Bronìk padal, a pak jen reflexivnì chytil lano obìma 
rukama nad osmou a držel, naštìstí pro Broòka.

Shakal

S
T

Ì
N

Y

ZDÁNÍ KLAME
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SEX V DIVOCINE
     Máte rádi pøírodu? Máte rádi sex? Pokud jste na obì otázky odpovìdìli kladnì, pak právì pro vás je ideální poèteníèko 
od Roberta Roseho a Bucka Tiltona “Sex v divoèinì”. Nevìøíte? Zkuste se zaèíst do následujících ukázek a posuïte sami.

Nevítaní hosté a další potvory
HMYZ 
Jednou z vìcí, kterou každý, kdo si chce užít sexu  v pøírodì, uznává, je soukromí.
Jednou z vìcí, kterou hmyz zásadnì neuznává, je soukromí.
Veškerý hmyz má tøi spoleèné vlastnosti:
1. Všichni hmyzové mají èlánkované tìlo.
2. Všichni hmyzové mají šest nožièek.
3. Všichni hmyzové rádi otravují lidi.
Hazel, to seš ty, co mi leze po noze?

Existují tøi zpùsoby, jak se styku s vìtšinou hmyzích druhù vyhnout:
1. Bìžte tam, kde se hmyz nevyskytuje.
2. Ujistìte se, zda ve stanu nejsou díry a zda zip na síti proti komárùm je v poøádku. Držte se pravidla “Napøed zapnout a pak 
rozepnout”. Stane-li se, že necháte vchod do stanu dlouho otevøený, už to tak nechte a poèkejte, až do nìj všechen hmyz, 
napø. komáøi, nalétá, a pak honem vchod zapnìte. Hmyz zùstane vevnitø a vás a vašeho partnera nechá v klidu pod hvìzdnou 
oblohou; v tomto pøípadì je nesmírnì dùležité vystihnout pravý okamžik.
3. Poøiïte si sexpelent. Sexpelent je repelent, který odpuzuje hmyz, zatímco se vìnujete sexu (napø. DEET). Pro DEET se 
musí rozhodnout oba partneøi, protože když jej použije jen jeden, stejnì budou nakonec zapatlaní oba. Nanášení pøípravkù 
obsahujících DEET mùže být ovšem docela legrace. Úvodní formulka: “Jen žádný místeèko nevynechávej, Hale. Ti komáøi 
jsou prostì strašní!”

Jaké mùžeme nalézt v pøírodì erotické pomùcky?
Pokud jde o pøedstavivost, záleží jen na vás, ovšem pøece jen existuje pár pravidel:
1. S výbìrem toho, co vám pøíroda nabízí, by mìly pøedem souhlasit obì zúèastnìné strany. Vìøte nebo ne, nìkdo mloky 
nesnáší.
2. Živá flóra se obecnì ochotnìji smiøuje s rolí erotické pomùcky než živá fauna. Pøedstavte si, jak se asi cítí pokusný králík 
pøi výzkumu rakoviny.
3. Netøeba vyjednávat s mrtvými objekty, ale je vhodné jim projevit úctu.
4. Jsou hladké šišky a hrbolaté šišky. Jsou malé šišky a velké šišky. Dávejte pozor!
5. Nauète se dobøe poznávat houby.
6. Prùtržník chlupatý a podobné rostliny vyluète - bez ohledu na jejich názvy.
7. Péra jsou výborná, zvláštì když už nejsou zapíchnuta v ptákovi - pokud to ovšem není sakra sexy pták.

… a promluvili zkušení … Zkuste to na pláži.
 “S pískem je vždycky práce, dìcka. Písek vám leze do oèí, do nosu a ještì na rùzný vlhký místa, kde vás pak 
svìdí a je to nepøíjemný. Po roce nádherných zážitkù bych vám chtìl dát dvì rady. Jednak, pokud to jde, 
poèkejte si na odliv a využijte pøílivovou zónu, kde je písek vlhký a pevný. Je dùležité si to dobøe naèasovat, 
aby vás to nespláchlo do moøe. A druhá rada, vemte si velkou deku. Obì rady jsou nejspíš nanic, když fouká 
vítr. Když fouká vítr, použijte boudu plavèíka.”
Hunk Harrison, plavèík, Palm Beach, Kalifornie

Poznámka: Pro parašousty
(šílenci, co si otevøou padák tìsnì pøed tím, než se rozplácnou o zem) mùže sex za letu vzduchem pøipadat v úvahu v 
pøípadì, že:
1. zaènou opravdu vysoko nad zemí, a
2. budou hodnì rychlí.

A nakonec nejdùležitìjší smìrnice:

Užijte si to!                                                         Pé•a  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

