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Oddílovník

Zaplouvák
Úvodem

létě jsme obnovili zaprášenou tradici oddílové
vody. Tentokrát se jela Lužnice. Na konci srpna
se sešla početná skupina také na fesťáku v Ádru.
Bezpočet lezeckých výjezdů byl podniknut individuálně. O víkendu se jezdilo na skály, odpoledne
v týdnu se také občas lezlo v Šárce.

Často, když se potkáme s kamarády z oddílu,
mluví se o tom, co všechno se událo a kde kdo
byl. Jeden jede tam, pak nejede sem, jiný zase
naopak. Pak si každý myslí, že se vlastně nic neděje a o nic nepřichází. Proto nás napadlo vytvořit tento plátek, který má za cíl zprostředkovat
zážitky z oddílového dění i těm, co se nemají
možnost některých akcí účastnit. Mělo by jít o takové malé shrnutí zajímavých akcí. Původní myšlenka byla vytvořit něco jako ročenku, ale jak bylo
zjištěno, dají se zde uplatnit i jiná sdělení a drby
:o).

Mnozí by však stáli o více oficiálních oddílových
akcí. Doposud byly vlastně hlavně dvě pevné tradiční a to poslední slanění a otevírání skal, oddílovku nepočítám. Proto chceme krom těchto
přidat několik dalších. S tím není problém. Jediné
úskalí představuje počasí. To se totiž naplánovat
nedá, ale lezení je na něm zcela závislé. Proto je
plánování akcí dlohodobě předem docela loterie.
Na druhou stranu nutno podotknout, že stabilní
akce prostě chybí a mnoho lidí potřebuje vědět
termíny dlouhodobě dopředu kvůli plánování.
Proto jsme také na konci tohoto časopisu nadhodili seznam akcí na rok 2013 alesoň s přibližným
termínem konání. Vše bude samozřejmě upřesněno v průběhu roku.

Takže se s tímto občasníkem možná budete setkávat i vícekrát než jednou za rok. Doufáme, že
sami budete také přispívat. Bereme jakékoli informace a fotografie. Zvláště ty inkriminující jsou
vítány.
Máš nějaký zážitek z lezení?
Víš něco na své kamarády?
Nějaké novinky?

Už jsi si aktualizoval organizér, aby
se vědělo kdy trénovat?

POŠLI TO!

Objeví se to v příštím Zaplouváku ;o)

Ze života oddílu

Letos se povedlo zrealizovat pár zajímavých
akcí, nových i těch tradičních. Tradičně se otevíraly skály tentokráte na Horních skalách a na
konci sezóny samozřejmě také zavíraly při příležitosti posledního slanění na Kozelce. Podnikli
jsme metodické odpoledne na Branické skále,
kde došlo krom zajímavé diskuse o jištění a lezeckých technikách také k příjemnému lezení. V

... a Máš vyplněný profil na oddílovém webu???
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Mandy správcem Černolic

tví. Probíhal zde nácvik lezecké techniky před
prvními výjezdy našich horolezeců do Tater. Je
dost pravděpodobné, že se zde lezlo dokonce
dřív než na písku.

příjemné překvapení

Když jsme byli začátkem jara společně s Pankáčem, Čendou, Mandym a Honzou Pušem, tehdejším správcem Černolic, dovrtávat a instalovat
štandy, padla řeč i na to, že by Honza rád předal
žezlo. Není třeba dodávat, že nejblíže k Černolicím z nás má určitě Mandy. Nepočítaje vzdálenost geografickou (v blízké vesnici má babičku),
ale především vazbu citovou. Jeho první lezecké
krůčky proběhly právě na těchto skalách. Detailnější vyprávění Mandyho začátků by však vystačilo na několik stránek textu a je lepší si to Historická pohlednice z počátku 20. st., (internet)
vyslechnou přímo od něj. Zkrátka slovo dalo
slovo a Mandyho si nyní na podzim přizvala střeTak Mandy, doufáme, že budeme mít protekci
dočeská OVK ke kulatému stolu, kde mu byla a nenastolíš v Černolicích diktaturu :o).
předána funkce správce Černolických skal. Stal
se tak prvním správcem celé jedné skalní oblasti
Konečně máme trička
v historii oddílu.
šaty dělaj člověka
Stálo to mnoho úsilí, ale výsledek stojí za to. Na
trička jsme čekali několik let. Vždycky byl trochu
problém něco dotáhnout do konce. Není se čemu
divit. Ono to totiž skuteně není tak jednoduché
jak se zdá. Shrnuli jsme alespoň tuto procedůru
do několika bodů, aby si každý dokázal představit, co za tím vším stálo.
Novopečený správce ve SVÉ oblasti.

Ještě malé připomenutí, co že to ty Černolice
vlastně jsou. Jedná se o menší skalní oblast,
jižně od Prahy. Jsou tvořeny třemi výraznými buližníkovými (silicitovými) věžemi a několika přilehlými skalami. Oblast zahrnuje více jak 40
lezeckých cest. I když je někdo může považovat
za poměrně bezvýznamnou oblast, nutno říci, že
právě zde začaly psát dějiny českého horolezec-

Trička jsme prvně vytáhli na fesťáku v Ádru.
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nebo Otevírání skal. Nemluvě o tom, že přestože
pracuje jako hasič v Brně, není líný jet přes celou
republiku, ještě ke všemu po noční směně, aby
se na akci dostavil. I to samo o sobě je uctyhodný
kousek.

1) MOTIV - to je asi také to nejtěžší. Vymyslet
něco originálního, co jen tak nezevšední. Pokud
nechce člověk kopírovat již vyčpělé hudáčové
motivy, je třeba sáhnout hodně hluboko do fantazie. Když už víte co, druhá věc je hodit to na papír
a pak samozřejmě z hotových návrhů vybrat ten
vítězný. Nejprve pracovní náčrt, ten se několikrát
předělává, než se může oskenovat. Následuje digitalizace, vektorizace a další podobné blbiny.

Ku příkladu předloni na poslední slanění na
Babce přišel s obrovskou krosnou těžkou jak
kráva. To nám bylo podezřelé, protože na Babku
se šlape od nádraží několik kiláků do kopce. Nakonec z krosny vyndal několik potápěčských závaží z masivního olova. Zkrátka v rámci tréninku
si přibalil zátěž navíc.

2) MATERIÁL - není vůbec jednoduché se zorientovat v parametrech textilu, o technice potisku
ani nemluvě. Zároveň je třeba kalkulovat s
cenou, technickou realizací našich představ a samozřejmě kvalitou.
3) SAMOTNÁ REALIZACE - když už víte, co
vlastně chcete, je třeba vybrat firmu, která to
zvládne za přijatelnou cenu. Pak většinou ještě
musíte dolaďovat drobnosti kvůli technickým
možnostem potisku.

Tomáš na zinscenované fotce na téma maglajz na písku.

Loni na otevírání skal zase napsal pozdravnou
SMSku, že na cestě domů mu začala autem
proudit vůně grilování, po delší době to už ale
bylo cítit spáleninou. To mu bylo divné, tak zastavil. Jaký byl jeho údiv, když na motoru objevil již
řádně propečený steak. Jak se tam maso dostalo, je doposud obestřeno záhadou.

Ale výsledek stojí za to! Trička jsou hotová a
pro poslední opozdilce připravená k vyzvednutí
za 160 Kč/kus.

Tomáš Horníček opět perlil
známý komik opět na scéně

Tomáš je svými kousky pověstný už od pradávných časů. Většinou si však to nejlepší schovává
na velké oddílové akce jako Poslední slanění
4

Letošní cestu na otevírání skal si pro změnu
Tomáš zpestřil nabráním silničního patníku, který
mu krom odření karoserie, urvání pravého zrcátka a roztržení kola také trošku narušil geometrii vozu. Zajel si opravit alespoň kolo a k večeru
už s náma pil pivo na Obrvégrech.
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No a letos na posledním slanění Tomáš přinesl lézt a po troše příprav také vylézt.
láhev zelený. Jelikož se však tento druh pitiva z
neznámých důvodů netěší širší oblibě, byl Tomáš
okolnostmi nucen zkonzumovat většinu láhve
sám.

Autentický snímek z posledního slanění hovoří za vše.

Výsledek se dostavil záhy. Po několika zdravotních procházkách raději zavítal dříve do spacáku
než většina ostatních. Druhý den to nebylo o nic
lepší, při odjezdu si ještě na pár hodin zdřímnul Pro Zaplouvák se nám podařilo pořídit špijonážní fotografie
sedíc ve svém zaparkovaném vozu a později za- zachycují načrtnutou mapu nové potenciální oblasti :).
volal na službu spolujízda a dohodl se s plzeňJednoho podzimního dne jisté podpultové inforskou cestující, že sice do Brna by jel, ale nemá
dostatek sil na řízení. Spolucestující se tak nako- mace doputovaly i do kuloárů našeho oddílu. Prnec nedobrovolně stala řidičem a Tomáš naopak votní echo hovořilo o 40m vysokých nelezených
žulových stěnách kousek od Prahy. Tato inforveselím spolujezdcem.
mace jednoznačně zažehla výbuch nadšení u jisJsme velmi zvědaví, co si chystá na příště :o) tých jedinců a měla za následek, že dotyčný hned
druhý den ráno stál na nádraží a čekal s dvaceti
korunama v kapse (což zjistil až později) na první
Obhlídka nových rajónů
spoj do zapomenuté říše skal. Cestu ke skalám
nová oblast na obzoru?
si v dobré víře pořádně prodloužil, aby poznal
krásy okolního terénu a lépe se seznámil s proJelikož je třeba neustále přemýšlet o rozšiřostředím. Když konečně dorazil do onoho lezecvání lezeckých terénů a oblastí, protože těch není
kého Klondajku, ustrnul a spadla mu čelist.
nikdy dost, bylo podniknuto několik objevitelNekecali! Fakt stěny místy dlouhé i několik desíských výprav do míst, kde by se dalo ještě něco
tek metrů. Horší bylo nemilé překvapení při bližnevylezeného vylézt. I když věru takových míst
ším ohledání lokality. Stěny vysoké, leč hladké
už je dnes velice po skromnu, přsto se občas nějak zrcadlo a místy lámavé jak sviňa se přirozeně
jaký ten nedotknutý kousek slušné skály dá na5
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Čím to je, že je tolik trojek a asi jen jedna z pěti
je opravdová trojka? Lezli je snad jen částečně
vzdělaní truhláři, kterým zbyly jen tři prsty a tudíž
neuměli do víc počítat? Nebo se jedná o rituální
pozůstatek magického čísla tři?

již desetiletí brání nájezdů lezců. Rušičky gravitace ještě nejsou a lezení s přísavkami není ono.
Pravda však je že, misionář obešel poctivě celý
lom a možné směry nových výstupů pečlivě zakreslil do mapy vlastní výroby. Z očekávání byl
totiž tak rozrušen, že doma ve spěchu zanechal
baterii do aparátu, takže se celou dobu ještě bonusově táhl s nefunkční zrcadlovkou.

Ať je to čím chce, nás trojkaře to děsí! Nemůžeme si dovolit nalézt do cesty, která se v průvodci tváří jako trojka, ale ve skutečnosti se jedná
o nejištěnou čistou sedmu. A proto navrhujeme,
aby byly všechny trojky na písku překlasifikovány.
Je nám jasné, že nelze udělat z trojky sedmičku
a proto přícházíme s jednoduchým řešením,
které zatíží stávající klasifikaci jen minimálně.
Stačí přidat a, b nebo c.

Nicméně výprava to nebyla zbytečná neb se v
oblasti nachází i několik směrů stojících za hřích.
Proto v brzké budoucnosti jistě bude stmelena
partička, která se vypraví oblástce lépe podívat
na zoubek. Jen si představte ty komické situace,
když po dvacetimetrovém lezení přijde výstupcům do cesty totálně hladký nelezitelný koutek.
To si nesmíte nechat ujít! ;o)

A jak by to podle nás mělo vypadat?

Petice za překlasifikování
trojek

IIIa – opravdová trojka

IIIb – trojka obtížnosti přibližně V až VI

není za tři jako za tři

IIIc – trojka pro trojkaře nelezitelná, pro lezce s
výkonností sedm a výš zbytečná morálovka

Už se vám stalo, že jste lezli nelezitelnou
trojku? A pak hned vedle jinou, která byla
opravdu trojka?

Je pravdou, že cesty obtížnosti IIIc by se s největší pravděpodobností staly cestami téměř nelezenými, což by z dlouhodobého hlediska mělo
sekundární pozitivní efekt na zachování cest pro
další generace.
Přidejte i vy svůj podpis a zachraňte nás! Nás
blbce, kteří věří všemu co je v průvodcích...

Povídání o jednom prváči
nová cesta trošku jinak

Jednu podzimní ospalou neděli, když ulehla do
české kotliny inverze, mělo jisté trio o zábavu postaráno. Otěžkáni potřebným cajkem se jejich postavy konečně dolopotily pod vyhlídnutou stěnu
hřebínku Suchých skal. Vytáhli jídlo a začali sva6
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čit, však času bylo dost. Po nějaké době se převlékly do sedáků a jeden z nich vyrazil vertikálně
vstříc doposud nelezenému kousku skály. Sotva
vylezl pár metrů vzhůru, šmátral po mělkých skalních poličkách a hledal místečko na založení
smyčky. Nakonec jeho zmrzlá ruka objevila docela pěkné hnízdo. Otestoval háčky a začal přemýšlet, kam lísknout první borhák. Klíčové místo
cesty čnělo nad jeho hlavou. Pracka mu však
zimou znecitlivěla. Vyzval své druhy, aby se též
na věc podívali a sami svým bedlivým okem situaci shlédli a zhodnotili. Mezitím nenápadně slezl
a pomyslnou štafetu předal dalšímu. Ten se též
vybavil háčky, netrvalo dlouho a už v nich seděl
pod těžkým místem. O chvilku později se Suškami rozezněla ozvěna burácivého zvuku příklepové vrtačky. Rotující vrták ukusoval první zrnka
skály a do historie Suchých skal se začal psát
další malý příběh.

chuť vzít vrták do dlaní a začít jím v díře kvrdlat.
Zdola poslaná čersvá baterka problém však
rázně vyřešila a za malou chvilku se už ve stěně
blýskal nový borhák. Trio stálo pod skálou debatujíc o schopnostech lepidla tuhnout při teplotách
lehce nad nulou. Čas si pánové krátili hraním na
indiány a oprašováním zásad svojsíkova učení.
Během této kratochvíle se konzistence epoxidového lepidla postupně změnila z řídké kaše a
zubní pasty, přes vyplivnutou žvýkačku až do stadia jakš takš tuhé pevné hmoty. Všichni si uvědomovali, že nadešel čas pokračovat ve výstupu
neb první jištění (snad) pevně drží. Následovníka
určil los. Ve výstupu pokračoval ten z nich, který
si vytáhl nejmenší klacík. Nešťastník nahodil
sedák a řádně se připravil.

Černá podzimní tma nemilosrdně klepala na
dveře a cestu bylo třeba dolézt. To nejtěžší je zaVrták se zastavil několik centimetrů od cílové jištěno, podlaha tedy nehrozí. Ruka lezcova,
hloubky, dál to šlo jen velmi pomalu. Že by kře- dnes již po několikáté, začala ohmatávat známá
menná žíla? Po nemalém množství pokusů byla místa. Po chvíli procvakla borhák a šátrala do ne7
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známa. Svaly se zatínají a trup se přehupuje přes
hranu malého převisu. Nohy hledají stupy, ruce
se natahují co nejdál nad hladkou plotnu, do míst,
kde to alespoň trošku vypadá na dobré chyty.
Jsou tam, jde to! Pár ošemetných krůčků a
zmrzlé ruce drží velká madla, problém je vyřešen. Alespoň pro zatím.

rády. Šero usedá do maloskalského ďolíku, právě
vznikla nová cesta.
Euforii završuje návštěva příjemné maloskalské
hospůdky, kde přichází na řadu obvykle nejdelší
část procesu zrození cesty - její pojmenování. Po
větším množství zkonzumovaných piv se na papírku množí jména, je jich mnoho, ale žádné není
úplně ono. Když už skoro zavírají hospodu jedou
mozkové závity přítomných na plné obrátky. Když
v tom kdosi konstatuje situaci, výbuch smíchu
stvrzuje autenticitu názvu. Bylo to Bezradné trio!

Trénink sportovního ležce
jak na těžké prásky?

Mandy a Bubák si svým dlouholetým poctivým
přístupem k sportovnímu lezení získali respekt
všech, co se o tuto disciplínu zajímají. Je nám ctí,
Dál se logická linie cesty vine členitou hranou. že můžeme borce jejich formátu potkávat v odDalší borhák už není potřeba, plně ho nahrazují dílu. Následující řádky jsou výběrem jejich lezecsmyčky. Lezec pomalu ale jistě stoupá výš, pro- kých dobrodružství a není potřeba je dále
kousává se dosavadním neznámem blíž a blíž k komentovat.
vrcholu. Najednou se ulomí stup a jeho bezradná
noha ční volně do prostoru, ruce však drží jako
„Dnes v neděli jsme s Bubákem dost zásadně
přibité. Všichni si oddechnou, prověřovat zalo- trénovali a naše lezením zocelená těla jsme prožené smyčky praxí není úplně příjemné. Ještě, táhli v Černolicích (kde jinde - tato velehorská obže chvilku před tím provázal docela pěkné ho- last daleko od civilizace je naše oblíbená).
diny, ty by jistě nějaký ten špás vydržely. Za Provedli jsme dokonce dva prostupy - dlouhou
chvilku se osamělá postava lezce vyjímá na jižní stěnou východní věže a severní !!! stěnou
vrcholovém hřebeni skály. Hledá neexistující do- střední věže. Inu když se daří tak se daří. :)
bírák, zřizuje provizorní štand a jistí své kama8
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jsme u místních hned vzbudili obdiv, zejména pak
tím, kolik železa na sobě mám navěšeno a vyskytly se i pochybnosti o tom, že do 15-ti metrové
cesty za III není tolik věcí potřeba (5 hexů, celá
sada frendů, sada abalaků, dvě sady vklíněnců,
10 expresek). Již v prvních dvou metrech jsem
ale místním jasně ukázal, jakže se to s jištěním
dělá a založil své největší majstrštyky hned nazačátku. 11 a 10 Hexentrik, 6 abalak a 6 frend
tam šly jako po másle. Čekalo mne však ještě
dalších 13 metrů nebezpečné, položené spáry. I
to jsem překonal, a nahoře jsem byl lehčí cca o
15kg materiálu. Bubák to za mnou přelezl
snadno. Dále jsme pokračovali z vlastnoručně vybudovaného štandu (což také budilo obdiv, neboť
hned vedle byl borhák) do poslední dnešní cesty.
Bubák také skvěle zabojoval, s jištěním se doslova mazlil, a za pár minut bylo posekáno. Nahoře kamarádské podání rukou, cigareta a
obdivné pohledy místních práskačů potěšily. Slanění a úprk před deštěm následovaly. Sobotní
úspěch byl završen nálezem několika hub, a tak
bubák nezůstal večer o hladu. Inu když se daří,
tak se daří.“

Znovu se potvrdilo staré známé pořekadlo Bubák - síla tygra, mrštnost leoparda a nervy z
oceli. Já se tomu také blížím. díky za lezení.“
„Tak opět je načase napsat krátký report o lezení mém a Bubákově. Krom jedné úspěšné návštěvy skal na Kamýku (úspěšná byla jen proto že
jsme skály v lese našli, nevylezli jsme nic) jsme
tuto sobotu absolvovali drsný lezecký den v Jickovicích.

Recepty z cest a na cesty
svačinářka radí

Mandy do skal jedině s mačetou!

Na cestování je nejkrásnější poznávání nového
a co může být lepšího než poznávat svět všemi
smysly. V těchto místech se proto budou objevovat recepty, které vás mohou přenést nejen do
krajů cizích, ale i našich a možná se stanou i tou
chutí, kterou si vždy spojíte s vysněným výstupem třeba na Taktovku.

Vše začalo dopoledním neúspěchem ve dvou
náročných cestách v amfiteátru. Jakožto vyznavači čistého stylu a krvavých rukou jsme raději z
nebezpečných cest ustoupili a se značně zkaženou náladou jsme se odebrali do hlavní oblasti.
Tam si Bubák vybušil náročný a kousavý koutek,
železo do skály jsme zakládali doslova po centimentrech, bezpečí nade vše. Po spravené náladě se i mě zadařilo a našel jsem keš. Dále jsme
se odhodlali k cestě Přemka Podlahy. Lezci se jí
zajisté velmi obávají, neboť je silně zarostlá. Také

Dobrou chuť! A na kalorie nehleďte ;o)

Madlenky

9

Tento recept mám od paní Mai Dinh, která učí
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francouzštinu na Jazykovce hl. m. Prahy. Byl Den
otevřených dveří a já prvně ochutnala tyto malé
zázraky plné francouzského šarmu. Ještě teď,
když si dám madlenky, tak cítím jarní atmosféru
a francouzské švitoření paní Dinh, která nám se
zaujetím vypráví příběh tohoto dezertu s úctyhodným rodokmenem.

času. Autor se díky jejich chuti a vůni vrací do
svých dětských let a prostřednictvím tohoto románu se do obecného povědomí dostala otázka
„Quelle est votre madeleine de Proust?“, což je
vlastně dotaz na naše vzpomínky z dětství. Tak
velká je jejich síla!
•
•
•
•

•
•
•
•

A teď už zbývá jen ten repept....

200g mouky
150g cukru
150g másla
100g mandlí (nemusí být, ale s nimi je to
mnohem lepší ;o)
3 vejce
1 vanilkový cukr
½ sáčku prášku do pečiva
trocha nastrouhané citrónové kůry

Legenda praví, že historie madlenek sahá až
do 18. století na dvůr polského krále jménem Stanislas, který sídlil v Commercy v Lotrinsku. Jak
už to bývá, ne každý si rozumí s každým, a tak
se jednoho krásného dne pohádal správce s kuchařem. Kuchař neváhal a odešel, ale samozřejmě že neodešel s prázdnou... Všechny
drahocené a exotické ingredience, které v kuchyni našel si vzal sebou. Co teď? Král musí dostat vždy co chce a když chce dezert, tak musí
být dezert. A tak přišla mladičká služka s receptem, který zdědila po své babičce. Podle něj
upekla tyto báječné čajové sušenky. V době kdy
se na stolech objevovaly jen ty nejexotičtější lahůdky to chtělo pořádný kus odvahy. Dezert ale
králi tak zachutnal, že si nechal zavolat toho, kdo
jej upekl, a když se dozvěděl, že tento skvost
nemá jméno, pojmenoval jej po autorce - po
Do misky dáme cukry, vejce, rozpuštěné máslo,
služce Madeleine Paulmier.
citrónovou kůru a vymícháme. Do této hmoty přidáme mouku, prášek do pečiva a nasekané
Nesmrtelnost madlenkám pak zajistil Marcel mandličky (nejlépe to jde v mixéru – vžum vžum
Proust ve svém románu Hledání ztraceného a je to). Vypracujeme hladké těsto a plníme do
10
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formiček na madlenky (u nás se jim také říká medvědí tlapky). Pokud máme silikonovou formu,
tak ji nemusíme vymazávat, ale kovové formičky
je potřeba vymazat. Nemusíme plnit po okraj,
protože těsto lehce vyběhne. Pečeme ve vyhřáté
troubě na 180 °C 10 - 20 minut, vždy záleží na
tom jak se které troubě chce, takže při prvním pečení ji nezapomeňte pořádně hlídat.

Závod Jetřichovická dvanáctihodinovka je velká
výzva, ale co když je zrušena kvůli mokru? Tak
není nic lepšího než si udělat svojí vlastní soukromou, letní a prosušenou dvanáctihodinovku.

•

Hotové madlenky se hodí jako úplatek na oddí- •
lových akcích či jako zásobárna energie na cestách.
•
Tip:

Po formičkách se můžete porozhlédnout až po- •
jedete lízt do Francie. Mají je snad ve všech francouzských super(hyper)marketech. Já ty svoje
koupila v Gapu nedaleko Céüse za něco málo
přes 10 euro.

Účastníci: já (Bety) a Jarda.
Pravidla: Jarda si smí odškrtnout jen tu věž,
na kterou se vydrápe i má maličkost.
Start: 10.00 parkoviště u bufetu v Jetřichovicích.
Cíl: tamtéž o 12 hodin později.

Jetřichovická dvanáctihodinovka 2012
známý závod nezávodně

Na posledním slanění každý vytáhne své nejlepší lezecké výkony, opráší svůj morál a ostatním servíruje luxusní koktejl plný adrenalinu
dotažený paraplíčkem těch nejlepších výkonů.
Obdivný pohled si zaslouží, protože mnohdy jejich sebekritika není na místě. A to myslím vážně
a ne ironicky, jak u mě bývá zvykem :o)
Když jsem se tedy po jednom takovém večeru
na letošním Posledním slanění choulila ve svém
téměř letním spacáku, za okny sem tam poletovaly první sněhové vločky, a já se marně snažila
zahřát prochladlé nohy, přemýšlela jsem o létě a
o tom, která dobrodružství mě potkala. Žádné výkony hodny pozornoti, ale jen takové to malé překonání sama sebe.

Věž „Zapomenutý pes“ je pro Bety srdeční záležitostí.
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Ten den nemělo cenu spěchat, letní suchý den
sice bez deště, ale ráno bylo vlezlo a kolem se
hnaly i nějaké ty mraky. V klidu jsme se nasnídali
dobalili a i počasí se umoudřilo. Vyrazili jsme tedy
směr Jetřichovice a úderem desáté hodiny jsme
vystartovali. Chvíli jsme šli cestou necestou a už
jsme lezli na balvan zvaný Zapomenutý pes, tedy
s největší pravděpodobností... Člověk si tady nemůže být nikdy ničím jistý, jen snad tím nosem
mezi očima. Zapomenutého psa jsme si odškrtli
a vydali se na další zapomenuté lahůdky jako
byla výživná Hladová věž a po neméně výživné
svačině jsme si dali klasickou trojku na Francouzkou se stavěním. A to bylo! Moje první stavění, a
byla to paráda... Teda kdybych byla na Jardově
místě, tak by mě to asi tolik nenadchno. Šlapat
někomu na hlavu je jisto jistě příjemnější než být
tím pošlapávaným. Přístup k těmto věžím byl na
Jetřichovice procházkou parčíkem, ale hledání
Opomenuté nám dalo pořádně zabrat. Protože
jsem přijela jen na víkend, tak jediné boty, co
jsem měla kromě lezeček byly sandálky a jedny
sešlapaný kecky na dotrhání. Obuv naprosto nevhodná na Jetřichovická úbočí.

větve a kameny. Kolikrát už jsem v duchu viděla
na lezci titulky: „Mladá horolezkyně se zřítila do
údolí“, „Zahynula při výstupu severní stěnou“ a
pod tím diskuzi, kde se debatuje jen o velikosti
vzorku na obuvi a spekuluje se o tom, zda jsem
měla helmu. Neměla. Přiznám se, že v jednu
chvíli se mi draly už slzičky do očí a já se loučila
se životem. Naštěstí je Jarda dobrý lhář a nakecal mi, že ten výšvih za pařez nade mnou
zvládnu, a protože tu ještě jsem, tak jsem to doopravdy zvládla. Bohužel to ten uhnilý pahýl vydržel místo toho aby se efektně po tom, co
opustíme jeho bezpečné kořeny svalil do údolí.
Takhle to vypadá, že jsem jen hysterka. Pak se
ještě vyškrábat několika žlaby s tak trochu děsivým sklonem a už jsme si mohli vydechnout.
Kromě toho, že na vrcholu Jarda zahučel z kluzkého kmenu do kapradí velice elegantním para
kotoulem, se nic zvláštního nestalo. A lezec zase
neměl o čem psát...

Opomenutá byla nakonec nalezena a i po několika letech opět vylezena. Na chyty sedl nejen
prach, ale i mech, a tak se občas stalo, že chyty
Nejdřív pěšinka vypadala jako přístupovka ke došly, ale zase nebyl problém si sem tam nějaký
skalám, pak se změnila na srnčí stezku a pak ten pěkný kousek vyhrabat z hlíny a písku.
zmizela úplně. Cesty zpátky nebylo, v teniskách
bez vzorku a na suchém jehličí by cesta dolů
Odškrtnuto a valíme dál. A to doslova a do písvedla jen přímo do údolí a tak jsme se museli mene. Jen co jsme v údolí, tak zase funíme do
vydat chtě nechtě nahoru přes kmeny, ostružiní, kopce. Tentokrát hledáme Rozporovou věž. Opět
12
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si vybíráme srnčí stezku, která naštěstí tentokrát
vede po vrstevnici. Když jsme se po hodině rozhodli, že to balíme a jdeme radši dál, tak se před
námi vyloupla tato kráska zalitá sluncem. Exponovanou hranou to nahoru nešlo a tak bylo rozhodnuto vzít to Rozporovou V., která sice chvilku
vzdorovala, ale nakonec si dala říct. Protože podmínku, že musíme na věž vylézt oba jsem vymyslela já, tak na této věži jsem Jardovi udělila
vyjímku. Lopotit se na věž, kam se stěží vejde
jeden a cestou, se kterou má i on problémy, to si
nechám ujít. Ale věž je to fakt parádní. Po dalším
občerstvení se vydáváme opět dolů do údolí.

malé potíže. Když se zapisuji do shnilé mokré
vrcholovky plné mravenců vím, že tohle byla
moje dnešní poslední věž. Ale Jarda si to nemyslí, a protože do deseti máme ještě nějakou tu
hodinu, tak se ještě vypravujeme na Strážní věž.
A zase do kopce. Tady již za ním značně zaostávám a pomalu se šinu vzhůru, abych vzápětí
mohla sestupovat zase dolů. Zde napodobuji Jardovy akrobatické výkony. Deset bodů z deseti za
skluz s nabodnutím. Ještě chvíli v Jetřichovicích
a jisto jistě bych překonala i svého učitele.
Jehla v mostkách je krásná věžička, která vypadá, že jí musí sápající se horolezec každou
chvíli sklopit. I když už je trochu šero, tak blázen
velí na Tuplák, ale šeří se a šeří a my raději utíkáme korytem plným nařezaných kmenů a ostružiní na cestu. Čelovky samozřejmě nemáme.
Cesta je dlouhá a trnitá, ale naštěstí není nekonečná a za chvíli už stojíme na cestě. Ten tuplák
přece jen tak nevzdáme a tak si symbolicky připíjíme našimi tupláčky malinovky v bufetu u parkoviště. A to vše v časovém limitu. Zvládli jsme
to!

Jarda jako správný šprýmař zkouší co vydržím
a pouští se do údolí po zadku s postupnou rotací
na břicho a zaseknutím se o batoh. Minule to
zkoušel pádem nazad mezi šutry, takže nějaká ta
jízda pár metrů po hlíně mě nechává celkem v
Jsme špinaví, poškrábaní, odření, omlácení,
klidu.
ale šťastní. Hrábli jsme si na dno a přežili jsme.
A o to tu jde ;o)
Poslední mojí věží je Rohlík. Přiznám se bez
mučení, že po celém dni sotva pletu nohama a
poslední krok k vrcholu (na 5m věži) mi činí ne13
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Chystá se nový videofilm

Během letošního fesťáku v Ádru bylo natočeno
docela dost hezkých záběrů z lezení. Něco už je
sestříháno a prvotní produkt vypadá dobře.

Bludičky

Když na posledním slanění zazvonil telefon, v
něm se ozvala Anna s žádostí o navigacaci. „Tak
už jsme v Doubravicích, kde je ta chata?“ Vyběhli
jsme navigovat, Doubravice věru není velká
obec. Nikde však žádné auto vidět ani slyšet nebylo. S úvahou, že jsou asi dole pod obcí, jsme
poradili, aby jeli do kopce. Po chvíli se situace vyjasnila „Ahá to asi jsme v jiných Doubravicích,
tady žádný kopec není“. Příběh dopadl dobře. Za
půldruhé hodiny přijelo i poslední auto toho dne.

Tárčího zákony

Premiéra krátkého snímku se stručným názvem
Fesťák se chystá na oddílovku nebo možná ještě
dříve. Jistě je se na co těšit. Z lezení je zde zachycen výstup Polickou cestou na Hrad nebo
pokus o Tréninkovou spáru. Samozřejmě nechybí mnoho autenticky veselých scén.

Tárčí rád boulderuje a jakožto zkušený boulderista dokáže i zkušeně poradit, když se dostanete
do klíčového místa. Tuhle zrovna Janča v Týnské
do jednoho takového místa dolezla. Tárčího rada
nám od těch dob zní v uších kdykoliv se dotknem
umělých chytů :o).

Pankáč překonal svou výšku

Na netu se objevila zpráva, že Jandahnáta si
nedávno vytvořil nový osobní výškový rekord v
Alpách a to výstupem na Gr. Wiesbachhorn
(3570 m). Kdo ho zná, ví že o turistiku jistě nešlo.
Gratulujeme!
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„Musíš po něm skočit! Bez respektu!“
...ale já nevim co dál
„Když nevíš co dál, tak skoč!“
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Hanz se odhalil

Když přišlo během posledního slanění na hraní
her a Hanz se v tom začal angažovat, bylo jasné,
že nepůjde o turnaj v „člověče nezlob se“. Taky
že jo. Hned první hru, kdy týmy měly svázat své
svršky a vytvořit nejdelšího hada, se Hanz tak zažral do boje, že najednou už neměl co svazovat.
To vše před zraky své manželky, ratolestí a konec
konců všech účastníků akce. Zkrátka hra je hra
a Hanz je Hanz :o).

lezení. Drze využívají technologii za miliardy dolarů k hledání kdesi ukryté krabičky, ve které se
místo drahocených pokladů světa nachází jen
pár listů ušmudlaného bloku. Nakonec se po splnění mnoha úkolů věc zadařila a pokladnice radosti z blbosti bylo dosaženo.

Bacha na jídlo

Čendův čtyřnohý doprovod s milým jménem
Tentokrát to nedal
Šibík je kus pořádného psa s neskonale milou
duší. Jeho velkému srdci však samozřejmě také
Když se Vašek v Japonsku podíval na diskusi
odpovídá i velikost jeho apetitu. Dalším čtyřnohým gurmánem, kterého můžete potkat čas od a zjistil, že se chystá retrovýprava ke stoletému
času ve skalách je Koryna od Rumbouráka a výročí sestupu do jeskyní, neváhal a rozhodl se
Terky. Ta je sice menší než Šibík, avšak obdobně jet. Háček byl v tom, že se odjíždělo ve stejný
schánčlivá a vynalézavá. Důrazně proto varu- den, co přilétal z Japonska do Čech. Ovšem přiletět měl dopoledne a odjezd do Labáku byl v
jeme, chraňte své zásoby!!!
šest večer, proto myslel že to zvládne. No, nakonec si bohužel spánkový deficit vybral svou daň.
Dle sdělení Hanze byla jeho poslední slova na
ICQ „Sorry, tentokrát to nedámmmmmmmmm“.

Geocachingové úlety

Je pozdní zimní večer, zem pokrývá krusta vodního ledu, mrzne. Banda oddílovců se mihotá
kdesi na temných pláních Divoké Šárky. V ruce
mají GPS, na hlavách jim svítí čelovky. Pobíhají
zmateně terénem a vyjímečně zde nejsou kvůli

Zde jest aktér příběhu v obdivném pohledu dvou Janč na Posledním slanění (slečny samozřejmě zaujalo zejména tričko).
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Pavel inženýrem?

noc bylo zpestřeno několika láhvemi neznámého
původu a množstvím potravin. Když nastal čas
Šušká se, že Pavel letos prý konečně dostu- půlnoci, zažehla se petrolejka a přikročilo se k
duje ČVUT a stane se inženýrem. Pro někoho slavnostnímu sestupu...
možná banální informace, pro lidi kteří znají Pavlův pohodový přístup ke studiu a žebříček priorit
je to naprostá bomba! Držíme palce, ať se daří!
Zároveň však dodáváme, že doufáme, že si na
kamarády a lezení najdeš víc času ;o)

Jako hmyz

Pavel nad propastí, dle vlastního sdělení si často během studia takto připadal.

100 let jeskyní v Labáku

Letos uplynulo rovných sto let od prvního známého sestupu do jeskyně Přátelství v Labáku.
Toto kulaté výročí si samozřejmě šest oddílových
nadšenců nemohlo nechat ujít a tak na místo vyrazili o den dříve a vyčkávali půlnoci. Nešlo o
žádný bělinovský hec, ale především o velmi humornou a pohodovou retro akci. Čekání na půl-

Stejně jako hmyz, tak i někteří z nás, když je
zima a nedá se lézt po skalách, zalézají do podzemí. Není tedy divu že otázka typu „Nezalezeš?“ je pak vykládána dvojsmyslně a její
interpretace závisí hlavně na počasí.

Kuzma „zalézá“ do jednoho nejmenovaného podzemního
komplexu z druhé války.

16

Oddílový život

Akce na rok 2013

Oddílovka

Hlavní oddílová schůzka, přihlášky, placení příspěvků, rozhodování o financích. Promítání a
nakonec samozřejmě hospůdka.
termín: 30.1.2013 (středa) od 18:00
místo: Zelený pruh, jako vždy

Otevírání skal

Tradiční oddílová akce spojená především s lezením a zábavou. Tentokrát se bude konat
pravděpodobně v Tisé.
termín: duben
místo: Chata HOSPUL, Tisá

Zaplouvák
stavy. Také příležitost, jak za výhodné ceny nakoupit materiál. Především to je ale lezení v
překrásných pískovcových skalních městech
Adršpachu, Křížáku, Teplic nebo Ostaše.
termín: 22.-25.8.2013
místo: Teplice nad Metují

Poslední slanění

Tradiční společensko lezecká akce, při které se
symbolicky ukončuje lezecká sezóna. Když
vyjde počasí leze se.
termín: listopad
místo: upřesní se
Na závěr souhrn prvovýstupů a závodů za
rok 2012 jichž se účastnili RotSporťáci
(to co se do redakce doneslo)

Výjezd do Saska nově

Jedna z nejhezčích lezeckých oblastí světa
nám leží jen kousek za hranicema. Průvodci
jsou k dispozici, bivakovat se smí na vyhrazených místech. Zážitky jsou nezapomenutelné.
termín: duben
místo: Rathen nebo Schmilka

Prvovýstupy 2012

Bezradné trio VIIa, Kazatelna - Ivan x Kuzma x Jarda
Stěnoplazecká VIIb, Varhany - Jarda x Kubík x Tárčí,
Hanz

Metodika

Jak správně jistit, bezpečně lézt i chytat pády.
Metodický den bývá přínosnou diskuzí a
předáváním informací a zkušeností. Taky bychom se letos rádi zaměřili na první pomoc.
termín: květen
místo: bude upřesněno

Tatranka IXb, La pláž -Tomajda x Jarda

Hadimrška VIIIc, Pod drnem - Tomajda, Jarda

Železné vizitky VIIa, Pod drnem - Jarda, Tomajda

Olympijský krach VIIc, Věž u šachty - Jarda, Pavel
H., Bety

Oddílový prváč nově

Otvírák IXb, Služebna - Tomajda, Jarda

V jedné z lezeckých oblastí bude vybrán hezký
a neprostoupený lezecký směr, kde se pokusíme o prvovýstup. Akce pro všechny, kteří se
chtějí bavit ve skalách, něco se naučit a zároveň se podílet na vzniku nové cesty.
termín: bude upřesněno
místo: bude upřesněno

Taktovka VIIIc, Věž R. Hankeho - Tomajda, Jarda
Hedvábná stezka VIIb, Varhany - Jarda, Tomajda
Psí zoubky 6, SV věž - Jarda x Jandahnáta

Závody 2012

Oddílová voda

Co a jak se podnikne je zatím ve hvězdách, ale
mohlo by to být i za hranicemi všedních dní...
termín: červenec/srpen
místo: bude upřesněno

His Maraton - reprezentoval nás Tárčí ve dvojce s O.
Kubou. Umístili se na hezkém 16. místě z celkem 42
nabušených závodníků
Trans Brdy - Čenda nás věrně reprezentoval na známém cyklozávodu.

Festival v Ádru

To jsou výborné filmy o lezení, přednášky, vý-
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Zaplouvák
zábavný občasník horolezeckého oddílu ROT SPORT

Příspěvky do časopisu pište: rotsport@seznam.cz
http://www.rotsport.cz

V příštím čísle:

Odškrtneme si v průvodci konečně už Homoli cukru v Ádru?
Kdo bude mít první zápis na tabuli hanby ve Skaláku? A co lezení, leze se ještě? A Šimkovi? Viděl je letos někdo???

