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Úvodník
Moji milí, 
úřední šiml zařehtal a a my se mu museli podřídit. 
Ale i při pobíhání mezi úřady jsme sbírali střípky do 
našeho Zaplouváku a těšili se, že si psaní hezky užije-
me, až bude klid. Bohužel klid stále není a já píši tento 
úvodník, zatímco Jarda předělává stanovy. Moje další 
úřední etapa začne, až soud stanovy schválí a proto 
se vrhám zatím na Zaplouvák a tímto se ustanovuji 
samozvaným šéfredaktorem. Ačkoli toto není lifesty-
lový magazín, dovoluji si letošní číslo rozšířit o další 
nelezecké rubriky. Vedle již zavedených receptů z cest 
(a na cesty) jsme přidali tělocvičné okénko, bulvár-
ní přílohu a recenzi. Po tělocvičném okénku volalo 
mnoho z vás, protože nejen z lezení živ je člověk. Na 
každé akci se ozývají povzdechy nad nejrůznějšími 
zraněními, kterým se v mnohých případech dá pře-
dejít strečinkem a stabilizací středu těla a posílením 
malých svalových skupin. Pro začátek pro vás máme 
jógovou sestavu Pozdrav slunci s bohatým obrazovým 
i slovním doprovodem. O náplň bulvární přílohy se 
tentokrát postarala Jana s Vaškem a my vám ji předá-
váme v jasné a stravitelné podobě s minimem textu 
a maximem obrázků. Poslední novinkou je recenze. 
A protože se toho nebojíme, začínáme hned z ostra 
kontroverzním tématem veřejných toalet. Nebojte se 
však, že příjdete o články o lezení, ba naopak! Mů-
žete se těšit na článek našeho pravidelného a pilného 
přispěvatele Jandahnáty nebo šéftrenéra Mandyho, 
který se pro tentokrát vypravil do velehor. Minireport 
z tréninku s Tárčím také nesmí chybět*. Podařilo se 
nám dokonce získat i článek od externího zpravo-
daje Kuzmy. Je věru nač se těšit a tak vám přeji za 
celou redakci hezké chvíle s naším Zaplouvákem.
Bety 

 Obsah

Úvod

Nějaký slušný výstup nebo alespoň pořádná tlama?
Nějaký neslušný výstup nebo sestup?

Máš zajímavé informace?
Silné zážitky?

POŠLI TO!
Objeví se to v příštím čísle Zaplouváku ;-).
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Končilo léto roku 2007 a já jsem se dostal do turecké 
Antalye na roční studijní stáž Erasmus. Prvního rána, 
probuzen ezanem (svolávání věřících z minaretu) a 
prvními slunečními paprsky, jsem vykoukl z okna 
hostelu a čelist mi padla na parapet, když jsem spatřil 
tu podívanou!

Věděl jsem, že Antalya a okolí je vyhlášená svým pa-

nenským vápnem a sportovními cestami, kde nikoho 
nepotkáte, ale několikasetmetrové stěny a štíty jsem 
nečekal. V tom okamžiku se mi v hlavě zrodil nápad 
alespoň jednou stěnou prostoupit a stanout na vršku.

Poprvé jsem se k realizaci nápadu přiblížil po zápisu 
do univerzitního HO s vidinou výletu pod Sivri Dag, 
která ve své tisícimetrové východní stěně nabízí lezení 
v panenském vápně a to vše po vlastních hejblatech. 
Vylezli jsme si spolu 3 délky cesty „Klasik Rotadan“. 
Cesta má cca 1000m lezení v maximálně 5 UIAA teré-
nu. Topo se předává ústně jak islandské ságy. Stabilní 
jištění zde nenajdete, neboť Turci po sobě skobičky 
pečlivě vytloukají.

Projevil jsem přání cestu vylézt celou, ale na to mi 
nechtěli půjčit dvojčata, neboť prý nejdříve musím 
projít kurzem táboření, pak kurzem chození v horách, 
pak teprve kurzem lezení, a když se osvědčím, tak mi 
lana půjči (prý tak za 2-3 roky). 

Měl jsem utrum, ale jen do lezeckého festivalu na 
Olymposu, kde jsem potkal brněnského lezce Micha-
la, který toho času studoval v Istanbulu. Já měl hejbla-
ta a on dvojčata. Slovo dalo slovo, plácli jsme si, že na 
to vlítnem v prosinci a vše stvrdili několika Efezy.

Přišla půlka prosince a zpráva od Michala: „Mám tý-
den volno! Přijedu 10. prosince a vlítnem na to!“ Mi-
chal přijel, ale co čert nechtěl. Lilo durch celý týden a 
bylo poměrně chladno až do Michalova plánovaného 
odjezdu 16. prosince. Týden jsme strávili na Geyikba-

yiri ve sportovkách. Před odjezdem jsme zjistili, že 
následující 3 dny má být obloha bez mráčků. Michal 
si prodloužil volno do středy.

17. prosince jsme nakoupili ekmeky (bílý chléb), sýr, 
sušené ovoce, sušenky, instantní polévky, těstoviny a 
čelovku. Rozdělili jsme materiál, sbalili se a vyrazili 
autobusem na okraj Antalye. Odtud nás čekal už jen 
2-3 hodinový pochod pod stěnu. Pochod nám zpest-
řovali vesničtí psi a na zdivočelou smečku, kterou jsme 
potkali posledně s Turkama, jsme naštěstí nenarazili.

Nad vesnicí jsme nabrali vodu a šli se utábořit pod 

stěnu. Stmívalo se, ezan z minaretu se v ozvěně nesl 
údolím a nám už kručelo v žaludcích. Začneme tedy 

 Nejlepší vánoční dárek

Příběhy

Několik Efezů

Východní stěna Sivri Dag v celé své kráse (tečkovaně 
přibližný směr výstupu, červené X místo překvapení)
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chystat večeři. Nakoupili jsme si spousty dobrot, a tak 
se těšíme, jak si pochutnáme.

K.: „Michale, vytáhni sýry a salám. Už se nemůžu 
dočkat.“

M.: „Sýry a salám si bral ty!“

K.: „Ne, já bral spaní a lana. Jídlo si bral ty!“

Michal se pohrabává batohem…

M.: „Ty vole, to je na hovno! To budem večeřet suchej 
chleba.“

K.: „Tak vytáhni aspoň ten chleba, uděláme si k němu 
polívku.“

M.: „Počkej, tens bral ty.“

K.: „Já bral spaní a lana. Ty zase jídlo!“

Michal se opět pohrabal v batohu…

M.: „Hmmm, tak to nebude ani suchej chleba.“

Pojedli jsme něco sušených meruněk a jiných suše-
ných dobrot. Vše zapili vodou a uložili jsme se k spán-
ku. To nám to ale pěkně začíná!

18. prosince vstáváme ještě za tmy. Nechce se nám, 
ale čeká nás dnes dost práce, jestli chceme stihnout 
Klasik Rotadan do tmy a sestoupit na východ do lesa. 
Vaříme těstoviny, pojíme něco sušených plodů. Údo-
lím se rozeznívá první ezan, nebe se blyští hvězdami a 
v dálce září Antalye. Výjev jako z arabských pohádek. 
To vše ještě podtrhuje hvězda, která přeletí nad meši-
tou. Snad nám přinese štěstí.

Prvních 150m stěny už znám ze září, a tak rychle 

stoupáme prvními délkami cesty na malou terasu. Te-
rén je položený, stěna je protkaná spárami a tak to jde 
krásně i v pohorách. Nad terasou to začíná těžknout, 
ale nic dramatického. Přezouváme se do lezeček a stří-

dáme se ve vedení. Krásně nám to odsejpá. Před po-
lednem jsme na velké terase v polovině stěny, kde se 
prý bivakuje. Čas máme dobrý, a tak pojíme pár suše-
nek a stoupáme dál. Teď už jen podle citu, neboť ústně 
předané topo nebylo příliš detailní. 

Postupovali jsme správně, neboť jsme potkali jednu 
skobu a asi 5m ploché smyce, kterou jsme si vzali jako 
utíkačku. Rychle jsme se blížili k hřebenu. Teď nás če-
kal hladký kout, který vyšel na mě a pak plotnička s 
výšvihem, která padla na Michala. Michal pod výšvi-
hem chvilku stepoval, do trhliny založil velkého čoka, 
vzal to na sokola a už byl na polici – perfektní štand 
za vzrostlou borovici. Já ho následoval. Po Michalově 
vzoru jsem zastepoval pod výšvihem.

K.: „Jaks to šel, voe?“

M.: „Na sokola!“

Čapnul jsem to na sokola, noha hóóódně vysoko, ale 
šlo to. Vyndal jsem čoka a co to? Zvuk třoucích se šut-
rů o sebe. Tohle asi není cajk! Sokol se dal do pohybu. 
Tak tohle kurva není vůbec cajk!!! Blok velikosti větší 
lednice se rozjel směrem ke mě. Dvojčata zajela mezi 
blok a stěnu. Blok mi hupnul do klína a já cítil, že ztrá-
cím výšku a točím se hlavou dolu. Cítil jsem, jak na 
mě blok tlačí a najednou mi vypadl z náruče, dvojča-
ta povolila a já se kutálel plotnou dolu. Hlava nahoře, 
hlava dole – jako v pračce! Šup, šup! Smrad – šutry 
se tříští! Spáry! Škub! Neudržel sem – kurva! Hlava 
nahoře! Kloužu plotnou po břiše. Spáry nikde, chyty 
nikde – kurva! Hup! Volnej prostor - KURVA! Řach! 
Všechno se zastavilo!!! Slyším šutry – tříští se někde 
pode mnou! Ležím! Nehýbu se! Žiju??? Žiju!!! Šutry 
se tříští. Všechno se vrací do normální rychlosti. Ta 
chvíle mi připadala dost dlouhá, ale podle Michala to 

Antalya a mešita s modře svítícím minaretem – výjev 
skoro jak z 1000 a jedné noci
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byl pěknej fofr… 

„Kuzmóóó!!! Kuzmóóó!!!“ 

Slyším Michala!!!

K.: „Jóóó!!! Ty vole, žiju!“ 

M.: „Seš, v pořádku?“ 

K.: „Jo, sem celej!“

Ležím na polici široké tak akorát na karimatku. Jsem 
za ní rád, ale radši se přesouvám výš na takový velký 
výběžek, kde se cítím mnohem jistější.

Michal mi posílá roztřepené konce lan. Navazuju se. 
Prohmatávám se. Nic se nezlomilo. Otírám krev z ru-
kou. Oblepuju prsty bez kůže tejpkou. Trochu čokolá-
dy na uklidnění a hurá k Michalovi na štand. Co teď? 
Slanit nestihneme. Rozhodujeme se jít co nejrychleji 
na hřeben a co nejvýš najít místo na bivak. Nechávám 
Michala tahat – nějak se na to necítím. Michal to bere 
jako samozřejmost a valí nahoru. V sedle jsme se při-
vázali ke stromu, lehce jsme pojedli a šli spát.

19. prosince ráno pořizujeme „vrcholovou“ fotku a 
vymýšlíme kudy co nejlépe sestoupit. Návod od Turků 
zněl jasně. Z vrcholu slanit do žlabu v západní stěně a 
jím už pěšky sestoupit do lesa a pak najít cestu a sil-
nici.

Uvařili jsme polévku na promáčklé kartuši (to byla 
asi pěkná řacha, když byla zabalená v károšce a spa-
cáku). Vypili jsme poslední vodu a slanili do žlabu 
v západní stěně. Jím až na konec. Sakra, stěna, ale 
támhle je další žlab! To bude on! Další slanění a chůze 
žlabem. Opět konec, ale teď vyústil do kolmé, hladké 
stěny. Co teď? Jsou tam občas keře a stromky – zkusí-
me to. Slaňujeme, větve trčící ze skály pomalu zatěžu-
jeme a testujeme – drží! Uf! To jsou ale štandy! Prdelí 
bych moh štípad pětku drát! Stmívá se. Sakra, to je 
fofr! Tma jak v pytli. Slaňujeme dál. Sakra, převis! Sa-
kra, další! Je to jako věčnost. Konečně parádní strom! 
Tady by se dalo přespat. Jak jsme vysoko? Netušíme. 
Zkoušíme ještě jednu délku. Zem!!! Stojíme na zemi!!! 
To byl nervák! Balíme lana, objímáme se! Žijeme!!! Po 
10-ti hodinách slaňování toho máme plné kecky. 

Jizerské dobrodružství

Ne, milí čtenáři, v letošním Zaplouváku vám nebudu 
dávat cenné rady ohledně tréninku (nyní už opravdu 
uplně všichni lezete lépe než já), ale poreferuji o od-
dílové výpravě po horách Jizerských, která se udála v 
říjnu loňského roku. Už teď bych vás ale chtěl pozvat 
na letošní přechod hor, na Sněžník Kralický.

Trasa oddílového přechodu.

Byl jsem upozorněn, že nemám být ohledně organi-
začního týmu přehnaně skromný, a tak to vezmu pěk-
ně popravdě. Já, Bětka a Jarda jsme se už rok dopředu 
dohodli že krkonošská akce se musí opakovat stůj co 
stůj a zahájili jsme s ročním předstihem teoretické 
přípravy na další expedici (proto také můj lezecký tré-
nink přes rok stál úhrnem za prd). Po téměř roce pří-
prav jsme z velikého množství českých velehor vybra-

...a z dvojčat se staly půlky.

Vrchól!
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li Jizerky, a musím nás neskromně pochválit že výběr 
trasy se povedl (to že trasa byla jasně daná multikeš-
kou Jizera je jedno). Jelikož Jarda a Bětka bydlí v Mod-
řanech, výběr vhodného termínu byli několikrát kon-
zultovat na ČHMÚ, a tak nebylo náhodou, že se 
počasí vydařilo.

Sraz na můstku přes Jizeru v Kořenově.

Termín se kvapem blížil, doprava auty byla naplá-
nována s použitím nejmodernějších technologií jako 
například email nebo diskuze na stránkách, a nervo-
zita před akcí vzrůstala. Nevím proč je můj batoh vždy 
největší z celé výpravy, když sebou nesu jen karimat-
ku, spacák, termosku a trochu jídla, ale je to tak. Své 
auto jsem také pilně připravil na porci kilometrů do 
basecampu a zbývalo jen se těšit na další den. Jelikož 
jsem trochu magor, nejradši bych vyrazil o pár hodin 
dřív, ale neprošlo to. I tak po hodině a půl cesty autem 
stojíme u výchozího bodu, kocháme se sluníčkem a 
další hodinku čekáme na ostatní. Po složení skupiny 
11 + pes vyrážíme Cimrmanovým krajem vstříc no-
vým zážitkům. Cesta ubíhá, vzduch řídne, někomu 
stoupá hladinka v krvi, někomu (třeba mě) po vidině 
výstupu na Bukovec naopak klesá morál. Po chvíli sto-
jíme na kopci s krásným výhledem na cílový Smrk a 
na chalupy na Jizerce. Po občerstvení u první hospody 
na cestě sbíráme indície pro další postup a odvažuje-
me se k nebezpečnému přechodu hranic do Polska. 
Prakticky celý zbytek dne nás polské cesty nechtějí 
pustit zpět do Čech, nicméně i to si statečně užíváme, 

a těšíme se na vrchol večera. 

Že Smrk je hora nebezpečná a vysoká je vidět z toho 
jak večer přišla mlha. Cesta vzhůru je doslova rozvod-
něný horský potok. Ani toho se expedice nezalekla, a 
první z nás už stoupají na rozhlednu a do útulny na 
přespání. Vrchol je dosažen, hurá !!! Uvnitř je potřeba 
vybojovat svá místečka ke spaní, a tak byli někteří od-
vážlivci nemilosrdně posláni ven na celou noc. Tímto 
jim za všechny ostatní, co spali uvnitř, ještě jednou 
děkuji.

Dvě vrcholové fotografie ze Smrku dokumentující vrto-
šivé změny počasí (oba snímky dělí cca 30 vteřin).

Ráno se probouzíme do krásného slunečného dne, 
který ovšem přes mlhu neumíme zcela ocenit. Z roz-
hledny je to však trochu lepší. Vyrážíme. Je již poznat, 
že únava je veliká a několik účastníků odmítá brodění 
potokem k prvnímu finále kešky. Krabička a pramen 
Jizery je ale velká odměna. Kocháme se, čteme vrcho-
lovou knihu a následuje sestup. 
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Kilometry ubíhají, Bětčin krokoměr začíná mít pře-
plněný display, následuje koupání, svačina, a mraky 
dalších kilometrů, než se ocitneme na Pytláckých ka-
menech, kde se projeví kdo přes rok lezl a kdo se flákal 
(já). Následují další skály na Jelení stráni a sestup zpět 
na Jizerku. Pivaři nasazují ďábelské tempo a hledači 
krabiček skoro nestíhají. Pozdní oběd za odměnu, od-
počinek a již plánujeme cestu dále. Osud a trasa nás 
vrhají zpátky na polskou stranu, kde hned následuje 
krátká ale dobrodružná lezecká vložka Jardy a Panká-
če, která končí naraženým zadkem při sestupu přes 
strom. Tma se blíží, nohy bolí, blíží se zlatý hřeb veče-
ra a to výpočet finálních souřadnic ze všech nejfinál-
nějších. V hlavách pár bláznů se honí vzpomínky na 
můj loňský špatný výpočet a pár kilometrů navíc. I 
přesto mi svěřují tento úkol. Já nervózně sčítám, ode-
čítám, násobím a hned první výsledek ukazuje na pří-
jemné místo poblíž auta. Na ověření nemám náladu a 
věřím tomu že „to“ tam bude. A taky že bylo …  a co 
tam bylo? Kdo neví, ať jde příště taky.

Rozhledna na Smrku, naše útočiště.

Díky všem za účast, a těším se opět tento rok.

Jednoho krásného dne se mi povedlo překecat pár ší-
lenců, aby se mnou vyrazili do Dolomit na Tre Cime. 
Plány byly velkolepé a cesty se měly volit podle toho, 
jak nám to poleze. Pro zjištění našeho lezeckého stavu 
a pro rozlezení jsme zvolili výstupy v oblasti Cinqu 
Torri. Můj hlavní cíl v oblasti Tre Cime je věz Torre 
Grande cestou Comici Dimai. Tato cesta se, ale letos 
neuskutečnila, ale nebudu předbíhat.

  Expedice začala 14.7.2014 výjezdem z Řevnic smě-
rem Cinque Torri, kde se k nám měla přidat i sekce 
cyklistů. V prvním autě jsem byl já (Jandahnáta), 
Kuba, Terka, Sam a Corrina (pes). 

15. jsme vyrazili na blízké sportovní cesty do oblasti 
Crepe De Oucera, aby si Kuba osvojil lezení na dojča-
tech a práci s nimi. 

16. jsme se vydali lézt v Cinque Torri. Měli jsme s 
Kubou zálusk na dominantní věž Torre Grande. Terka 
se Samem vyrazili na Torre Lusy cestou Via Lusy Po-
mpanin. Tuto cestu nedali a utekli z ni. S Kubou jsme 
si zvolili klasické cesty Dimai Riss (VI) a Armidu (VI). 
Dimai Riss je výrazná spára v severní stěně vlevo od 
obrovské pukliny. Lezli jsme ji na pět délek. Nejdůle-
žitější na této cestě bylo zjistit, jak je na tom Kuba při 
nejištěném slézání v trojkovém terénu. Tato vlastnost 
je hodně důležitá, protože na Tre Cime je to běžná věc 
a je důležité, aby to člověk dával. Poté, co jsme se opět 
dostali z vertikály jsme se pustili do cesty Armida v 
západní stěně Torre Grande. Tato cesta měla 5 délek s 
jedním klíčovým místem, které myslím bylo vyborhá-
kované.

 Itálie 2014
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17. se Kuba rozhodl, že si dá restday a vyrazí někam 
na kole. Mě se nechtělo odpočívat, protože jsem ne-
byl nějak zvláště unaven, a tak jsem vyrazil se Samem. 
Vybrali jsme si cestu I. Dibona (IV+) na Torre Baran-
cio. V rámci tréningu spojuji první dvě délky. Cesta 
měla celkem pět délek (zkráceno na 4). Poté jsme se 
pustili na známou cestu Via Normale na věž Torre 
Quarta Alta. Cesta měla čtyři délky, ale my jsme to 
spojili na dvě. V cestě jsme potkali nějaké čtyři slečny, 
které nám zabraly štand, ale nakonec nás pustily před 
sebe, tak jsem se promotal spletí lan a rychle vyběhl 
na vrchol. Zde jsme strávili nějaký čas, než nás dolez-
la jedna slečna, s kterou jsme se domluvili, že rychle 
slaníme a ona nám pak hodí lano dolu. Protože se čas 
nachýlil, tak jsme pelášili k autu, kde už čekal nedo-
čkavý Kuba. 

V mžiku jsme se nalodili do korábu a přemístili se 
pod Tre Cime. Tady se jdu se Samem projít a hledám 
pověstný bivak, který se může hodit v dalších letech. 
Začíná pršet, ale předpověď na další den je příznivá. 
Večer zhodnocujeme naše výkony a přehodnocuji 
plány a vybírám lehčí cesty.

18. s Kubou vyrážíme na klasikou věž Piccolissima 
Preussovu spáru (V). Cesta má krásných 220m. Ná-
stup volíme variantou z úpatí. Mezi tím nás předbíhá 
jedna dvojka, která nastupuje originální cestou. Tato 
dvojka na nás hází pěkné šutráky. Jelikož jsme dost 
pomalí, tak nám utíkají. V tahání se střídáme. V před-
poslední délce míjím štand, a tak si dělám svůj vlastní. 
Další délky se ujímá Kuba, který není zvyklý na to, že 
se v lehkém rozlámaném terénu moc nejistí (a ani jis-
tit nedá). Velmi dlouho trvá než se shora ozve zruš. 
Mezi tím nás doběhla jiná dvojka, která se rozhodla že 

nás obleze. To mělo za následek, mohutné bombardo-
vání kamením. Slečna dokonce dostala pěkným šutrá-
kem do helmy. Poté, co dolezu ke Kubovi zjišťuji, že 
štanduje 3m pod vrcholem, i když by lano vystačilo až 
nahoru. Na vrcholu posvačíme a slaňujeme jednu dél-
ku, a pak se přesouváme nejištěni k dalšímu slaňáku. 
Dále slaňujeme žlabem, kde nedrží kámen na kameni. 
Jsme hodně rádi, že další dvojka neslaňuje hned za 
námi. Už takhle na nás létají pěkné kameny vždy, když 
stahujeme lana. Pak vyrážíme naproti Terce a Samovi, 
kteří se rozhodli projít si místní ferratu. Nakonec se 
stahujeme do káry. Kuba se rozhoduje, že má být pěk-
ně, a že chce restday u vody. Tak sjíždíme dolu. 
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19.  brzo ráno dorážejí cyklistické posily s Rendou. 
Po probuzeni mi to nedá a ověřuji si stav počasí u ka-
maráda v ČR Martina Kulajty (Artie) v cca 9 hodin. S 
hrůzou zjišťuji, že je poslední den kdy má být pěkné 
počasí (pak už jen Mordor). Tak rychle vyburcuji Re-
ného a přemluvím jednoho řidiče, ať nás hodí do Mi-
ssuriny. Přijíždíme akorát na čas a dobíháme autobus. 
Jelikož jsme si balili na rychlo, tak si René zapomněl 
vzít nějakou sváču a tak v autě drapnul něčí sušenky 
(později se ukázalo, že byly Filipa). Pod věž Piccola 
jsme se dostali  až v 11:00. To je už dost pozdě. V plá-
nu jsme měli lézt cestu Žlutá hrana (VI+). Měl jsem 
docela velký strach, abychom nezatměli. To by byl vel-
ký průser, protože se tam schází trojkovým terénem 
a po tmě by to bylo dost o hubu. Cesta se skládá ze 
třinácti lanových délek s celkovou délkou 345m. Je 
to velice krásná a exponovaná cesta. Hlavně traverz 
v 7. lanové délce, to když cupitáte po malé římsičce 
na konci převisu a pod sebou máte tak 150m volné 
hloubky. Jen škoda, že nebyl čas na focení. Na vrchol 
jsme se dostali až v 7 pm. Tím, že jsme dosáhli vr-
cholu to však pro nás zdaleka nekončilo. Museli jsme 
se dostat ke slaňáku a to znamenalo k němu dolézt 
(bez jištění). Pak následovalo pár slanění, které bylo 
zakončeno 150m dlouhým sestupem po strmém le-
dovci. Po dostání do bezpečí jsme se ještě pěkně prošli 
k mýtné bráně a tady chvilku počkali na odvoz, který 
nás odvez na odpočívadlo, kde už všichni usínali. Na 
mě čekala připravená véča, za čož bych rád poděkoval 
Kubovi a Terce.

20. špatná předpověď počasí, a tak jsem ho využil k 
restdayi. 

21. jsme se sbalili a vyrazili do Arca. 

22. jsme s Rendou vyrazili na sportovky do Ronza. 
Zde jsme trochu zabušili a vrátili se zpět.

23. jsme se s Rendou pustili do pěkné cesty Tyszkie-
wicz (VII+ nebo VI+ A0) na Colodri s délkou 220m 
(7 délek). Tato cesta má pár špeků, ale jinak je to velmi 
půvabná a exponovaná cesta, hlavně v jednom místě, 
kde vylézáte z jeskyně a jste rozkročeni a mezi noha-
ma vidíte do Arca. Při našem výstupu bylo neskutečné 
dusno.

24. průtrž mračen.

25. jsme se rozhodli opět pro klasickou cestu a to 
Agostinu (VI+) na Collodri. Tato klasika vede po sko-
bičkách s vlastním jištění s hrůzostrašně rozsypanou 
první délkou. Ostatní délky už byly v pevné skále a 
lezení jsem si užívali. Opět strašné vedro. 

Pak už jenom odjezd zpět domů.

Co vůbec pojem pastorále znamená? Slovník nám 
říká, že je to drobná instrumentální skladba rázu pas-
týřské písně. A tak přesně vypadal náš výpad do Tater! 
Pastýř Jarda vzal své stádečko (Veru, Bety, Ondru a 
Hanze) na krátký výjezd k našim východním souse-
dům. Pokud vám je název článku povědomý, věru věz-
te, že je to možné. Tak se jmenuje i 22. díl legendární-
ho seriálu Třicet případů majora Zemana, a i když to 
bylo napínavé, mord se nakonec žádný nekonal.

Tatranské pastorále
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Vše začalo nenápadně, byly prázdniny a čas se nená-
padně povaloval v líném dusnu. Do školy, ze školy, na 
delší výjezd nebyl čas ani nálada a tak padl návrh – 
pojedeme do Tater, prodloužený víkend stačí.  Já si 
vzala na starost ubytování a Veru obstarala jízdenky. 
Rozhodli jsme se, že pocestujeme možná dráž, ale o to 
pohodlněji, nočním lehátkovým vlakem. Hanz se stá-
le nevyjadřoval, jestli chce koupit lístek nebo ne (mu-
sel jet domů o den dřív), a tak si ho musel sehnat na 
poslední chvíli sám. Ve čtvrtek večer jsme se všichni v 
klidu nalodili na palubu našeho expresu v domnění, 
že budeme v kupé čtyři a Hanz v jiném. 

Popradská stanice električek směr Tatry, místo takřka 
kultovní... 

Překvapilo nás, že nám průvodčí řekl, že nás bude 
pět. Úsměvy nám zamrzly na rtech a my se děsili toho, 
kdo to k nám cestou přistoupí. Mezitím se k nám na-
kýbloval Hanz a nemaje se k tomu aby nám řekl, kde 
má místenku, vytáhl 1,5 litrovku chodovského růžo-
vého stáčeného a usadil se u nás v kupé. Pokud jsme 
z něj nějaké informace nedostali hned na začátku, tak 
po litru vína už to bylo tuplem beznadějné. V dosti 
zvláštní náladě vyšplhal na nejvyšší bidýlko, kde si 
ustlal na sklopeném zábradlí a usnul. Po chvíli něco 
žuchlo dolů, ano byl to Hanz, který seskočil dolů do 
uličky a stál, po několika minutách se vydal jen v po-
nožkách na toaletu a pak o něm dlouhou dobu nebylo 

ani vidu ani slechu. Po návratu rád přijal spodní lůžko 
a do cíle už byl v celku klid. Ani ten slibovaný spolu-
nocležník se nakonec neobjevil.  Bodejť by se objevil, 
když to byl Hanz! Dokonce ho průvodčí považoval 
za vůdce výpravy, a když nám ráno nadával, že jsme 
si dali bágly na volnou postel (kterou jsme si samo-
zřejmě nezaplatili), tak koukal na zeleného Hanze se 
slovy: „Tu chalanovi som to hovoril!“  Chalan nám ale 
nic nepovedal…

Popradské nádraží nás fascinovalo už při příjezdu, 
vzhled letištního terminálu, který má svá nejlepší léta 
za sebou v kombinaci s žebrajícími cikánčaty v nás ne-
budilo důvěru. Než jsme se vzpamatovali, tak nám 
před nosem frnknul vlak do Tatranské Lomnice a tak 
jsme se radši přesunuli rovnou na perón, kde jsme se 
převlékli a posnídali. Další vlak nás odvezl do Velké 
Lomnice = velká díra. Tam jsme měli dvě hodiny času 
na to, abychom poznali její krásy. Na návsi jsme rozbi-
li základní tábor a holčičí družstvo se vydává hledat 
toalety. V této díře, ale neexistují veřejné toalety ani 
jízdní řády autobusů. S turistickým ruchem se tu 
opravdu nepočítá. Jediné otevřené restaurační zaříze-
ní už v 9 ráno expeduje dvojité vodky pracovním če-
tám vykonávajícím všeobecně prospěšné práce. Viděli 
jsme spousty bezzubých a zanedbaných mužů mají-
cích přes rameno přehozeno nejrůznější kopáčské ná-
činí, ale pracovat jsme neviděli nikoho. Působíme zde 
jak pěst na oko, obzvlášť když si Hanz na návsi čistí 
zuby a Jarda zahajuje svou ležeckou kariéru zalehnu-
tím tamtéž. Naštěstí se náš čas zde naplnil a my se pře-
souváme na „nádraží“, kde Jarda pokračuje v ležení. V 
dálce už vidíme vlak (krajina je tu jak někde v satelitu 
u Prahy), který nás veze až do cíle – Tatranská Lomni-
ce.

Než přijede další vlak, užíváme si válení.
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Ocitáme se v jiném světě. Je to prapodivná směsice 
historie, obchodů se sportovním zbožím a reklamou 
na Tatranský čaj. Rychle (jak jen to jde a moc to nejde) 
pádíme na turistickou značku, která nás vede stále dál 
a dál. Nabíráme metry jeden po druhém a po 3 hodi-
nách chůze shazujeme s úlevou bágly a zabydlujeme 
se v noclehárně Chaty pri Zelenom plese. Scházíme se 
v hlavní místnosti nad sklenicí piva (Kofoly) a probí-
ráme plány na zítřejší den. Bude to Čierny štít hřebe-
novkou.

Ondra a Bety v Lidl lese. Stromy už jsou vyprodané... 

Ráno vstáváme relativně časně, ale jak se ukazuje né 
dost časně na Tatry. Počasí nás šibalský vábí blankytně 
modrou oblohou. Scenérie jako vystřižená z propa-

gačního letáčku. Vysoko ze stěn se k nám dolů nese 
slabé cinkání skob. Je už dávno čas, spěšně snídáme a 
vyrážíme. Jak stoupáme otevírá se pod námi známé 

panorama Zeleného plesa s mnoha cestičkami jako 
sítě pavučiny pnoucí se do různých směrů od naší 
chaty. Cestou potkáváme tradiční tatranské kamzíky, 
kteří se na nás ze  shora dívají a cosi tajemného a neli-
chotivého si nejspíše myslí. Dostáváme se do balvani-
tého kotle pod Černým štítem, špinavá sněžná pole 
žalují, že i v létě umí být hory ledově nemilosrdné. Teď 
ale svítí sluníčko a sníh je nám vítaným zpestřením, 
chladícím naše výstupem překrvené dlaně.  Konečně 
jsme pod nástupovou rampou, kterou bychom se měli 
dle průvodce dostat do sedla. Je již poledne a obloha 
se nemilosrdně obrací z blankytné modři do strohé 
šedi.  Kolem nás začínají plout chomáčky mlhy. Navá-
záni vystupujeme rampou, která se začíná nemilosrd-
ně kolmit do dvojkového terénu. Počasí nám k tomu 
posílá pozdrav ve formě sněhové krupice, první ledo-
vá zkouška je však brzo za námi a optimismus nás ne-
opustil. 

Holky na hřebenu. Dál už se poleze.  

V sedle dáváme první pauzu, slunko opět na chvilku 
vylézá a vyjasňuje se. Hřeben žulových věžiček máme 
doslova na dosah ruky, vede kamsi do dáli a na jeho 
konci je příslib vrcholu Černého štítu.  Rozdělujeme 
se na dvě lanová družstva, přebíráme materiál a vyrá-
žíme. Po cestě štandujeme a dobíráme, lezeme na dél-
ky. Na hřeben se opět navlékla mlha a mrholí, tatran-
ská žula je mokrá a kluzká, opatrnosti proto není 
nazbyt. Mlha je sice krutá k podmínkám výstupu, 
avšak milosrdná vůči našim zkresleným představám o 
hloubce stěn pod námi. Lezení po hřebeni je zajímavé 
tím, že krom značného množství drobných výstupů se 
skládá ze skoro stejného počtu sestupů. Občas člověk 
neví, jestli leze víc nahoru nebo dolů. Vodorovné pa-
sáže se naopak přecházejí krokem jistým asi jako pro-

První sněhová pole.
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cházka po provazové lávce bez záradlí. Když jsme u 
průrvy nazvané jako Papyrusová štrbina, mlha se ro-

zestoupí a pod námi se pnou mohutné stěny Černého 
štítu, dýchne na nás pravá tatranská expozice. Už do-
lézáme poslední délky do vrcholového sedélka a zane-
dlouho jsme v místě, odkud se výš už lézt nedá. 

Vrcholové vejce na Černém štítu. V pozadí se zubí mlha 
jako mlíko.

Uvelebujeme se v kamenném záhrabu a svačíme. Če-
káme na druhé lanové družstvo - Hanze, Verču a 
Ondu. Ti ještě zápolí s mokrou žulou několik délek za 
námi. Když kontrolujeme čas, poněkud se zhrozíme. 
Nejvyšší čas zahájit sestup už téměř minul. Vracíme se 
do sedýlka a setkáváme se s kamarády, kteří sem právě 
dolezli, teď je nejdůležitější hlavně rychle, ale bezpeč-
ně sestoupit. Mraky nemilosrdně sestupují a vytvářejí 
kolem nás nepropustnou mlhu. Vidíme sotva na pár 
metrů a všelijak se snažíme v téměř kolmé stěně vyde-
dukovat sestupovou cestu. Několik mužíků nalézáme, 

ale brzo se nám jejich stopa ztrácí. Na hledání není 
čas, zahajujeme nouzový sestup. Co to dá se snažíme 
slézt vlastními silami, pak použijeme lana kotvená za 
obhoz. Tím překonáváme nejkolmější část stěny, dole 
už zase jdeme po svých. Občas mlha prořídne natolik, 
že jsme schopni v terénu vydedukovat alespoň směr 
kterým máme sestupovat. Přímo dolů je to nemožné, 
skalní kotel končí stometrovým skalním prahem. Ná-
hodou objevujeme kamzičí pěšinku po které vytraver-
zujeme ze sevření skalního kotle pryč, na  suťový 
splaz. Zde  zase potkáváme spásné mužíky díky čemuž 
nabýváme přesvědčení, že máme vyhráno. Kdepak, 
mladé žulové hory jsou typické svými skalními patry. 
Mužíci nás zavedou ke kolmému žlabu zrovna ve 
chvíli, kdy mizí poslední zbytky denního světla. Ko-
lem se rozhostila černá tma a hluboké ticho hor. Se-
stupujeme nebezpečným terénem a ke slovu se opět 
dostávají lana. Když stojíme všichni vpořádku dole na 
travnaté stráni spadne nám kámen, naštěstí pouze jen 
obrazně, ze srdce. Pak se dostáváme na nám již zná-
mou nástupovou pěšinku. Z chaty u Zeleného plesa 
nám do černé tmy signalizují zda nepotřebujeme po-
moc. Předpokládáme, že když na signál nebudeme 
reagovat pochopí, že je vše v pořádku. Když konečně 
vyčerpaní, ale šťastní dorazíme na chatu, zapijíme 
naše první tatranské zatmění borovičkou. Dnes bude-
me spát jako miminka.

Od Zeleného plesa se nabízí i několik méně peprných 
tras... 

Lezení po Černém hřebenu.
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Po včerejším dobrodružství jsme se rozhodli odpočí-
vat, odpočívat a zase odpočívat. A taky vstřebat do-
jmy…Vyrážíme na krátkou procházkou do sedla, kde 
se střetávají Vysoké a Bielanské Tatry. Hanz nás opou-
ští brzy odpoledne a míří zpět do Prahy. Na nocležně 
potkáváme jednu bodrou polskou turistku z velké tu-
rystyczny skupiny. Povídáme si o turistice i o lezení, 
tedy myslíme si to, je to směs češtiny, polštiny, sloven-
štiny a notné dávky pantomimy. S Poláky má Bety ten 
den ještě jeden zážitek. Když vaří venku večeři, tak se 
s ní dá do řeči další Polka. Povídají si, kde kdo byl a 
informace, že jsme byli na Čierném štítě vyvolává ob-
divný pohled a hned následuje dotaz, zda tam s námi 
byl někdo dospělý. Bety hned začíná koktat a neví, 
jestli rozuměla dobře, ale anglický překlad nedává po-
chyb o tom, že si myslí, že jsme mládežníci :oD Neví-
me jestli soudí podle vzhledu, což by ženám jistě li-
chotilo nebo podle chování, což by už tak lichotivé 
nebylo. 

Konečně, společná vrcholová fotka bez mlhy.  

Nastává den našeho odjezdu, balíme a vyrážíme ještě 
na výlet na Jahňací štít. Po aklimatizaci z Černého ští-
tu nám tatranské chodníčky už nedělají žádné problé-
my, a tak stoupáme nahoru jako kamzíci. Výstup zvlá-
dáme v polovičním čase, jak nám hlásí rozcestníky. 
Není tedy kam spěchat a můžeme si užít nádherných 
výhledů, které nám Čierny štít nedopřál. Svačina, foto, 
keška a už tu začíná být plno. Sestupujeme a ušetřený 
čas ještě věnujeme koupeli znavených údů v horském 
jezírku a metodickou vsuvkou zakládání štandů. Ško-
da, že takhle nádherné počasí nebylo před dvěma dny.

Na chatě bereme poslední saky paky a jdeme do Bie-
lé Vody na autobus. Máme štěstí, je tu spousta lidí, tak 
nám snad neujel. Opravdu přijíždí a je docela plný. I 
s batohy se tam vmačkáváme a naštěstí v Tatranské 

Lomnici většina lidí vystupuje. Uvelebujeme se na se-
dadlech a už si gratulujeme, že jsme přežili. Autobus 
se rozjíždí a my se začínáme modlit. Řidič s námi jede 
jako kdyby nás ukradl! Víc než řízení se věnuje kama-
rádovi. Rozhazuje rukama, směje se a hlavně neztrá-
cí oční kontakt. Kolikrát už jsme se viděli ten den ve 
škarpě! V Popradu s úlevou vystupujeme, doplňujeme 
zásoby a usazujeme se v parku na lavičky. Začíná se 
smrákat a nad námi se stahují mračna, tedy pardon 
hejna. V okamžiku se ocitáme v hororu Ptáci, okolní 
stromy jsou obsypány černými klovavými potvorami 
a my až teď plně doceňujeme zastřešení celé hlavní 
promenády. Bylo by smutné vidět z Popradu jen ná-
draží a tak se vydáváme najít centrum. To je naštěstí 
malebné místo s restauracemi a kavárnami, které jsou 
kupodivu otevřené a i navštěvované místními. Čas do 
odjezdu se krátí a my se vydáváme na nádraží, pro po-
věstnou poslední kapku. Více se dočtete v naší recenzi 
Popradská hajzbába na str. 19.

No a pak už následuje pouze pohodová a na vyprávě-
ní historek bohatá cesta zpět do Čech.

Tatranská osvěžovna.

Neskrývaná euforie při odjezdu z Popradu. 
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Byl to takový malý sen od dob, co jsem zjistil že ČHS 
umožňuje dosáhnout instruktorského vzdělání v ob-
lasti horolezectví. První záminkou bylo to, že když 
jsme s kamarády zakládali náš oddíl bylo v podmín-
kách pro vznik oddílů uvedeno, že je nutné mít ales-
poň jednoho instruktora. Tehdy tento problém vyře-
šil Bořek svým podpisem instruktora vypůjčeného z 
jiného oddílu. Když jsme se o instruktoráku bavili s 
Kuzmou, shodli jsme se, že tento rok je poslední pří-
ležitost  kdy si najít tři týdny času a pustit se do toho. 
Podáváme přihlášky a vyrážíme.

První týden je rozdělen na dvě části, přičemž první 
část se odehrává na jedné z brněnských umělých stěn. 
Hned při příjezdu do Brna se nám na autě záhadně 
objevují kosočtverce. To bude asi souviset s tím prv-
ním písmenkem abecedy, které nám září na poznávací 
značce. No nic, předsudky nechme stranou. Na stěně 
se učíme různé hry na zdokonalení techniky lezení a 
cvičně si zkoušíme různé postupy názorných ukázek 
metodických dovedností. Je to spíš taková didaktická 
lekce. Na zbytek týdne se přesouváme do Milov (Žďár-
ské Vrchy), kde se odehrává výuka záchranných tech-
nik, zakládání jištění a budování štandů ve skalním 
terénu. Přebírá nás Emil, instruktor výsadkářů z 
Chrudimského útvaru, tak máme doslova vojnu. Po-
časí stojí za starou bačkoru, je zima a mokro. S naby-
tými vědomostmi a zamotanou hlavou se vracíme 
domů.

Dále na nás čeká necelý týden metodického výcviku 
zdravotnického. Opět v Milovech, opět kosa a mokro.   
Začíná se přednáškami a teorií o poskytnutí první po-

moci. To vše je doplněno občasnými modelovými si-
tuacemi, kdy si navzájem měníme role zraněných a 
zachraňujících. Přínosem je rovněž to, že školení pro-
vádí zaměstnanci rychlé letecké záchrané služby, kteří 
mají za sebou mnoho případů a zkušeností. Na vše se 
můžeme zeptat a je to rovněž velice přínosná zkuše-
nost i do běžného života. 

Poslední část kurzu uzavírá týden strávený v Berch-
tesgadenských alpách. Počasí je opět tradiční, několik 
prvních dnů prší. Zde se zaměřujeme na lezení více-
délek v lanových družstvech. I když hodně času tráví-
me kvůli počasí na chatě nebo v lehčích plotnách ne-
daleko chaty, rozhodně se nenudíme. Nakonec se na 

 Instruktorské dobrodružství

Komora proti výškové nemoci.

Takhle nějak se dělá z lan lehátko pro zraněného.

Přednáška probíhá přímo v terénu.
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několik dnů počasí umoudřilo a umožnilo nám na-
kouknout i pod pláštík pravého berchtesgádenského 
lezení, takřka tak jak ho známe z úvodních scén filmu 
Nord Wand. Poslední den nás pak čeká závěrečná 
praktická zkouška. Jednak si vylosujeme jeden meto-
dický úkon, který máme ostatním vysvětlit tak, jako 
kdyby byli absolutními nováčky. Další část zkoušky se 
zkládá ze dvou praktických ukázek technik záchrany 
na laně směrem nahoru a dvou technik záchrany smě-
rem dolů. Nervozita mezi námi je trošku znát, zase si 
připadáme jako ve škole. Vše se však nakonec obejde 
bez větších chyb a problémů a z nás se tak papírově 
stávají instruktoři skalního lezení.

Ke kurzu snad lze jen dodat, že nás mile překvapila 
jeho bohatá náplň a rovněž kvalita vyučujících. Oprav-
du jsme měli možnost přebírat dovednosti a zkuše-
nosti od špičky v oboru a to vše pod patronací ČHS. 
Vážnějším zájemcům můžeme kurz jedině doporučit.

Je pátek odpoledne a my čekáme na pumpě na naši 
limuzínu. Přijíždí. Pohledem dovnitř zjišťuji, že si Pav-
lovo auto pamatuji mnohem větší. Jasně, když narvete 
tři lidi do auta i s bágly, po našem nalodění lidí pět, 
tak hned každé normální vozítko vypadá jak Yaris. Už 
jsme naskládáni ve složení: Pavel Víšek, Pavel Havlík, 
jeho kamarádka z Německa, Veru a Bety najíždíme na 
dálnici směr Hradec. Za sjezdem na Lysou, při Pavlo-
vých slovech o nutnosti pořádně oslavit můj čerstvý  
řidičák, najednou zpomaluje a s pravým blinkrem se 
hrne do odstavného pruhu. Ajajaj, červená kontrolka! 
Odklízíme se za svodidla a Pavel se pokouší zprovoz-

nit autíčko aspoň na sjezd. Nejde to. Voláme asisten-
ci, odtahovka už je na cestě. Ačkoli jsme bez auta na 
dálnici, na fesťák se nedostaneme a bůhví kam se ten 
den dostaneme, náladu nám to nekazí. Vytahujeme 
svačinu, speciální dálniční rolky, jejichž kouzlo tkví v 
tom, že se musí jíst za svodidly na dálnici u vysypa-
ného auta. Pobaví nás i telefonát s Hanzem, který by 
člověk neznalý mohl brát i za urážlivý. 

Pavel: „Ahoj Hanzi. Hele nám se rozbilo auto. Stojíme 
teď na dálnici kousek za Prahou a na fesťák nepřijede-
me.“

Hanz: „Super! Paráda!“ a odteď už pípá jen obsazo-
vací tón….

 V Teplicích už o nás vědí a my si už neděláme 
starosti. Jen Pavel Havlík stále rozmýšlí, že by ho odta-
hovka mohla vyhodit na nádraží. S Veru tuto myšlen-
ku ihned zavrhujeme, rychleji bychom byli v Popradu 
než v Teplicích vlakem. 

 Už vidíme náš maják, vystupuje bodrý chla-
pík, který jen přidává další optimistické tóny našemu 
sic veselému, i když zatím né moc podařenému výle-
tu. V korbě panuje dobrá nálada a než příjíždíme do 
garáže, problém s odvozem je vyřešen – mají auta na 
půjčení, ale bohužel zrovna jen tranzita. Prý toho nej-
menšího, ale myslím, že díky těm náklaďákům mají 
trochu posunuté vnímání. Je to ten největší tranzit ja-
kého jsem kdy viděla! 

Vyjíždíme, Pavel sice měl trochu obavy, řídit takový 
kolos jistě není jednoduché, ale byl úžasný, už teď se 
těšíme na příští fesťák ;o) 

 Fesťák

Po dobu fesťáku se tento vůz stal oficiální oddílovou 
dodávkou.

Berchtesgadenské vápencové plotny.
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Představujeme vám 
novou rubriku o cvi-
čení. Když mluvíme 
s vámi, našimi čtená-
ři, tak slýcháme, jak 
rádi byste si zacvičili a 
protáhli se, ale … (zde 
doplň svou výmluvu). 
Proto jsme se rozhod-
li, že vám poradíme 
jak se protáhnout. Ať 
už před lezením, jen 
tak nebo třeba i tak 
hle můžete začít kaž-
dý nový den ;o) 

Začneme pozdravem slunci (súrja namaskár), zá-
kladní jógovou sestavou. Konkrétně tato sestava, kte-
rou jsme pro vás nafotili pod Kobylou v Příhrazech, 
je součástí power jógových lekcí. Existují různé mo-
difikace nejen pro různé typy jógy, ale i styl lektora 
může hrát roli v provedení. Rozhodně nelze říct, že 
jedna varianta je správná a druhá špatná. Prostě jsou 
jen jiné.

Power jóga je dynamickou odnoží jógy a vyznačuje 
se změnami pozic v rytmu dechu. U cviků je napsáno, 
jestli máme jít do pozice s nádechem nebo výdechem, 
ale pro začátek postačí, když si zkusíte návaznost po-
hybů a pozice prodýcháme volně, pak pokračujeme 
tím, že pozice stále prodýcháváme, ale přidáváme vý-
dechy a nádechy na místa, kde mají být a nakonec už 
to půjde samo v rytmu dechu. Nadechujeme i vyde-
chujeme zhluboka nosem.

Celou sestavu opakujeme minimálně 4-6x. Od začát-
ku necvičíme naplno, ale pomalu přidáváme na inten-
zitě. Důležité je soustředit se na každý pohyb a nejít 
přes bolest nebo jakýkoli nepříjemný pocit. 

1.  Postavíme se rovně s chodidly u sebe a s ruka-
ma podél těla. Vědomě stáhneme ramena od uší dolů 
a mírně dozadu abychom cítili, jak se nám přiblížily 
lopatky k sobě. Lehce podsadíme pánev a stáhneme 
pupík k páteři. Soustředíme se, abychom se neprohý-
bali v oblasti bederní páteře. Dlaně spojíme před tě-
lem a několikrát se zhluboka nadechneme z břicha až 

pod klíční kost a s výdechem jde dech zpět do břicha.

2. S nádechem zvedneme ruce, podíváme se za 
dlaněmi (můžeme je nechat spojené nebo je rozpo-
jit) a provedeme mírný hrudní záklon. Tj. hrudní kost 
tlačíme vzhůru, ale snažíme se neprohýbat v bedrech.

3. S výdechem se předkloníme až na zem. Už sly-
ším, jak protestujete, že tohle nedáte. Ale dáte! Pokud 
nedosáhnete až na zem s propnutými koleny, prostě 
je pokrčte. I když na zem dosáhnete je často lepší si 
mírně kolena pokrčit. Čelo přitáhnout ke kolenům a 
zakulatit záda.

 Hejbni kostrou
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4. S nádechem zvedneme trup, abychom jej měli 
v pravém úhlu s nohama, kolena jsou propnutá. Záda 
jsou rovná, hlava v prodloužení páteře a ruce polože-
né na stenech pod třísly, prsty směřují dolů a lokty k 
sobě.

5. S výdechem položíme ruce na zem, odstoupí-
me nohama, aby byly od sebe zhruba na šířku boků, a 
přejdeme do pozice prkna (vzpor ležmo), záda se nám 
v oblasti beder nepropadají, z pozice prkna přejdeme 
do kliku, kdy hrudník směřuje k zemi a zadek mírně 
špulíme nahoru, hlava kouká mírně před sebe.

6. S nádechem překlopíme špičky nohou na nár-
ty a tělo posuneme lehce kupředu a zvedneme se na 
napnutých rukách. Prsty směřují dopředu a jsou roz-
prostřené, opíráme se o celou dlaň i s prsty a dlaně 
jsou pod rameny. Váha těla spočívá na dlaních a nár-
tech, pánev je volně vyvěšena a pohled směřuje mírně 
vzhůru.

7. S výdechem položíme kolena na zem, zvedne-
me zadek tak, abychom se dostali do pozice kočky (do 
kleku), překlopíme opět chodidla na špičky a zvedne-
me zadek vzhůru do pozice střechy. Ruce jsou pro-

pnuté, loketní jamky směřují dovnitř a „koukají“ na 
sebe. Snažíme se lokty „neprolamovat“ (loketní jamky 
se vytáčejí při „prolamování“ směrem dopředu). Váhu 
těla máme na celých dlaních a rozkládáme ji až do 
rozprostřených prstů. Sedací kosti směřují ke stropu 
(k nebi), trup protlačujeme směrem k nohám, ramena 
máme pevně zasazena v ramenním kloubu a otvíráme 
hrudník, trapézový sval je povolený tak, aby byl krk i 
hlava uvolněná. Hlava visí volně a oči koukají na pu-
pík. Nohy jsou napnuté nebo pokrčené, na celých cho-
didlech nebo na špičkách. Vše závisí na našich dispo-
zicích a i ze začátku cvičení je vhodnější nejít hned do 
našich maximálních rozsahů. Chodidla jsou na šířku 
pánve a v paralelní pozici, kotníky vytáčíme ven, aby 
naše vnější hrana chodidla byla rovnoběžně s podlož-
kou. Může se nám zdát, že šmajdáme, ale je to důležité 
abychom si neničili kolena vytáčením špiček ven. Po 
srovnání pozice si dáme 4-6 hlubokých nádechů a vý-
dechů (nosem).

8. Nyní se opakují již popsané pozice, ale v opač-
ném pořadí. Tak tedy s nádechem jdeme nohama k 
rukám, trup narovnáme rovnoběžně se zemí, kolena 
propneme a ruce dáme na stehna (4.).
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9. S výdechem následuje hluboký předklon (3.).

10. S nádechem se zvedneme a jdeme za zvedající-
ma se rukama do mírného hrudního záklonu (2.).

11. S výdechem stojíme opět rovně, uvolněně a se 
spojenýma rukama před tělem (1.).

12. A teď to celé ještě nejméně 3x za sebou ;o)

Povidloň
V hrnci přivedeme k varu 500 ml vody se špetkou 

soli a 100 g másla. Pak přimícháme 200 g mouky a 
energicky mícháme, dokud se těsto nepřestane při-

chytávat k hrnci a nevytvoří kompaktní hmotu. Ne-
cháme vychladnout a pak přidáme pět vajec. Rozdě-
líme těsto na dvě poloviny a každou rozprostřeme na 
máslem vymazaný plech. Na těstě by se podle návodu 
měly udělat lžící či stěrkou vlny, ale myslím, že tenhle 
pokyn je zbytečný, protože vln je tam i bez umělého 
vlnobití habaděj :oD Pečeme v předem vyhřáté trou-
bě asi 20 minut. Do trouby dáme při pečení kastrůlek 
s horkou vodou a troubu během pečení neotvíráme. 
Vyšleháme smetany se ztužovači a smícháme s vyka-
paným a oslazeným jogurtem. Na spodní plát roze-
třeme povidla (možno rozmíchat je s trochou rumu) 
a navrch rozprostřeme jogurtovou smetanu. Přiklopí-
me druhým plátem, který jsme si předem rozkrájeli 

na dílky, aby se nám povidloň pak lépe krájel. Dobrou 
chuť ;o)

Mrkvové placičky

Všechny ingredience smícháme a placičky smažíme 
na nějakém vhodném oleji (sádle). Směs není třeba 
solit, slané je to většinou díky fetě dost. Je možno do-
plnit je jogurtovým dipem.

Přeji dobrou chuť!

500g mrkve (nahrubo nastrouhané)

1 střední cibule (nakrájená na normálno :o)

200g fety nebo balkánského sýra (opět nahrubo 
nastrouhat)

8 lžic mouky

4 vejce

asi 1 lžíce koření Tandoori masala nebo Garam 
masala

Dip: bílý jogurt, česnek, bazalka (čerstvá nebo 
sušená)

 Recepty do cest i pod cesty

Pro Zaplouvák se podařilo tajně získat tuto 
fotografii, kterak po vydatné stravě trénují 
někteří blíže nespecifikovaní jedinci...

500 ml vody

100 g másla

špetka soli

200 g hladké mouky

5 vajec

2 kelímky smetany ke šlehání

2 ztužovače šlehačky

velký bílý jogurt (vykapaný)

2-3 sáčky vanilkového cukru

250 g povidel



Zaplouvák

Ruku na srdce, na co se nejvíc těšíte po pár dnech 
strávených na horské chatě? Není to náhodou trocha 
té civilizace? A co může být lepšího než splachova-
cí záchod a umyvadlo s teplou vodou! Co horšího 
se může stát, než že ráj je na dohled a vám do cesty 
vstoupí nejprotivnější hajzlbába světa.

Dějství první.  Dámské osazenstvo by si rádo civi-
lizovaně odskočilo. Zatímco z útrob svých batožin 
vyhrabují portmonky, z nedalekých toalet vybíhá ne-
ohroženě ze své kukaně hajzlbába a vrhá se na pánské 
toalety. Je slyšet křik. Zachycena slova: umyla jsem, 
čistit, zuby a policie. Zabíhá zpět do kukaně. Po pár 
minutách vybíhá a se zuřivým výrazem zaplouvá opět 
na pány. Křik sílí a my zjišťujeme, že žebrat se na po-
pradském nádraží může, ale běda vám, chcete-li si na 
záchodech vyčistit zuby. Ano, rozumíte dobře, pošlou 
na vás policii! Policejní razie se nakonec nekoná a vý-
tečník opouští toalety dobrovolně.  

Dějství druhé. Dámské osazenstvo obhlíží hotovost 
a volí možnost zbavení se měďáků. Tušíce problémy 
se pouští do riskantního tahu na nepřátelské území. 
A opravdu hajzbába dělá problémy a nechce nás za 
drobné pustit na záchody. Prý tam neplatí. Ale to už 
jednu z nás dožírá a rázně dává najevo, že na hajz-
líky půjdeme, ať bába bere nebo ne, jiný nemáme a 
ani nedáme. To nás hned posouvá na čelo seznamu 
porušovačů pravidel. Každá si vybíráme jednu kójku 
a těšíme se, že bychom zde mohly vytvořit nějaký pěk-
ný projekt. Není nám přáno. Bába o sobě dává znát a 
ostentativně šůruje u umyvadel. Vzdávám to a těším 
se aspoň na teplou vodu. V aréně u umyvadel si vymě-
ňujeme vražedné pohledy. Bába vyklízí pole.

Dějství třetí. Čekáme na Veru, která se ještě převlíká 
do pohodlnějšího. Karamba! Hajzlbába vybíhá a s od-
hodlaným výrazem mstitele a jde provést perzekuci. 
Křik! Tentokrát je ale slyšet Veru (kdo jí zná, ten neu-
věří), která se hlasitě ohrazuje proti nařčení, že si čistí 
na záchodě zuby. Hlavní důvod, proč se to nesmí je to, 
že bába umyvadla umyla a umývat je po nás nebude. 
Nedej bože, že by se někdo odvážil udělat na uklize-
ných záchodech bobek! To má pak stoprocentně na 
krku trestní stíhání… Z toho co je slyšet je zřejmé, že 
se hajzlbába snaží najít důkazy o tom, že na místě činu 
došlo k čištění zubů a zároveň chce narušit Verčinu 

intimní zónu, ta se ale nedává a řve na ní, ať za ní nele-
ze. Všichni krásně slyšíme, bába zásadně nechává při 
kárání návštěvníků otevřené dveře. Vyměňujeme si s 
ostatními pobavené pohledy plné zadostiučinění, ko-
nečně se jí někdo postavil! Ve dveřích se objevuje naše 
hrdinka.  Z jejího obličeje čteme, jak moc ji hajzlbába 
vytočila. K úplnému uklidnění dochází až v kupé, kdy 
už víme, že za námi ta fúrie už nemůže, pokud nás 
tedy na její příkaz nezatknou na hranicích…

Nemohli jsme si v Tatrách 
nevšimnout, že Hanz má 
trochu odřené ruce a pře-
devším obličej. Na otázky 
co dělal, že se tak zřídil ne-
reagoval. Naši hypotézu, že 
dostal přes držku, vyvrátil až 
pátý panák známe slovenské 
lihoviny “Tatra Tea“. 

Lezl jsem na Konšela, vole! 

Znělo stručné vysvětlení. 
Hanz prý vypadl nad prv-

ním kruhem, v místě kde se staví do nepříjemné ši-
ročiny. Cestou vzal oblouk přes polici, kde se vyzdobil 
skalními lišeji a pokračoval do komína pod kruh. Pro 
jistotu si dojel do Trutnovské nemocnice na kontro-
lu, ta dopadla vpohodě, takže se zase vrátil a následně 
užíval si další chvíle poklidného lezení v Ádru.

Střípky
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 Popradské hajzlíky - recenze

Uniikátní fotografie inkriminovaných toalet. Omluvte 
prosím sníženou kvalitu. Snímek byl pořízen tajně a v 
rychlosti, mimo vědomí přítomné hajzlbáby.

Konšel zdraví spraví      
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 Tomášovo okénko

Tomáš je hasič z Brna. Dobře ho znáte již z předešlých 
čísel Zaplouváku. Je pověstný spoustou vyjímečných 
příhod, které dokážou pobavit i zcela nezúčastněné.

Na posledním slanění, když Tomáš přislíbil svou 
účast,  jsme se všichni těšili ještě víc. Bylo jasné, že 
přibude nějaká nová historka k táboráku.
Poslední slanění bylo na Panťáku a před samotným 
ceremoniálem se samozřejmě lezlo, jak jen to studené 

podzimní počasí umožňovalo. Tomáš lezl s Jardou na   
jednu z věží Panteonského hřebene, na vrcholku šel 
Tomáš na slanění jako první. Najednou něco luplo a 
Tom visí za obě ruce za lano, nohy mu plandají nad 
dvacetimetrovou šluchtou. Je zvláštní, že se směje, ale 
rozhodně lepší než kdyby brečel. Když se trochu otře-
pal a založil nové slanění vyřknul teoretický verdikt, 
že se mu otevřela twist lock karabina. Ovšem až ze-
vrubnější prohlídka sedáku prozradila pravou příčinu 
této groteskní tragédie.

Jak se ukázalo, není poutko jako poutko. Tom tento 
kousek (jistě úmyslně předem připravený) zařadil do 
svého tučného repertoáru. Oceňujeme Tomovu snahu 
o metodické vyškolení v praxi, nicméně ho ale prosí-
me, aby se  již dále nepokoušel o překonání této his-
torky něčím ještě šílenější.
Ostatně historku jak šel Tom z putyky a probudil se  
ráno napíchnutý za nohu na secesním litinovém plotě, 
si necháme do některého dalšího čísla Zaplouváku.

Záhada vyřešena, Bety ilustrativně poukazuje na 
podivně vypadající poutko Tomova sedáku.

Tahle mohla být poslední. Kříž vzadu jako memento.

Tom umí uhasit žízeň po obskurních příhodách.
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Pankáč a v saku?!

 Záblesk !!!

Tomu je to jedno!

Početná část manšaftu jednoho nehorázného horolezec-
kého oddíllu byla zachycena na svatbě V+J. Během slav-
nostního focení mnozí znevažovali vážnost této situace 
anebo byli naopak zcela nezúčastnění. Nakonec všemu 
nasadil korunu samotný svědek, který spletl situaci a une-
sl ženicha do nedaleké putyky pomocí zánovního zlatého 
BMW(x).

Nehoráznost!!!

Harry Potter nebo co?
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Kdo by neznal Bleskový kámen. Co je pro Švýcara Ei-
ger, tím je pro Orlickohorala Bleskový kámen. Jeho 
impozantní stěna se tyčí na málo známém místě ne-
daleko známé turistické trasy podel říčky Orlice k 
Zemské bráně.

Po otevření vrcholovky se nám dostalo značného pře-
kvapení. Podle zápisů jsme byli první lidé od roku 
2010, kteří tuto věhlasnou vrcholovou knihu otevřeli. 
Tento úspěch připisujeme zejména náročnosti  a ne-
dostupnosti samotného vrcholu, který kdejakou rych-
lokvašku bezpečně odradí...

Klobouček je posvátným místem brdského lezení. V 
téměř dokonale zelené skále se zde vedle sebe svorně 
tyčí dvojky i osmičky. Cesty krátké i dlouhé, mokré a 
ještě více mokré. Na Klouboučku se také nachází jed-
na samostatně stojící skalní věž s originálním názvem 
Klobouček. Vyhlídnem si doposud neprostoupenou 
hranu a začínáme lézt. V jedné třetině výstupu na pě-
timetrovou věž nás přepadne liják. Stahujeme se do 
bezpečí nedalekého převisu a pečeme buřty. 
Když liják ustane, chvíli čekáme než skála oschne, 
tedy alespoň do té doby než si uvědomíme, že tady 
skála neoschne nikdy. Pokračujeme tedy v prvovýstu-
pu. Jde to pomalu, protože ctíme pravidla a lezeme 
odspodu. Navíc každý chyt musíme zbavit vydatné 
vrstvy mechu a zároveň ho vysušit toaletním papírem, 
který mám natrhaný na pohotovostní kousky v pytlí-
ku na magnesium. Tento postup se nám osvědčil a tak 
za několik málo hodin již zapisujeme prvovýstup do 
vrcholovky.
Tak vznikla Hrana pečbuřtů za 4, přátelé.

 Bleskový kámen  Hrana pečbuřtů

Vrchol Klobouček s populární cestou Hrana pečbuřtů.Takovou dardu jsme nečekali, 4 roky tu nikdo nebyl!

Impozantní severní stěna Bleskového kamene.
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V Labáku měly 100 leté výročí hned dvě věže, První 
byla Koruna jeskyně, druhá Zlomisková věž. Očeká-
vali jsme tradiční nával pod věží, jak tomu ostatně 
bylo vždy, kdy party vedené Karlem Bělinou nebo ně-
kým podobným již od odpoledních hodin vartovaly v 
patřičné blízkosti stoletých vrcholů.

Přišli jsme pod věž a tam nikdo. Do půlnoci zbývala 
ještě hodina času, ale ani do půlnoci nikdo další nedo-
razil. Na Korunu jeskyně se dá vylézt dobře, stěna je to 
krátká. Pravý opak je však Zlomisková věž. Není ná-
hodou, že na ní stále dlí knížka z 50. let. Ačkoliv Stará 
cesta je za tři, její komplikovanost zřejmě mnohého 
odradí. Ono dojít pod samotný nástup není zadarmo. 
Pak se leze komínem, zarostlou policí, přes obrovský 
zaklíněný blok, coby padací most nad propastí se do-
staneme na vzdušnou ale krátkou hranu. Ve tmě mož-
ná lépe nevidět tu šluchtu pod zadkem. Na vršku  kdo-
si (myslím že Hanz) otvírá flašku šampusu. Jak teče 
šampus, tečou i nervy. Někteří se v rozjařené náladě 
přibližují hraně víc než je zdrávo. Naštěstí se všichni 
dostáváme dolů v celku a akci je možno hodnotit jako 
začně povedenou. 

Později z revize vrcholovky jsem zjistil, že ten den se 
na Korunu jeskyně krom nás nikdo nevydal. Stoleté 
vrcholky už asi nejsou v módě

V naší již tradiční Zaplouvákové rubrice přinášíme 
další radu boulderového mága Tárčího.

“Když nemůžeš, můžeš ještě dvakrát!“

Takže až budete někde viset a bude vám docházet síla, 
vzpomeňte si na Tárčího slova.

Pavel se zapojil do překližkového klání na Bigwallu. I 
přes černé kočky, které přebíhaly přes cestu a číslo 13 
které si vylosoval se umístil na krásném, jak jinak než 
13. místě. 
Nekecáme!

 Výroční výstupy Tárčí radí

Šťastná třináctka

Tárčí je hlavní ideový kouč...

Dekorování Pavlíka coby oběti pověr.
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Na Posledním slanění, které se konalo na Panťáku 
jsme pořídili pro Zaplouvák několik fotografií doka-
zujících náš špatný vliv na mladý potěr.

Na horním snímku Kuzma diskutuje o výhodách 
alkoholického života. Dole se přidává Mandy se svou 
teorií o nikotinovém ráji.

Závody a prváče
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Prvovýstupy 2014
 Slunéčko všetečné VII - Spáleniště - Labák

Hrana pečbuřtů 4 - Klobouček - Brdy
Homogenická 4 - Poustevna
Speleologická  6 - Poustevna

Kotel 7 -Poustevna
Nehas ,co tě nepálí 5+ - Poustevna

Závody 2014
Pavel Víšek - BigWall Open - 13. místo

Evka Větrovská - Antovský Boulder Cup - 2. místo

 Kazíme mládež!

Ondra zatlouká svůj 1. borhák.



Z oddílového šuplíčku...

Zaplouvák
zábavný občasník horolezeckého oddílu ROT SPORT
příspěvky do časopisu pište: rotsport@seznam.cz
http://www.rotsport.cz

V příštím čísle:
Už tu jsme 10 let, na horolezce celkem úspěch!
Vyleze někdo na nervy? Kdo hodí největší hubu roku?
A co spáry, vole?! A Bořek?

více na str. 3-5

více na str. 9-13

více na str. 19více na str. 23


