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Úvodní slovo 
  

Dni jasné říjnové, v nichž září azur čistý. V těchto časech sluší poznávati rytmus Středohoří. 
Kdo je jednou spatřil, zajisté ví, že má rytmus, a to rytmus velmi čistý a neodvozený. Rytmus 
dětských snů o horách. O horách, které jak se patří, náhle vystupují z roviny, hbitě kulminují a 
vrátí se v symetrické křivce do roviny, odkud vyrostly. Nikoli předehry, nikoli nudná předhůří, 
nýbrž co hora, to čin. Dejte neovlivněnému dítěti nakreslit mnoho hor, i nakreslí vám rytmus 
Českého středohoří. Rytmus spanilých kuželů a kup, jež vyskakují ze spleenu labské roviny a se-
dí pospolu jako nejdistingovanější kávová společnost. To se ovšem díváme zatím zdálky a vidíme 
jen ty, které si opravdu nakročily nad obzor a vykrajují v obloze vlys, prostý jako písnička. Leč 
písnička je – a spatřujeme to teprve při důvěrném pohledu – podložena drobným staccatem. 
V náručí těch velikánů sedí nespočetné a nepojmenovatelné pahorky a hrbečky, drobný horský 
potěr, na nějž při erupcích už nezbylo dechu. 

Ztratili jsme už nějaké slovo o vlnitosti terénu a doplňujeme je tu k plné pravdě. Stačí okamžik 
patřiti na krajinu a logickým doplňkem předchozích úvah musí býti úsudek, že je tu kterékoli 
místo vyhlídkou. 

Úryvek z knihy Básník a země. K památce K. H. Máchy, r. 1936, autor V. E. Babka 
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Velká jarní poznávací soutěž 
 

                                                                                                                        Připravil: Pavel "Párek" Suchopárek 

Toto vydání Mantany je v důsledku nedostatku článků poznávací a soutěžní. Zúčastnit se jí mů-
že každý lezec s trvalým pobytem na planetě Zemi kromě LeToše, protože to už bychom mohli 
soutěž rovnou uzavřít a vyhlásit vítěze. Soutěží se o hodnotné ceny a vítěz bere cenu nejhod-
notnější jako obvykle. První cenou v soutěži je velká antiakvarijní kniha, druhý v pořadí vyhrává 
menší antiakvarijní knihu a třetí v pořadí nejmenší antiakvarijní knihu. Čtvrtý, pátý atd. nevy-
hrává nic. V případě rovnosti bodů získává lepší umístění mladší soutěžící. 

Knihy jsou s horolezeckou tematikou a to, že jsou staršího data, jen umocňuje jejich hodnotu. 

 

Pravidla soutěže: V Mantaně je vyobrazeno 20 fotografií roztodivných skalních útvarů Kruš-
ných hor a Středního poohří. Každý útvar má své číslo, nalézá se v nějaké oblasti a nese jakýsi 
název. Za každou správně určenou oblast, ve které se skalní útvar nalézá je jeden bod a za ur-
čení názvu vyobrazené skály 2 body. Body se sčítají. Za chybně určené oblasti a názvy skal se 
body odčítají a nevyplněná pole jsou bez bodu. 

 

Vyplněné formuláře je třeba odevzdat elektronicky do 25. 5. 2016 do 12.00 hod na mejlovou 
adresu parekteam@seznam.cz. Formulář je možno stáhnout na stránkách klubu v levém sloupci 
menu – Stáhni si, nebo bude na vyžádání zaslán. 

 

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů proběhne v následujícím vydání Mantany a ceny vítězům 
budou předány na nejbližší oddílové akci či zaslány na vyžádání Českou poštou, popř. jiným ústa-
vem. Nevyzvednuté výhry budou spáleny. 

 

PS: zúčastnit se samozřejmě může i předseda :). 

 



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 3  



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 4  



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 5  



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 6  



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 7  



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 8  

Dne 21. 4. 2016 konečně proběhlo povídání o přechodu vyhlášené turistické trasy GR20 na Kor-
sice a to v podání členů Horoklubu Chomutov Blahouše Kluce  a Jíři Šťastného, kteří celou ces-
tu absolvovali v deseti dnech v červnu 2014. Přednáška se konala ve velkém sále SKKS v Chomu-
tově a na 40 posluchačů se mohlo vžít do "cesty" pomocí téměř dvou hodinového vyprávění obou 
protagonistů a  velkého množství fotografií proložených filmovými sekvencemi. Vypravěči si dali 
za cíl nejen přiblížit krásu hor ostrova Korsika, ale i inspirovat další milovníky treků. To se jim 
snad podařilo... 

  

 

POVÍDÁNÍ O KORSICE  
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Co kdo s kým, kdy, kde, jak a komu v dubnu 2016 

 
                                                                                                                                        Pavel "Párek" Suchopárek 

2.4.  Ludvikovi  se Slivkou se podařilo ulovit na Svatoškách dva mimoklubové  horezdary a 
vylézt sadu slušných cest. 

 

3.4.  Blagodan Kojič s Renulkou v přestávkách mezi krmením hlemzí na Arboretu   
v Černýši. MikroBlagodaniče hlídá Lucka s Tončou a Mikulášem. 

  V Perštejně v tu dobu působí (způsobně) Ota s Honzou a Jirkou. 

   Péťa a Hafi si pro změnu užívají revmatiku a romantiku na Kozelce. 

  Den pro všechny věkové kategorie si v Ostrově užili Bandasky, LuLu a Luboš  Třebů. 
Háša uvrtala Šíšu do ulovení mystery kešky "Paralelní světy šťastných bláznů" v Ostrově a holky 
horečně lovily v Himmelreichu, zatímco Broněk s Lubošem a Luďou v poklidu lezli Hranu starců 
na Panenskou věž. Děti zatím vylezly na pidivěž Citrónek a k velké radosti tam mohly udělat zá-
pis do vrcholovky. 

4.4.  Ota zase v Perštejně, tentokráte s Terezou. Okupují Pravý pilíř. 

  A Ludvik Kostkatej s Rosťou naopak působí v nedalekém Černýši. 

  Easy se svou ženou Veronikou lezou za slunce v Měsíčním údolí (u Poříčí nad Sázavou) 

  Velkého pískovcového i nepískovcového labužníka, Luboše, vytáhl Broněk do Bielatalu 
na Titána a nemohli se nabažit krásných, dlouhých cest v údolní stěně. 

5.4.  Na přání Kubly se vydává Blechosvačič Otužilič opět do Černýše na Arboretum 
v doprovody manželínky a Mikroblagodaniče. Přelezena vydatná část atlasu stromů a den zakon-
čil Otužilič koupelí v Oharce. 

  Na Kreutzberku působí Easy s Dickem. 

6.4.  Na Himlštejně dávají tři linie Rosťa s Ludvičkem. 

8.4.  Skály na Jedláku navštěvují Ludvik Kostkatej s Petrem T. 

  Bandasky s Pavlem Mrázem vyrazily do Perštejna, kam za nimi dorazili kamarádi Ma-
chouni a společně vymetli pavučiny na Skalkách. 

9.4.  Pan Bláhový s paní Renulkovou a Luckou v Perštejně dráždí klasiky  nejklasičtější a to 
Netopýří s Vánoční. Jen do kojení. 
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  Tento den Bandasky nadobro opustily plastikovou stěnu a raději odjely na mostecký 
Špičák - aspoň na chvíli. 

10.4.  Na Šemnici vegetí v poměrně chladném počasí Long s Dickem, Blagodaničem  Prc-
kauspičem a paní Renulkovou. 

  Poměrně velká skupina lezců se potkala zcela náhodou na Ležkách, např. Svinaříci, Ha-
fi s Péťou apod. 

10. – 11.4. A je tu první voda. Sjezd Ohře z Lokte do Perštejna uskutečňují Ota, Tereza, Jirka, 
Honza a další. 

11.4.  Ludva sóluje v Orasíně na Ptačích kamenech a někde v okolí se potlouká i Letoš. 

  Na Pantheonu řádí Veronika se svým mužem Easym. 

12.4.  Péťa a Hafi operují v Perštejně. Ludva s Filem zase ba Bořeni za chatou, kde dávají 
dvě cesty. 

  Rosťa s Alicí. První jarní metry zkouší na Břestecké skále ukryté v bučinách Buchlov-
ských vrchů. 

14.4.  Po jarním dešti se mrcasí na Dolním strážci Bělé Letoš, Verča, Kuba a Párek. Přeleze-
no asi vše co šlo. Očištěno asi vše co šlo. 

  Na Kočce u Pyšné se potlouká Ota. 

16. – 17.4. Zrušeného Petrohradského padání se navzdory infekci neznámého původu v oblasti 
(pravděpodobně tzv. majzlíkova chroba) účastní mistr Svinařík, Nebe, Květoslava, Ivan s Káťou 
a další. Nyní se nachází v karanténě. 

  Další velká skupina horoklubáků otvírá skály na Bečovském ostrohu, součástí kterého 
byla i metodika. Rovněž byly dotvořeny nové cesty, které vznikly společným úsilím LeToše, 
Broňka, Ludvíka Foresta Kostkatého, Verči a Rosti. Účastní se i velká skupina členů Horokrouž-
ku pod vedením Raduše. 

  Hafi s Petrem trénují morál (nikoli orál) v jižních stěnách Bořeně. 

17.4.  Velmi povedené pracovní jednání zakončil Broněk v cestě Oranžový express na Koře-
náč v Ostrově. 

18.4.  Na Velkou Baštu v Labáku vyrazil Broněk s kamarády z Náchoda  a na bezpečném 
konci lana zkusil hvězdičkovou Pánskou jízdu a Ligu neregistrovaných. 

20.4.  Easy (snadný, lehký) se ženou Veronikou a třemi Klucy (nikoli kluci jako chlapci) nelení 
na Mezihořské plotně a Popeláři. Easy (snadný, lehký) tahá těžkou cestu Expozice. 

  Slivka s Ludvikem zase působí na Bořeni. 



 

 

MANTANA 4/2016 http://www.horoklub.cz Strana 12  

21.4.  Přednášku o přechodu GR 20 na Korsice uspořádali Jířa Šťasných s Blagodanem Klu-
cových. Pochvala, povedla se a byla inspirací. 

  Wolkenstein - ferraty a bezejmenný kout skoro za 3. Ota, Honza, Tereza a další. 
Honza (5 a půl) přelézá ferraty a kout a nechce domu :-)  

  Péťa a Hafi se přimotali do Perštejna mezi uchazeče o cvičitelák, tolik lidí prý v 
Perštejně ještě neviděli. A to už Perštejn něco zažil! 

  Popolejzání na volno neboli solo (nikoli Sušice) provozuje na Kočce s Myší Easy. 

 

22.4.  Na levých jižních pilířích Bořeně opět trénují Hafi s Péťou. Tamtéž leze i Ludva 
s Martinem Novákem, se kterým Ludvik na škole začínal. 

  Pro velký úspěch pokračují Rosťa s Alicí v písku nad Držkovou za Lukovem. Odměnou 
jsou i kouzelné výhledy do kraje. 

 

23.4.  Bořeň - západ, Školka a Dvojštít - Ota, Honza, Tereza. Honza dává další velké vítěz-
ství a dostává se na 3 s dopomocí :-), Tereza hlídá sváču v kletru. 

 

  Kameničku navštěvuje Ludva se Slivkou. Asi i něco lezou. 

 

24.4.  Skupina boulderitů okolo mistra Svinaříče se proplétá mezi sněhovými vločkami 
v Žihli Nad Myslivnou. 

  V tanečním sále na Bořeni protáčí Péťa partnerku – Hafi. 

27.4.  Solo působí Ludvik v Pernštejně. Jištěn vylézá cestu Staronová. 

27. – 30.4. Camp Tisá. Easy s Veronikou. Rovněž se tu mihli BRBéčka (Blagodan, Renulína a 
Blagodánek) a asi i další, což však již z důvodu časové tísně není podchyceno. 

29.4.  Na Petrohradě hlemzá po kamenech Ludvik a přelézá 20 boulderů. Nejtěžší 6b. 

30.4.  Na závěr měsíce uzavírá Ludvik Forest Kostkovatej sezonu na Katzensteinech se 
Slivkou. 

  Na skalkách nad rybníkem Tři kříže u Květnova přelézá vše Párek se Zůzou a Radkou. 

 

Jaro! Leze dokonce i pan Pelcík, i když jen na střechu domu. Ale leze.  


