Tak tu máme čas dušičkový i když se občas objeví i dny s krásným počasím.
Leč teplo již nebude. Máme za sebou i volby do obecních zastupitelstev a do
senátu. Jak to dopadlo, to už víme. A přestože znám pár politiků, kteří svoje
zvolení berou jako poslání, stále si myslím, že více platí následující.

á
Já už se léčím měsíc doma, v opatrování mé ženy, která vzorně plní roli
zdravotní sestry, bez jejíž pomoci bych se nemohl ani obléci a svléci
z korzetu, ve kterém se smím omezeně pohybovat za hygienou a stravou.
Nohy si na chůzi zvykají jen pomalu a moc je trénovat nemohu. Ale jsem
samozřejmě rád, že mohu být doma a věřím, že se pomalu vše přemění v dobrý
konec.
Jak už bylo uvedeno v úvodu. Je čas dušičkový, svátek památky na zemřelé.
Vzpomeňme proto nejen na své blízké, ale i na ty, které jsme znali, od Karla
Vojtka po Pavla Zachara a další.

Bob
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******************************************************************
A nyní k dvouocasému lvu. Jsou různá vysvětlení, i v chytrém internetu. Ale
pravé vysvětlení lze nalézt v pravidlech heraldiky. Podle nich zdvojená část
těla určuje pohlaví. Lev má tedy dva ocasy, zatímco orlice ve státním znaku
jsou jen jednohlavé. Proč má ale Rakouská orlice hlavy dvě, to nevím. Ale zase
neznám němčinu.
A dnešní otázka. Co znamenají barvy na naší státní vlajce

Ohlasy na minulý kletrák
Ahoj Bobe,přeji Ti krásné pohodové ráno. Jsem ráda, že jsi doma a přeji
rychlé uzdravení. Kletrák je jako vždy perfektní, obdivuji Tvoji sílu ještě
ještě něco vytvořit. Majka
Milý Bobe.
Tož vitaj doma, drž se, a díky za Kletrák.
Ještě k jeho obsahu. Tento týden seniorkavárnu nestihnu. Jsem objednán do
nemocnice na kontrolu prostaty. Na vyšetření v délce 5 minut čekám i přes
dvě hodiny. Je nás s tým moc!
Ze sobotního výšlapu se Martě omluvím.
A k těm nešťastným 11 ještě dodávám, že 11.11. se narodila Elena! Ešče, že
sem se neženil 11. dubna, ale 17.!
Prosím Tě, šetři se a mívaj sa na posteli i v korzetu fajn.
Svaťa
Ahoj Bobe, jsem ráda, že jsi zase doma a zítra se uvidíme. Děkuji za Kletrák
a přeji klidnou dobrou noc. Zdraví Irča
Bobe, díky za Kletrák a jsem velmi ráda, že už jsi z nemocnice doma a opatruj
se. Marta.
Já jdu do nemocnice 7.10. a bude to pátá operace páteře. Mám tam být až do
Vánoc. Takže dobře vím co Tě doma čeká. Mám prý zlomenou páteř přesně v
polovině. Bude to zase šroubovat. Snad to bude poslední operace. Zatím ahoj
a brzy se uzdrav a hlavně nic nepřeháněj, šetři se. Honza. No a ještě něco. V
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příštím roce budu mít 70 a chtěl bych uspořádat nějaké setkání na Orlíku,
kde mám chatu. Připravím POZ a rád bych aby jste přijeli. Též opět budu
dělat týden v Jetřichovicích a pokud bys to viděl pozitivně, tak mám možnost
zajistit celý barák pro sebe. Je to bývalá škola v přírodě ubytování bez jídla,
ale s možností vaření, je cca 200,- Kč za osobu a den. Dej vědět mám-li to
připravit jako nabídku letních aktivit.
Ahoj Honza Bimka
Ahoj Bobe,
to je prima, že se ozýváš, rády o Tobě slyšíme, však jsme si říkaly, že
už jsme Tě dlouho nepotkaly... Obdivujeme Tvoji činorodost, Kletrák je
jako vždy úžasný a vůbec není poznat, v jakých ztížených podmínkách jsi
jej tvořil. Jsi velký šikulka!
Tož se opatruj, zdravíme Tě z knihovny a těšíme se, až se zase někde
potkáme! Hanka a Mirka
Velké díky za Kletrák, je vydařený jako obyčejně. Dokonce se občas snažím
využít seriál FOTOGRAFOVÁNÍ.
Pěkné babí léto přeje babka Vendula

Ohlédnutí za uplynulým říjnem
Seniorkavárny.
Po velkolepých oslavách osmdesátin v měsíci září se na druhé seniorkavárně
října sešli hned tři oslavenci, tentokrát na štěstí jen s nekulatými roky. Další
dvě byly jen klasickým posezením.

Výlet ze Lhoty do Hluku přes Antoníček.
Do Ostrožské Lhoty v sobotu 4. 10. nás jelo sedm. Už v autobuse bylo veselo,
koštovala se slivovice. V Ostr. Lhotě nás čekal Mira Soviš.
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Musel variantu A změnit na variantu B, protože ve středu hodně pršelo a bylo
bláto. Ale nám to vůbec nevadilo, varianta B byla bezvadná. Šli jsme starou
poutní cestou na sv. Antonínek. Pěkná cesta, lemovaná ořechy, takže jsme si i
nasbírali do pytlíků a batohy, místo toho aby byly lehčí, tak těžkly.
Na sv. Antonínek jsme dorazili akorát ve 12 hod. a do kostela přišel zvoník
zvonit poledne. Tak jsme toho využili a prošli si i kostelík. Také jsme pojedli
každý svou svačinu a ještě od Karla Biče výborné buchty s tvarohem.
Odtud pak zpět do Ostr. Lhoty po silnici a následně po cyklostezce až do
Hluku.
Tam nás Mira velice překvapil, pozval nás všechny na srnčí guláš, štrůdl, pivo,
víno a kávu. Ještě jsem stačila před Hlukem natrhat kytici topinanbur,
abychom něco přinesli jeho manželce Ireně, když nám připravila takové
pohoštění.
Také jsme si prohlídli Mirovu řezbářskou dílnu s jeho krásnými výtvory.
U Sovišů se sedělo dobře, pak jsme museli skoro poklusem na autobus, aby
nám neujel, protože v sobotu odpoledne jede do Uh. Hradiště jen jeden.
Počasí nám přálo, všichni byli spokojeni i ti dva naši pracující, Karel a Leona,
kteří ve všední den na výlet nemohou.
Pár fotek přikládám.
Marta
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soutěže pro mladé začínající muzikanty hrající folk, country, trampskou
muziku a její přechodové formy.
Na úvod trochu zeměpisu : pohoří Chřiby a Karpaty se rozprostírají na území
okresů Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín . Tak z těchto končin
vyslala porota poprvé vítěze oblasti, trio „Zmatek“ ,na celostátní kolo Brány
do Prahy v roce 1991. V říjnu dalšího roku se pak mladí muzikanti veřejnosti
předvedli v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Po soutěžním klání pak
účastníci mohli vidět a hlavně slyšet hosty – kapelu Kamelot z Brna. V roce
1993 pořadatelé sice zůstali s Bránou v Uherském Hradišti, ale přemístili ji
do kina Mír. Tam se toho roku sešlo celkem 17 vystupujících formací. Pro
organizátory to byla, dá se říci, generální zkouška na celorepublikové kolo,
protože to probíhalo v roce 1993 taktéž v Uherském Hradišti. Na Moravu
zavítali jako hosté zahrát i kapely Pacifik a Zlatý Orel z Prahy.
Od roku 1994 se na 6 let Chřibsko-karpatská Brána stěhovala do lůna přírody,
na kemp Dakota u Podkopné Lhota za Slušovicemi. Zde se hrálo bez zvukové
aparatury. Účinkující i jejich fankluby a kamarádi seděli kolem ohně a při
poslechu písniček se mohli rozhlížet kolem a sledovat nádhernou přírodu.“
Mokrá varianta“ spočívala v přesunutí do sálu asi 2 km vzdálené hospůdky.
V roce 2001 oblastní Brána trochu cestovala na jih, do Blatnice pod Svatým
Antonínkem. Tady pořadatelé „Kamarádi mladé trampské písničky“ našli pro
Bránu pěkný areál za vesnicí. Výletiště bylo vybudováno v malé rokli, na břehu
potoka, v místě bývalé bažantnice. Mezi místními i účastníky bylo známo pod
názvem Okawango . Na tomto místě, vždy ke konci prázdnin se hudba ozývala
po čtyři roky.V roce 2005 , v druhém zářijovém víkendu ,se účinkující sjeli
sice opět do Blatnice, ale pro změnu na kopec sv. Antonínka do areálu
myslivecké chaty.Tak tomu bylo i následující rok. V roce 2007 chtěli Kamarádi
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mladé trampské písničky docílit větší návštěvnosti ze strany publika, tak
Bránu posunuli do dědiny,na „zahrádku“ sportovního areálu „V širokých“. Zde
se příznivci folkové, trampské,či country muziky setkávali následující tři roky.
V dalších letech chtěli pořadatelé dát možnost a čas se sehrát i kapelám,
které hrají při ZUŠ, při domech dětí a mládeže, prostě všem, kteří se sejdou
pohromadě až začátkem září po prázdninách. Proto se „šibovalo“ s termínem
na druhou polovinu října. Z toho také vyplynulo, že se bude muset najít
vhodné místo „pod střechou“. A to nám na další roky nabídl majitel restaurace
Roháč, v prvním patře budovy na návsi Blatnice. Z kladných ohlasů od
soutěžících i obecenstva se ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí. A protože
změna je život, letos jsme zkusili obměnit místo konání našeho oblastního kola
a šli do většího města. Perfektní podmínky a zázemí jsme našli v nově
otevřeném prostoru Kafé v kině ve Veselí nad Moravou.
Ale atmosféru netvoří jen prostředí, ale hlavně lidé. A ta letošní atmosféra a
nálada byla opravdu úžasná . Vystupovalo celkem 26 dětí ve věku od 8 do 18
let . Ve dvanácti formacích, které děti tvořily, byly zastoupeny všechny
soutěžící kategorie. Jak jednotlivci, tak dua a kapely a to ve věkových
kategoriích do 15-ti a do 18-ti let.
Pořadí si vystupující losovali a aby se před samotným zpěvem na podiu měli
možnost se rozmluvit, měli na druhé straně papírku s losovaným pořadovým
číslem i jazykolam, který museli nahlas třikrát po sobě přečíst do mikrofonu .
Toho samozřejmě využil zvukař Martin Vavřík, který dokázal všechny
vystupující hbitě a perfektně nazvučit.
Kromě muzikantů, kteří nebyli na naší Bráně poprvé, se představili i kytaristi
z DDM z Uherského Brodu a mladý nadějný zpěvák Tomáš Mikulec z Veselí
nad Moravou, který předvedl nefalšovanou country a to repertoárem
Johnnyho Cashe . Jinak jsme mohli vidět v Kafé v kině i když mladé, tak
přesto „staré známé“ tváře : dvojčata z názvem Double Trouble z Roštína,
Táňu Zatloukalovou z Modré, děvčata Day before ze Strážnice, perfektního
zpěváka Štěpána Urbana z Hradiště a desetičlennou dívčí skupinu Rózinky
pod vedením paní učitelky Mičkové z Veselí nad Moravou a Kozojídek.
Výkony hodnotila povolaná pětičlenná porota složená z muzikantů, kteří o
hudbě už něco vědí a mají už nějaký ten rok „odehráno“.
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V době, kdy se porota radila a dohadovala, bylo podium volné – tzv, open
scéna, kterou jako první využila sedmiletá Simča z Hulína a zahrála dvě
skladby na klavír. A pak už se střídali v uvolněné atmosféře jeden muzikant,
za druhým . Chtěli ještě obecenstvu zahrát písničky, které nemohli předvést
v rámci soutěžního bloku ( dle pravidel smí každý vystoupit se třemi písněmi z
vlastní, či převzaté tvorby).
A jejich konečný verdikt zněl takto :
Do celostátního kola, které se bude konat 22.11.2014 v Brně postupují :
jednotlivci do 15 let - Táňa Zatloukalová
Kapely do 15 let - Rózinky
jednotlivci do 18 let - Štěpán Urban
kapela do 18 let - Day before
Divoká karta: do 15 let - Linda Karlíková do 18 let - Tomáš Mikulec
Nikdo z mladých muzikantů neodešel díky sponzorům domů s prázdnou A my
za pořadatele doufáme, že čas strávený mezi ostatními muzikanty jim
nebudou připomínat jen pamětní placky z břízy, ale i pěkné vzpomínky a dobrá
nálada, která celé sobotní odpoledne mezi všemi vládla.
Blahynková S.
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6. září 2014 proběhl na Slunečné pasece 9. sněm naší organizace, České
tábornické unie. Nás na něm zastupoval náčelník naší Chřibskokarpatské
oblasti, kamarád Leoš Maxa.
Sněm zvolil novým náčelníkem unie Milana Rychlého z oblasti Střední Čechy
západ, místonáčelníky Pavla Bublíka, Elišku Ditrichovou a Jiřího Zatřepálka,
Post revizorky obhájila Dana Rázsochová.
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Sněm uložil :
A.

Nejvyšší radě ČTU zadat odborníkům v oblasti legislativy zpracovaní
návrhu nového znění stanov ČTU s ohledem na ustanovení nového
Občanského zákoníku a poté, nejpozději do 1 roku od konání tohoto
sněmu, svolat mimořádný Sněm ČTU k jejich schválení . Poté uskutečnit zaregistrování ČTU u Rejstříkového soudu jakožto spolek a
nižší organizační články ČTU jakožto pobočné spolky.

B.

Všem organizačním složkám ČTU a členské základně nadále sledovat
státní dotační politiku, přizpůsobovat jí naše akce a programy, uvážit
jejich pravidelnost, potřebnost a efektivnost, důsledně dbát na
hospodárnost využívání dotací a vyhledávat nové potenciální finanční
zdroje pro rozvoj naší činnosti.

C.

Nejvyšší radě ČTU zpracovat a předložit MŠMT ČR program pro
udělení titulu MŠMT: Uznaná nestátní nezisková organizace pro
oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase na období 2016 –
2020.

D. 1/ Náčelníkovi a místonáčelníkům vyvíjet úsilí za účelem získání
peněžních prostředků pro činnost vedení ČTU k zajištění plného servisního
aspektu vůči oblastem, klubům, osadám a samotářům. Servisním aspektem se
rozumí zvláště přenos informací mezi jednotlivými organizačními články ČTU,
aktivní zjišťování veškerých relevantních informací pro fungování ČTU (např.
legislativa, podpora ČRDM, dotace, informace ústředních orgánů státní s
právy, apod.)
2/ Náčelníkovi a místonáčelníkům definovat rozsah povinností a
související odpovědnosti vedoucího ústředí ČTU, dalších zaměstnanců ČTU a
dále vymezit okruhy působnosti jednotlivých místonáčelníků ČTU. Náčelníkovi
se ukládá vypracovat písemný návrh vymezení kompetencí dle tohoto bodu a
tento
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Pro nás z toho vyplývá, že se po dalším sněmu, který změní
stanovy, budeme muset se zaregistrovat v rejstříku a na Finanční správě
jako pobočný spolek.

Na listopad se chystá
Seniorkavárny : 12. a 26. listopadu 2014
Do Chřibů s Martou
Koukla jsem se do kalendáře a naplánovala výlet na 13. 11. 2014, na čtvrtek.
Zatím ale vůbec nevím kam, to rozhodne počasí. Možná nám už zbývají jen
asfaltky, domluvíme se na seniorkavárně 12.listopadu 2014. ( Navrhuji Pepčín,
rozhledny kolem Vlčnova a muzeum pálenic. Bob)
----------------------------------------------------------------------------------DDM Šikula nás zve na

Výstavu k evropskému projektu MLÁDEŽ V AKCI – Beat it!
13. 11. 2014 - čtvrtek –ICM Uh. Hradiště, Masarykovo nám., Felixův sál,
vernisáž od 17.00 hod., info: Martina Dörrová,

Malováno na peří
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Odysey s Aerotechnikem
Dříve než se vrátíme ke vzpomínkám kronik, jedna smutná zpráva. Koncem
října se ozval ze Žatce syn Franty Rubeše, aby mě sdělil, že táta zemřel 20.
září 2014. Franta s námi byl na několika akcích, vybavuji si jej na první
Rumunské odysee. Začátkem devadesátých let nám zařídil táboření přímo ve
vojenském prostoru v Doupovských horách. Vy, co jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.

II. Slovenská

81 Podtureň Červený Kláštor

Cesta na tábořiště.
Pro letošní odyseu jsme opět přibalili náš oprýskaný, průsery známý autobus,
jež s námi zcestoval Rumunsko, Polsko, Česko i poprvé Slovensko. Za to
osazenstvo bylo poněkud jiné. Mnozí ze stálých odyseám rodili, jiní se rodit
chystali a tak ti, co už odrodili před léty a měli v minulých létech absenci,
přibrali tentokrát sebou i něco málo (asi dvacet) dětí. Absenci má letos i
Hradišťan, tedy konkrétně Košíci, Polášci a Libor Pelka, neboť ti letos pohrdli
pohodlím našich táborů a vyjeli zkoušet štěstí na prknech Montmartru a
jiných vykřičených pařížských podniků. Takže první rys letošní odysey –
spousta dětí.
Odjezd je opět od Aerotechniku, ale hlavní náložiště je před vlakovým
nádražím v Uh.Hradišti, kam tatíci snesli, či dovezli na kočárcích objemná
zavazadla svých rodin. Ale přesto, že je vše naloženo na střechu a zatímco
silnější polovina pomáhá s nakládáním, druhá polovina si listuje v deníčku,
který už je pravidelně vydáván, aby si každý přečetl kde má sedět, kdy má
dojít pro vodu, či zapálit oheň.
Nálada hned od začátku byla stvrzena několika vzorky, ale nejvíce bodlo
pivo, které v roli barmana začal prodávat Svaťa, jehož jsme i s jeho ženou

11

Elenou, dvěma dětmi, s velkým pytlem a Pavla Kvapila s třemi bednami piva
,naložili v Gottwaldově.
Ochutnávání vzorků, zapíjené pivem mě tak unavilo, že jsem promeškal i
celní formality na hranicích našich dvou federálních států ČSR a SSR a
probudil jsem se až hluboko ve vnitrozemí Slovenska. To jsme zrovna stačili
přejet odbočku na Šůtovský vodopád. Takže jsme se vrátili o pár set metrů
zpátky a po několika kilometrech bočních cest jsme stanuli u značky,
zakazujících vjezd všech vozidel, natož pak našemu superautobusu. Vydali
jsme se proto dál pěšky. Vstříc Šůtovskému vodopádu. Procházka lůnem
přírody všem prospěla. Někteří využili příležitosti, že konečně teče trochu
teplá voda a pod proudy vodopádu smyli poslední zbytky městské špíny.
Očistěni od prachu města i duševně, nasedli jsme znovu do autobusu, jež nás
bez problémů dovezl až do Podturně, na naše první tábořiště.
Pohled na tábořiště poněkud zklamal. Z jedné strany hlavní slovenská
rychlíková trať, kde se neustále míhaly osobní i nákladní vlaky, ze severu
hlavní silniční tah na Košice a z východu sloupy s dráty vysokého napětí. Kolem
keře. A uprostřed louka bez jediného stromečku. Jediným pozitivem byl Váh
na jihu a kyselka s věčnou frontou žízněchtivých lidí. Mnohým se zkřivil
úsměv, jiným i něco jiného. Nicméně jsme vystavěli tábor do vzorného
púlkruhu a utěšovali se, že není všem dnů konec. Z dřeva, nalezeného na
tábořišti jsme zažehli první oheň a těšili se na kopce před námi i za námi nám
přinesou přeci jen více krás a radostí.

Pedro

Dobytí Ostrého Roháče.

Motto: Jen silní si šáhnou tam, na co se ostatní jen dívají
Když byl jednoho večera jako obvykle vyhlášen program na další den,
dozvěděli jsme se, že zítra nastane den „D“ – dobytí Ostrého Roháče. Pod
dojmem ranního vstávání a náročnosti tůry zalezla většina výpravy do spacáků
hodit chrupnu. Jen několik zkušených horalů v čele s Tondou Juřičkou si
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otevřela láhve rumu a vína, aby měli ráno čistou hlavu a lehké nohy. Ráno
vyrazil náš autobus dle časového harmonogramu a cestou jsme se zastavili na
nádraží v Liptovském Mikuláši pro zbytek podpůrné skupiny. Část této skupiny
dorazila včas, ale zbytek nedojel, jelikož strojvůdci Himaláj-expresu se
podařilo vlivem pěkného počasí zabloudit mezi Vrůtkami a Martinem. I takto
oslabeni jsme vyrazili do ústí Žiarskej doliny. I při dokonalém navigačním
vybavení našeho navigátora Boba (měl s sebou 3 kg map v měřítku 5O:+,
výškoměr, vlhkoměr, buzolu, dalekohled, hloubkoměr a starý pařez, podle
kterého bezpečně poznal sever) a hlavně už zde 4x byl, se mu podařilo
zabloudit, což maskoval odbočkou pro naložení dřeva na táborák. Konečně
jsme vystoupili z autobusu a celá výprava se hrnula Žiarskou dolinou
k základnímu táboru na jejím konci. V čele výpravy její vedoucí, zkušená
alpinistka a učitelka tance Jarka Bříštělová , za ní pestrý peleton nosičů, mul
a členů podpůrného i vrcholového družstva. Svěření vedení této náročné akce
do rukou ženy ( i když zkušené), místo Ivana Gálfyho, považuji za největší
omyl ÚV ČSTV. Ale počasí nám přálo a my jsme rychle dorazili do základního
tábora, kde nás již očekával personál místního snack-baru. Fotograf a lékař
výpravy Jožka Gabrhel doporučil všem borovičku od Jelínka, rozdal lesněnky
a vyrazili jsme. Nosiči a podpůrné družstvo na borůvky a vrcholové družstvo
vzhůru, kde se tyčily vrcholy horských velikánů. Meteorolog Bob po poradě
s místními šamany náboženské kasty HORSKÁ SLUŽBA určil rychlý postup,
jelikož odpoledne měla přijít hůlava. Do Žiarského sedla jsme dorazili bez
větších problémů, kromě zoologa Bohuše, který se vydal po stopách sněžného
muže. Na hřebeni foukal nepříjemně silný vítr od východu a začaly padat
kroupy velikosti mexického dolaru. Přesto vrcholové družstvo stoupalo stále
výš po úbočí Plačliva. Zanedlouho ovšem jeden z nejzkušenějších alpinistů,
Tonda Juřička, provedl horského čochtana, tzn, že se otočil o 180 stupňů a
prohlásil, že na to kašle. Po tomto sugestivním výroku byl následován většinou
vrcholového družstva. A právě v ten moment přišla ta pravá chvíle pro dva
statné chlapce z Moravy, sice členy vrcholového družstva, ale se kterými se
už moc nepočítalo, jelikož Pedro má už svůj výkonnostní vrchol za sebou a
Dadula byl poslední léta pronásledován zákeřnými nemocemi jako malárie,
spalničky a tyfus. A nyní se ukázalo, co dokáží morálně volní vlastnosti
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socialistického sportovce ve spojení s výrobkem Plastiky Nitra –
vysokohorskou pláštěnkou Sahara! Oděni do těchto pláštěnek, stoupali tito,
nebojme se říci hrdinové, za běsnění živlů západní propagandy a bez
kyslíkových přístrojů k vrcholu Ostrého Roháče. V krátkém čase jeho vrcholu
dosáhli a pokusuli se na něm vztyčit státní vlajku, ale ani jeden neměl
dostatečně pevné ráhno, které by vydrželo nápor silného větru. Po krátkém
objetí, polibku a vykouření kyslíkové cigarety Sparta začali pak sestup, který
byl už jenom procházka růžovým sadem.Celá výprava – to znamená borůvkáři,
horští čochtani i dva statní hoši z Moravy se pak vrátili šťastně domů.
Na závěr chci říci, že úspěch této naší výpravy se dá srovnat snad jen
s hazardními výkony Itala Messnera a že Pedro a Dadula byli vyhlášeni
sportovci měsíce července v anketě deníku Mladá fronta.
Pedro
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Výstup na hřeben Roháčů jako procházka rajským sadem.
Ačkoliv anály archivu registrují celou řadu našich výstupů na Ostrý Roháč,
ať už ze severu, z jihu, od Zverovky, od Žiarskej chaty, přes Baníkov či přes
Rákoň, nebo ze Smutného sedla, jistě největší popularitu získal výstup dvou
statečných chlapců z Moravy – Daduly a Pedra, popsaný v neméně slavné
reportáži Drahomíra Hrona. Ve stínu této reportáže se naše dnešní tůra jeví
jako procházka pro dámy rajským sadem. A to navzdory tomu, že Pedro
ztratil svůj zenit ve vinných sklípcích s vínem z Hrušek a Dadula na kole na
cestě z Moskvy do Prahy mezi odpoledním kladením věnců a večerní recepcí.
Tentokrát nás bylo jedenáct, z toho sedm bab. A já vedl tuto túru jen díky
náhodě, protože ten, který jí měl podle plánu vést, přijede až příští týden.
Lesobus nás dovezl k ústí Ráčkové doliny, ale ještě předtím jsem přiměl
vedoucího Toma, aby nechal zastavit turistovi s dítětem a velkým pytlem, ve
kterém dívky viděly temperančního Španěla a po vystoupení z autobusu se za
ním hnaly s vidinou nečekaného dobrodružství. A to až na rozcestí dolin.
Španěl pokračoval dál dolinou Ráčkovou, naše dnešní trasa vedla dolinou
Jamnickou. Neboť cíl naší dnešní cesty byl zcela jasný. Objevit horu Mont
Aerotechnik.
Cesta Jamnickou dolinou probíhala za krásného počasí. Dívky toužili po
Španělovi, my chlapy jsme bedlivě prozkoumávali okolí, ale vhodné objekty
jsme nenacházeli. Byť Cyril ostřil svůj „prístroj“ vlevo i vpravo. Před hranicí
bez zeleně jsme udělali polední přestávku a doplnili zásoby svým tělům. Lidka
tu na památku věnovala tamním medvědům své drahé sluneční brýle. Stoupali
jsme sutí, teď už za mrholení, k Jamnickým plesům a pak po skalách do
Jamnického sedla. Tam jsme rozhodli, že Volovec nám může být ukradený a
svižnou chůzí kamzíků jsme se vyšplhali na Ostrý Roháč. Leč opojení
z vítězství dobytí vrcholu se tentokráte nedostavilo. Vedoucí túry nesplnil
tentokráte svoji základní povinnost a přestože byl vybaven lékárničkou.
buzolou, výškoměrem, sextantem, mapou a průvodcem, jeho batůžek
postrádal to základní a to láhev vrcholovky. A tak jsme svižnou chůzí zdolali i
Plačlivo a ve Smutném sedle se rozloučili s hřebenem. Já s Jožkou se těšíme
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na čepici a posíláme dívky objednat nám v Žiarskej chatě dva půllitry
točeného . My poctivě hledáme bájný vrch Mount Aerotechnik, leč
nenacházíme.
Čepice na pivě v Žiarskej chatě na nás čekala, v cíli jsme se všichni sešli
beze ztrát, ve zdraví a stále ještě plni sil a navíc nás tu čekala i skupina
šerpů, jež nám od autobusu vyrazila vstříc.
Závěrem bych chtěl podotknout, že Mount Aerotechnik jsme sice nenašli,
ale to, co by jsme viděli, kdyby bylo vidět, by v tom případě určitě stálo za to!
Bob Stránský

Hanák poprvé na vodě.
V pondělí 27.července jsme opustili nádražní kemp v Podturni u Liptovského
Mikuláše a za pískotu rychlíku 725 jsme se přesouvali do vodáckého kempu u
Červeného kláštera. Po cestě jsme měli sjet nějakou vodu. Oproti loňsku, kdy
jsem jel jen s vlastní ženou a s touhou svést se na opravdové lodi, jsem si
letos vezl s sebou dvě pádla a háčka na dvě věci. V autobuse jsem ale
zaslechl, že jedna loď je volná a tak svitla naděje, že z jednoho Hanáka se
stane vodák. Řeka, která měla tuto proměnu provést, nesla jméno Poprad. Víc
nevím. Nevím, kde jsem nasedal, nevím, kde jsem vysedal. Těch několik
kilometrů mého vodáckého křestu mi navždy zůstane v paměti. Loď,
vypůjčená od Michala, ležela na břehu, někdo mi podával vestu, pádlo, šprycku.
Nikdo neradil. Jen Pedro, jedoucí kolem, utrousil:“ to nic není, tu přitáhneš,
tam naopak a jedeš“! Že se nasedá proti proudu, to jsem věděl již z dřívějška.
Ale můj háček šel po břehu tak blbě, že se loď dala položit na vodu jen po
proudu. „To nevadí, my, machři, tak někdy taky nasedáme“, prohodil Svaťa
Sládeček. Tak jsme jako machři nasedli. Cítil jsem se jako čerstvě zvolený
soudce z lidu. „Koukej kolem sebe a dělej jakoby nic“, říkal jsem sám sobě a
abych si dodal kuráž, zkusil jsem velmi nesměle zavolat na háčka:“ přitáhni!“
Háček přitáhl a loď se jaksi divně naklonila, ale přeci jen se odlepila od
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břehu. Vyjeli jsme. Dokonce jsme se dostali na druhý břeh a zapíchli se pádly
do dna kousek od Boba. „ S ničím nehýbej, ať to nezblbnem, zatím je to
dobrý“, velel jsem háčkovi právě v okamžiku, kdy nám proud bral loď. Zblbli
jsme to, plujeme! Naštěstí vypluli i ostatní a to byla naše záchrana. Zkusil
jsem jich držet a dělat totéž co oni. Střed lodi to dělal celkem spolehlivě, ale
příď a záď se otáčela střídavě vlevo a vpravo, zkrátka cik-cak. Šněrováním
jsme se dostávali dál a dál. Několikrát bylo nutné zatočit a tak jsem vydal
ostrý povel:“přitáhni“ a čekal co to udělá s lodí. Ono nic. „Přitáhni, ale
pořádně“, zařval jsem a abych dodal důrazu svým slovům, přitáhl jsem také.
Loď se otočila napříč řeky, naklonila se, ale ne nebezpečně. Dadula měl
pravdu. Tato loď je opravdu téměř nepotopitelná. Později jsem se dozvěděl,
že je podstatný rozdíl mezi nepotopitelností a nepřevrhnutelností, Ale v tu
chvíli jsem lodi bezmezně věřil. Pomalu jsem začal chápat, jak loď reaguje a
co asi chce. Dle mé úvahy to občas potřebovalo, aby háček zabral „kontra“.
Vydával jsem čile tyto příkazy jako „dobrý kormidelník“. Ale to jsem náhle
zaslechl z jiné posádky slovo kapitána: „háček nezná žádné kontra“! Okamžitě
jsem vydal povel:“ přitáhni a to ti povídám, žádné kontra, nevíš, že háček
kontra nezná“?
Na trase jsme viděli mnoho pěkného, krajina byla úchvatná, bylo zde i
mnoho poetických pohledů. Staré ženy s nůšemi, mladé ženy bez nůší a i jiné
ženy. Zvláště ty jiné se všem líbily nejvíce. Kromě poezie krajiny jsme potkali
i náš autobus. S úlevou jsem tuto skutečnost přivítal a snažil se přistát,
otočen k proudu „suchým zadkem“, aby všichni viděli. K mé hrůze jsme však
v plavbě pokračovali dál. A tak jsme tentokrát vypluli správně proti proudu,
otočili se a pluli dál. Teď už nám loď plula tudy, kudy jsme chtěli a plula-li
jinde, také jsme byli spokojeni. Několik šmirglů jsem vyřešil hlasitým:“ jak
čteš tu vodu, ty háčku, rum nemáš a ještě blbě vidíš“! Když se znovu ozvalo
„bumů pod lodí a já viděl rozezlený obličej háčka, zařval jsem:“ něčum na mne
a čum pod loď, valíš na mne oči dozadu a šmirglujem“! Co si o tom myslel
háček, nevím, ale oba jsme máčeli pádla jako diví a jeli na hlubší vodu. Poslední
úsek cesty byl již klidný. Když jsme vysedali, byli jsme oba šťastni a já jsem
poukazoval na přednosti mého a jeden sjezd zkušenějšího háčka.
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Večer jsem za to vše dostal od Boba třikrát pádlem přes zadek a několik
deci vody za krk. Čochtan byl usmířen od zad přes prdel až po paty a já,
Hanák, se stal vodákem!

Jak jsem sjel Belou.
Včera jsem zdolal Ostrý Roháč a protože dnes je cílem pěšáků Kriváň, na
který už jsem si dvakrát vyběhl, rozhodl jsem se konečně složit svou
vodáckou maturitu. Byli jsme dva. Já a Pavel Zachar. Členové zkušební komise
nám dávali hned od začátku, od ústí Roháčského potoka do Belé, ty
nejzáludnější otázky z vodáckého umění a celou cestu se proměňovali
v obrovské balvany, číhající hned na břehu, hned v proudnici, tu zase
uprostřed šmirglu, kdy už nebylo vyhnutí, jeden se nám postavil do cesty jako
nízká lávka. Tu Zachar ve své ponorce podjel, já jsem tuto otázku vtipně
obešel. Z Pribiliny do Vavrišova náš čekal ještě sjezd po schodech, nahánění
do vrbiček a několik padlých kmenů. Tam jsme uplatnili nové prvky –
vystupování za jízdy suchou nohou na ostrůvku a pomocí mávání pádel
přelétávání metrákových oblázků. V dolním úseku, kde už jsem byl celý
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znavený a jel na kyslíkový dluh a nervózně vyhlížel konec mého utrpení se mne
pokoušel zkoupat sám předseda zkušební komise, pan Čochtan. Jednou mě
zákeřně dloubl do špičky kajaku, podruhé kajak nakopl zespodu a já začal
nabírat vodu. To vše se mu však zdálo málo a chtěl mě vytrhnou z ruk pádlo,
ale já ho pevně svíral a šel jsem pod hladinu. V tomto okamžiku, kdy jsem
sahal na dno svých sil, jsem si sáhl na dno Belé, odrazil se vší silou, vyrovnal
rovnováhu, vyrval čochtanovi pádlo – no a Junácký obrat byl na světě.
Konečně všem zkoušejícím došlo, s kým mají tu čest , že já, který patří
k prvním československým průkopníkům na divokých vodách v Rumunsku ( a po
kterém je pojmenována nejstrašnější šlajsna u elektrárny na Bistričoáre), si
už dávno vodácké maturitní vysvědčení zasloužím.
A už tu je ústí Belé do Váhu a já ještě plný mocných dojmů dávám první
interwiev.
To vám říkám já, vodák Pedro, co dnes složil vodáckou maturitu a to
s vyznamenáním!

Vyprávění háčka.
Tak jsem usedla šťastně u vody a nespokojeně odvrátivše hlavu od barevné
lahve od oleje, začínám líčit svůj první den na vlnách Váhu.
Snad ještě musím dodat, že jsem svojim zjevením zde zahnala dva rybáře,
kteří si asi mysleli, že jim lezu do revíru. Upozorňuji, že moje vyprávění je
vyprávění pouze „sprostého“ háčka, který za všechno může, všechno pokazí a
také si to všechno odnese, který si nadevše váží svého kapitána i když
nepoučen zcela o „Vodáckém desateru“ zapomněl na lahvičku ohřívadla – rumu,
pro kapitána. Už při jízdě autobusu na místo vodáckého startu jsem zkoumala,
jestli mám strach. Neměla jsem ho ani při sundávání lodi z vleku a chystání se
na vodu, ani při prvním ponoření pádla do proudu řeky. Věřila jsem pevně
svému kapitánovi. Byl to fešný čtyřicátník a já, coby sedmnáctka jsem k němu
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vzhlížela s úctou. Už při nasedání do lodi jsem vytrvale přemýšlela o tom, zda
bude výhodné udělat se, nebo ne, poučena o prvním přikázání z „vodáckého
desatera“, že háček zahřívá svého kapitána.
Usednuvši do lodi, všimla jsem si, že proud žene naši loď přímo na balvany.
Jako snaživý háček jsem na to upozornila kapitána a hned jsem také navrhla,
že přeneseme loď o kus dál, abychom se neudělali hned na startu. Byla jsem
poučena, že to by žádný správný vodák neudělal a proto jsem se rozhodla
stát se správným vodákem a vyrazili jsme. Ve snaze zalíbit se kapitánovi a
ukázat mu své mocné paže, zabrala jsem do vody takovou silou, že jsem
sklouzla ze sedátka a spadla na záda do lodi, mávaje přitom nohama i rukama
jako převrácený brouček. Naštěstí můj kapitán – Honza Mareček - zvaný též
FAJA, drtil v ústech svou nerozlučnou fajfku a nemohl nadávat. Byla jsem za
to té fajfce vděčna celou cestu. Dalším nerozlučným druhem kapitána byl
klobouk s frajerky ohrnutým lemem, ve kterém, mezi námi, vypadal jak
loupežník. Tomu jsem také párkrát pomohla do vody, projedši hrdě všechny
vrbičky po trase naší plavby, vyjma asi dvou. Přesto se kapitán usmíval a já
byla také velice spokojena. Dokonce i tehdy, když jsme se udělali a kapitán se
přiznal, že to bylo jeho vinou. Konečně, nebyli jsme sami, udělaly se ještě další
tři posádky. Potom už jsme jen klidně sledovali krajinu a vychutnávali si splutí.
Když se tak vrátím zpět o dva dny, vidím, že jsem měla opravdu výborného
kapitána ( doufám, že tohle bude číst), i když mě prohlásil za podvyživeného a
slabého tvora. Však na něho také došlo. Zatímco já šlapala po Západních
Tatrách, udělal se s lepším háčkem na stejné trase třikrát. Né, že bych byla
škodolibá, ale hahaha.
Mé první zážitky z vody jsou opravdu pěkné a doufám, že nebudou poslední
a že se také dočkám flaštičky rumu od svého háčka. Ten já totiž ráda!
Petra
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Kvartýr podle zvěrokruhu
U nás Alan a Josef. V minulém horoskopu jsem zapomněl uvést i jméno Jiřiny,
které se tímto omlouvám
Štír se obklopí černou a bílou ( 24.10. - 22.11.) - Vodní znamení
kontrastů - to je Štír, který vše prožívá doslova až na dřeň. Aby byl ovšem
schopen vstřebat a vytřídit bohatost těchto vjemů a prožitků, potřebuje
naopak byt zařízen v naprosto klidném tónu. Obyčejně je to černo-bílá
kombinace s rudými doplňky. Není to však ortodoxním pravidlem. Ale
kontrasty jsou u něho nutné. Štír má rád solidní a vesměs striktně
účelný a pohodlný nábytek, ve kterém se dobře odpočívá a rozmýšlí.
Tak dokáže strávit doslova celé hodiny, takže ušák či pohodlné velké
křeslo s podložkou na nohy je skoro železnou nutností. Má rád ticho a
klid. Šumy a hlasitá agresivnější hudba jej znervózňují. jI proto si většinou
nepořizuje hi-fi věž. Raději dá přednost kvalitnímu televizoru či DVD
přehrávači.
Štír je poměrně starosvětský a dosti konzervativní. Nerad mění nábytek a
na věcech lpí. Proto by si měl pečlivě rozmyslet, co si do bytu pořídí, neboť
se s tím bude těžce loučit a někdy jej tyto kusy budou provázet po celý
život.
Štír je spíš samorost a samotář. Dobře vybavená knihovna a videotéka jsou
jeho snem. Nejdůležitější místnosti Štíra je ovšem ložnice a kuchyň, neb
tady vesměs rád přijímá své návštěvy. Ložnice by měla být tedy luxusně
vybavena s velkou postelí a měkkými doplňky z přírodních látek. Štír miluje
avantgardní postele, výjimkou nejsou kulaté nebo jinak technicky zajímavé.
Protože má Štír problémy s usínáním, měl by si ložnici vybavit hustějšími
závěsy, které dolaďují intimitu. Žaluziím by se měl raději vyhnout. Čistý
vzduch a pocit volnosti při nadechnutí je u něj velmi důležitý. Proto netrvá
na vůních v bytě. Pokud je zvolí, pak jedině jemně kořeněné, pižmové se
stopou tabáku nebo orientálních čajů. Raději si dopřeje kvalitní osobní
parfém. Dobře se cítí v bytě situovaném na západ nebo sever.
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O fotografování 9
Na závěr našeho seriálu o fotografování vám chceme představit autora, Jana
Rybáře. Potkali jsme (já a Tom) se s ním na semináři loni na jaře ve Zlíně. Pak
nám poslal povídání o fotografování s problematikou, o které jsme se ten
víkend bavili na tom semináři a chtěli jsme se o ně podělit i s vámi.
Jan Rybář není fotoguru, jen provozuje pro vlastní potěchu web toho jména.
Trochu fotografuje (v roce 2004 vyhrál hlavní cenu v soutěži Czech Press
Photo) a vede oblíbené kurzy fotografove představit autoraání. Také občas
píše knihy - detektivky Čtvrtá kostka se prodalo přes 10 000 kusů, reportážní
knížka Historky z konce světa byla v roce 2009 v anketě časopisu GEO a
serveru Hedvábná stezka zařazena mezi TOP 30 nejlepších česky psaných
cestopisů všech dob. Srdcem je novinář (13 let v MF DNES - zahraniční
oddělení), v současnost hlavně konzultant a lektor všeho možného (od
fotografování přes tvůrčího psaní po online marketing). Dělat, co ho baví, mu
pomáhá vlastní kreativní agentura Amaze.cz. Osobní web: www.janrybar.cz.

Desatero účinků slivovice na chlapy
1. štamprla: přestane smrdět z huby
2. štamprla: přestane ozýbat v nohy
3. štamprla: přestane bolet břuch
4. štamprla: přestanú sa třepat ruky
5. štamprla: přestanú tlačit škarbaly
6. štamprla: přestane sa mračit
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7. štamprla: začne si zpívat
8. štamprla: začne mládnút
9. štamprla: začnú sa mu lúbit cuzí roby
10. štamprla: začne sa mu lúbit manželka

Pozor! Na roby to negdy působí opačně!

Slivovice? Vypadá jako voda, ale není to voda. Hřeje jako oheň, ale není to
oheň. Tváří se jako přítel, ale bacha. Když je malý, rozveselí, když přeroste,
praští s vámi o zem. Destilovaná radost i žal. Babylonsky rozvazuje jazyk,
svazuje nohy. A zpívají i hluchoněmí. Zkrátka – demižón plný zázraků.
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KLETRÁK – informační zpravodaj pro členy České tábornické unie,
tábornického klubu KLETR, občanského sdružení, Svatoplukova 288, 686 01
Uh.Hradiště, mobil 728 366 215, pevná linka fayn 576 013 167. E-mail:
taborniciuh@seznam.cz *http://www. old.icm.uh.cz/str/web/ctu---kletr/
Vydává Malá rada klubu. Uzávěrka tohoto čísla 31.10.2014. Zodpovědný
redaktor Bob Stránský. Na tvorbě tohoto čísla se podílely Svatava
Blahýnková , Marta Hrňová a další..
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