
INFORMAČNÍ CENTRUM: 
 Jak jsem Vás již v minulém Hlásínku upozornil, bude potřeba zaplatit členské příspěvky do konce 

ledna. Jejich výše je 400 Kč. Prosím Vás o zaplacení těchto příspěvků co nejdříve, nejpozději však do 
schůzky 26.1. 

 Minule jsem také sliboval, že budeme od nového roku jezdit na lyže, a to jak na běžky, tak na 
sjezdovky. Je tedy jen na Vás, pro kterou z těchto dvou variant se rozhodnete. První možnost vyrazit 
na lyže s oddílem máte 8.1. 

 Dále bych Vám chtěl oznámit, že v termínu 19.-25.2. proběhne jarní vícedenní výprava. Dávám o 
těchto akcích dostatečně dopředu vědět, abyste si udělali čas.  

     
 
 
A jak tentokrát dopadly soutěže? Začneme tipovačkou z minulého měsíce. Tak kolik lidí se zúčastnilo Vánoční 
výpravy? Věřte nebo ne, bylo jich rovných 26. Nejblíže skutečnosti byl Roxtidy, který tipnul 27 a má 2 
Mustangy v kapse. Další 2 Mustangy za 100%-ní docházku dostanou: Opic, Luňák, Roxtidy, Šíp a Kryštof. Za 
příspěvky do Hlásínku, které se ke mně dostaly, získává Luňák a Šíp po 2 Mustanzích (viz. níže), Roxtidy pak 1 
Mustang. A co bude Vaším úkolem pro příští měsíc??? Každý máte jistě možnost dostat se k internetu, a 
proto dostane 2 Mustangy každý, kdo napíše alespoň nějaký příspěvek do Knihy návštěv na stránkách našeho 
oddílu. Podepisujte se svou přezdívkou, aby bylo možné poznat, kdo to napsal. Soutěž trvá do půlnoci 31.1.  
6 základních uzlů a jejich použití: 

 

Ambulantní spojka (ambulák) neboli plochá spojka se používá především na 
spoje dvou stejných lan nebo při kterých je nutné, aby uzel nebyl hranatý a 
netlačil (Př. vázání šátku na zlomenou ruku). Pro účely spojování provazů a lan 
není příliš spolehlivý.   

 

Dračí smyčka (dračák) není základním horolezeckým uzlem. Používá se 
především k upevnění nákladu, zkrácení poškozeného lana apod. Na horolezení 
vždy používejte dvojitou osmičku!!!   

 

Lodní smyčka neklouže dolů ani po hladké tyči, ale musí být v tahu.   

 

Škotová spojka (škoťák) se používá pro spojení lana (provazu, kotvy, háku) 
s cípem látky (šátek, celta...), resp. dvou nestejných lan apod. Spoj je 
spolehlivý jen do určité míry; spolehlivější je stěžňový škotový uzel, který má 
pevnější zajištění.   

 

Rybářská spojka (autíčka) je velice spolehlivý uzel na svazování lan,  vlasců, 
apod. Spolehlivě jím spojíte i nejtenčí materiály.   

 

Zkracovačka - existuje spousta druhů téhož uzle a jména. Obecně slouží ke 
zkrácení lana bez jeho poškození, ať už v tahu (vypnutí), tak na volno.   

Vaše příspěvky: 
1) Luňák (vtipy) 

- „Cože? Syn spolkl pětikorunu před týdnem a vy s ním přicházíte až teď?“ „Víte, pane doktore, 
dříve jsme ty peníze tolik nepotřebovali.“ 

-    Lev najde pod palmou spícího rytíře v plné zbroji a vrčí: „Zatraceně, zase konzerva.“ 
2) Šíp (hádanky) 
- Která bota se nehodí na žádnou nohu? SOBOTA 
- Který byt je ze všech nejlepší? BLAHOBYT 
- Který klíč neodmyká, nezvoní, ale hezky voní? PETRKLÍČ 
- Která liška slepice nežere a se psy se nepere? PAMPELIŠKA 

 - Který rak je každému drahocenný? ZRAK 
AHOJ


	6 základních uzlů a jejich použití:

