
         MALONŤAČKA ® 
 

Kompletní informace včetně rozsahu použití/doplněno fotografiemi dobrovolného 

modela, který ochotně postál, aby konečně uspokojil vaše nekonečné dotazy a                                                       

nejasnosti, jenž se kolem tohoto tématu táhnou dlouhá léta/. 

Informace slouží, jak pro případné majitele, uživatele začátečníky, tzv. nováčky, tak i ve 

druhé řadě pro uživatele, kteří již tento výrobek znají, několik let úspěšně používají a tak 

říkajíc mu propadli. V dnešní době na něj již nenechají dopustit. Stejně tak by si přečtením 

tohoto letáčku měli osvěžit paměť i ti, jejichž přičiněním byla MALONŤAČKA vypiplána, 

aby spatřila světlo světa v této podobě, jenž se k vám právě dostává do vašich žádoucích 

rukou. Ano tímto bych si dovolil zde na tomto papíře, vaším jménem poděkovat oněm 

jedincům, jenž před několika lety stáli u zrodu a nekonečných zkoušek v terénu tohoto 

výrobku a to nebuďme skromní, ano stáli u zrodu tohoto malého zázraku, jakým 

MALONŤAČKA bezpochyby je. Její využití a docenění v každodenní  lidské činnosti, ať už 

pracovní nebo zábavné nebere konce, a to jsme teprve, dá se říct, na prvopočátku etapy 

pokusů a zkoušek. 

 

Přečtěte si pozorně tuto celou příbalovou informaci, ještě před tím, než začnete tento 
výrobek používat, protože tato informace pro vás obsahuje životu důležité údaje. 
Malonťačku musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce posloužila a vy   
jste využili to široké spektrum možností, které nabízí. 
 
- Ponechte si příbalovou informaci někde po ruce, pro případ, že si ji budete potřebovat  
  přečíst znovu. A to si pište, že číst to budete několikrát, než to pochopíte. A co hůř,  
  mnozí to ani pak nepochopíte. Ale to už je věc každého, jak se s takovouto skutečností 
  vypořádá. Chybu hledejte vždy u sebe a na mne se v takovém případě neobracejte. 
- Požádejte svého kamaráda /již vlastníka tohoto výrobku/  pokud potřebujete další 
  informace nebo radu. Držte se pevně hesla: ,,V nouzi poznáš přítele“. 
- Važte si toho, že se Malonťačka dostala právě do vašich rukou. Nepůjčujte ji žádné další 
  osobě. Mohl by vám ji ze závisti ukrást a nebo úmyslně poničit. 
- Pokud, tento výrobek nesplnil vaše očekávání, okamžitě se písemně ozvěte, ale  
  nečekejte, že se něco změní. ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. 
- Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, alergických projevů, ať už na sobě, či    
  blízkém okolí, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci a byly jednoznačně a 
  prokazatelně způsobeny tímto výrobkem, prosím sdělte nám to. Ale dopředu  
  upozorňuji, stejně se nic nezmění, to víte, jsme ve fázi vývoje 



    Co naleznete v tomto letáku a s čím jste určitě nepočítali: 

1. Co je to MALONŤAČKA a odkud pochází. Kde se tu vzala, její vlastnosti a trocha té historie 

2. Jaké komponenty obsahuje její kompletní balení /zkrátka, co je v setu/ 

3. Jak se používá, základní použití jednotlivých komponentů 

4. Její další praktické využití ve vašem běžném každodenním životě. Bez ní už ani ránu. 

5. Jak probíhaly testy pro, případné další speciální použití Malonťačky 

6. Možné nežádoucí vlivy a účinkypři nošení Malonťačky a jejích komponentů 

7. Údržba balení a skladování 

8. Doslov 

___________________________________________________________________________ 

1. Co je to MALONŤAČKA, odkud pochází, kde se vzala, její vlastnosti a trocha té historie 

Vážený cyklisto, lyžaři, vodáku, turisto, zkrátka vy všichni ostatní, kdo v budoucnu budete a 

nebo již na naše doporučení používáte tento speciální výrobek, pláštěnku - Malonťačku. 

  Hned při prvním rozbalení tohoto, i já musím přiznat, na první pohled, nevábného 

igelitového balíčku se rázem mění váš šedivý svět a ve vaší mysli se rozprostře pocit jistoty a 

bezpečí. Tělo se zachvěje nedočkavostí a zvědavostí z neznámého a nevyzkoušeného. Je to, 

jako když byste vyhráli cestu na měsíc. Aniž si uvědomujete a váš obličej se rozjasní. Hubu 

máte rozesmátou od ucha k uchu. Na jedné straně radost z výhry a na straně druhé tak 

trochu strach z neznámého. Ale nemáte se čeho bát. To je adrenalin, co? Než se tento 

fantastický výrobek dostal do vašich rukou, musel projít mnohaletými laboratorními, ale 

hlavně praktickými zkouškami a testy. Nyní jste to právě vy, jenž je vyvolený, mezi miliony 

občany a máte možnost tuto fantastickou věc vlastnit, ano tuto věc proti nepřízni počasí a 

jiným dalším nepříznivým vlivům dnešní doby,  tzv. Malonťačku. 

Použití tohoto /většinou/ třídílného setu je zatím ještě nedoceněné a přitom právě tak 

jednoduché. Tady se nekompromisně držme hesla: ,,Dokud vydrží, dá se používat“. 

Materiál je tedy zpevněný igelit většinou v barvě zelené /někdy je i mutace khaki/ a tvaru 

běžné pláštěnky s kapucí. Běžná pláštěnka, to se může zdát na první pohled. Přesto to není 

běžná pláštěnka.  

        Také bývají občas přibaleny doplňky na nohy a ruce, pak je to tzv. kompletní set – to ale 

není podmínka výbavy. Stejně se největší oblibě těší právě pláštěnka. Nejvíce žádané jsou 

větší velikosti. Někteří jedinci šli až tak daleko, že se drží hesla: ,,Čím větší, tím lepší“.   

        Hned po nandání se vytváří mezi Malonťačkou a vaším tělem báječné klima, které vás 

svým identickým zápachem upozorňuje, že nastala jistá změna. Vězte, že v tomto případě 

k lepšímu. Nedejte se odradit lidmi v okolí s jejich protáhlými obličeji, je to závist. Venku leje 

jak z konve a na vaše tělo díky této pláštěnce nepadne ani kapka.  Teplota uvnitř stoupá, po 

chvíli se stabilizuje a udržuje v rozmezí 35° - 50°C. Vaše kůže už není přesušená a nepraská. 

Naopak máte ji jemnou, jak dětskou prdelku. Ptáte se, není vnitřní teplota moc vysoká, lze ji 

nějak snížit a co za oblečení si mám vzít pod Malonťačku? To je ale otázek, co? Já se 

nebojím zodpovědnosti a hned vám na tyto nejasnosti odpovím. Takže, co se týče té 



teploty. Ano je poměrně vysoká, když vidíte ty hodnoty, ale pocitová teplota vám ani 

nepřijde, vždyť se rázem potíte jak prase a to vás ochlazuje. A co si obléci pod Malonťačku? 

Tak to nechám na každém jedinci individuálně. Přece jen jsme každý z jiného těsta. Pivo 

také nepijeme všichni stejné značky. Já bych z praxe doporučil pro muže slipy a tílko, ženy 

kalhotky a lehkou košilku. Pro ty, kteří si lebedí v extrému, tak ještě kraťasy a místo tílka či 

košilky tričko. Když jsme u toho oblečení tak tady jedno varování. Pozor i po krátkodobém 

použití této pláštěnky totiž oblečení nasaje neskutečný symbolický odérek, který je téměř 

nezničitelný. Můžete mít třeba  Moiru, Devolda nebo Crafta, tady vám nic nepomůže. A 

právě tato vlastnost jde ruku v ruce s výhodami této pláštěnky. Svým nenapodobitelným 

zápachem odpuzuje vše živé kolem vás. Né, né, né, to není chyba, ba naopak. Umožňuje 

vám to třeba získat volné místo k sezení např. v přecpaném vlaku, nebo třeba volný stůl 

v restauraci. Nejednou jsme na našich cyklocestách zažili skutečnost, že se po týdnu 

vracíme vlakem z výletu, sedíme v kupé, kde jsou ještě čtyři volná místa a nikdo si 

nepřisedne. A to i v takovém případě, že cestující jedou třeba z Brna do Prahy. Raději 

prostojí celou cestu stísnění na úzké chodbičce vlaku, než aby se v s námi v kupé podělili o 

naše zážitky z cest a vychutnali si tu hustou atmosféru. A ještě jeden případ toho jak 

Malonťačka dokáže na těle vytvořit neuvěřitelný odérek, jenž působí na ostatní. Jeli jsme 

opět po týdenní cykloexpedici vlakem z Moravy. Během předchozích dnů jsme používali na 

kole Malonťačku proti dešti a tudíž si povrch těla každého z nás vytvořil ten obávaný 

ochranný kyselý film. Nastoupili jsme do vlaku, vlezli zdvořile a skromně do již téměř 

obsazeného kupé. Zrovna bylo asi puštěné topení, čímž je efekt smrádku ještě větší. Odezva 

od ostatních spolucestujících z kupé na sebe nenechala dlouho čekat a přesunuli se raději 

na chodbičku i se svými objemnými zavazadly. Když nás opouštěli tak ještě mezi zuby 

procedili nějaké slovní poznámky, těm jsme ale již nevěnovali příliš pozornosti. V kupé jsme 

byli rázem sami a tak jsme si to užívali. Jinak malá poznámka. Vy, kteří Malonťačku 

použijete, vy tento smrad vůbec necítíte, protože je to kolem vás pořád a už jste se s tím 

sžili. Také jsme nezažili, aby na nás po použití pláštěnky usedal a obtěžoval nás nějaký hmyz. 

Natožpak kolem nás poletoval krásný motýlek.  

Co se týče údržby, tak to je úplně super. ,,V jednoduchosti je síla“. To je také jedna ze 

skutečností, která tento výrobek posouvá na samou špici mezi pláštěnkami ostatních 

výrobců světových firem. Tato pláštěnka nepotřebuje údržbu vůbec žádnou. Ano dobře se 

ptáte: jak je to možné, co to je za zázrak? Já vám odpovídám, nemusí se čistit, mýt, přesně 

skládat a tak podobně. Jediné na co bych dal důraz a poukázal z praxe, tak to je spíš 

praktická, kamarádská rada a sice: pokud je pláštěnka použita proti dešti a sbalíte ji mokrou 

nebo zapocenou, tak při opětovném rozbalení a použití ji obraťte rychle na ruby, protože 

neuvěřitelně kysele smrdí a kdo není ještě zvyklý na tento zápach, mohl by se mu okamžitě 

zvednout žaludek. I kdyby tato prekérní situace nastala a to si pište, že nastane. Z vás to 

valilo jak z vola, tak se ničeho nebojte, Malonťačka má hladký a nepropustný povrch 

ošetřený nanotechnologií a vše po ní steče beze stopy a poškození dolů, pozor ale na vaše 



nohy. Ochranné doplňky na nohy a ruce bývají občas přibaleny, to už jsme se zmínili o pár 

řádků výše. Ale ne každý je preferuje a nosí a uznáte, že zrovna v tomto zmiňovaném 

případě by se hodily. Ne každý je používá, protože se s nimi zkrátka nechce tahat. A to je 

právě také častá chyba majitelů kompletního setu.  

Doporučuji: ,,Když už mám kompletní set, tak ho nosím a používám, co kdyby“.  

 Nyní se ještě vraťme krátce do minulosti a historie. Tak trochu pátrejme v některých 

análech, odkud přišla a kde se tu najednou vzala, kde spatřila poprvé světlo světa.  Ve světě 

panují dva názory. Jeden je čistě vědecký, ten je nepodložený a ten druhý názor, ten je dá 

se říct a to nebudeme nijak skromní, ten je objevitelský, praktický a podložený svědectvím 

skupiny cyklistů z Kladna. Hoši jsou skromní a nechtějí být jmenováni. Neholdují zkrátka 

přílišné popularitě. Postačí jim malá pozornost od každého majitele tohoto zázraku a to ve 

formě ozdravného paňáčka /raději upřesníme, aby nevzniklo nedorozumění. Fernet - kudy 

teče, tudy léčí/. Noví majitelé jistě vědí, o koho se jedná a co se sluší a patří ve vyspělé 

civilizaci. Až je potkáte, tak si na tuto slušnost hned vzpomeňte a jednejte. 

 Takže co se týče názoru prvního, vědeckého, nepodloženého:  

Výše jmenovaná, tehdy ještě bezejmenná pláštěnka do deště vznikla v meziplanetárním 

vývoji NASA pro kosmické účely. Určená pro volný pohyb kosmonautů na všech planetách 

sluneční soustavy. 

 Názor druhý je názor objevitelský, podložený:  

Odtud právě pramení název této pláštěnky - Malonťačka. Ano jak správně tušíte, je zde 

určitá spojitost s obcí Malonty v Novohradských horách. Matně si vzpomínám, stalo se to 

asi takhle. Za dávných časů při jedné spanilé cyklojízdě, kdy skupinka cyklistů z Kladna 

zavítala právě do těchto neprobádaných a cyklisty téměř neznámých Novohradských 

končin, aby blíže poznala zdejší zvyky a tradice tohoto neprozkoumaného a neprávem tehdy 

ještě opomíjeného jihočeského kraje. Byly to doby, kdy tito jedinci na kolech společně šířili 

do těchto opomíjených koutů naší republiky myšlenku mravnosti. Mnohdy to bylo, házení 

hrachu na zeď, ale onehdy naproti tomu zas našli u místních pochopení a zájem o myšlenku. 

Ti to dokázali ocenit svou pohostinností v místních hospůdkách. Byli i tací co nabízeli nocleh. 

No ale vraťme se do okamžiku, kdy se naše skupinka cyklistů blíží k obci Malonty. Tehdy 

panovalo sychravé, až deštivé počasí. Mraky se válely po zemi, psa by nevyhnal. My jsme 

přesto všichni jeli, jako jeden muž. Zde vyvstává otázka, jak jsme mohli za těchto 

nepříznivých přírodních podmínek tuto jízdu absolvovat a vydržet. Ano i teď to vidím, 

rekapituluji a nebojím se v plném údivu vykřiknout: přežili jsme díky Malonťačkám. Ano byli 

jsme všichni vybaveni právě těmito, tehdy ještě nám zcela nedoceněnými pláštěnkami, až 

na jednoho z nás, ten o ni předchozí den někde přišel. To je slušně řečeno, zkrátka někdo 

z občanů ve vsích, kde jsme předchozí dny projížděli odhalil hned na první pohled její kvality 

a neprávem se obohatil na úkor jednoho z nás. Takže projíždíme za silného deště mezi poli, 

zrovna okolo  Malont. Vidíme na kůlu něco podobného našim pláštěnkám, jednalo se o kus 

igelitového pytle ze stejně kvalitního materiálu. Náš spolujezdec, jedoucí momentálně bez 



ochrany proti dešti celou věc prozkoumal, zvážil situaci, bleskově věc seknul a zajásal: 

,,Mám novou pláštěnku, hurá!“  A jelikož jsme zanedlouho vjížděli právě do Malont, pokřtili 

jsme naše pláštěnky názvem MALONŤAČKA.  

 

Od té doby proteklo koryty řek již mnoho vody a projelo mnoho cyklistů Novohradskými 

horami, stejně tak se postupem času měnilo, zdokonalovalo a rozšiřovalo použití této 

Malonťačky. Samozřejmě se 

objevili i podvodníci, /viz obrázek 

vpravo/ kteří vyrukovali s 

různými napodobeninami a 

nezdařenými kopiemi, které 

tímto udělali újmu na 

originálním výrobku, na originál 

Malonťačce. Tím i samotný 

objev jakoby posouvali 

v zapomnění. Ale to vše pouze 

v mysli jedinců neznalých tohoto 

výrobku. Mezi námi skalními 

Malonťáky, jak si mezi sebou 

Tady vidíte rádoby Malonťáka, který se párkrát předvedl na akcích 

v jakési nezdařené a nefunkční napodobenině, tkaniny v bílém 

provedení. Pod hrozbou vykázání ze skupiny a po vlastním uvážení 

se navrátil velmi rád k originál modelu. Provinění dodnes lituje. 



říkáme, to naši mysl nesníží. I proto vám chci právě tímto článkem, poprvé doplněným o     

fotodokumentaci připomenout a co víc, oživit a zároveň nabídnout všestranné využití 

tohoto popisovaného výrobku. 

A právě zde platí dvojnásob heslo: ,,V jednoduchosti je síla“. 

2. Jaké komponenty obsahuje kompletní balení MALONŤAČKY /zkrátka, co se na vás 

vysype z tajemného balíčku hned po rozbalení/ 

Do rukou se vám většinou dostane balení kompletní, což je tzv. set. Tento set se skládá 

celkem ze třech jednotlivých komponentů, které je možno použít nezávisle na sobě. I tímto 

je právě tento výrobek jedinečný. I zde platí další heslo: ,,Za málo peněz, hodně muziky“. 

                

                 Vakuově zabalený, kompletní třídílný set originál Malonťačky® 

 

 

                                        Jednotlivé části třídílného setu po vybalení 

    
                     návleky na nohy                         pláštěnka-MALONŤAČKA                    dvouprsté rukavice 



 

3. Jak se Malonťačka používá, základní použití a popis jednotlivých komponentů 

Jednotlivé komponenty si teď trochu přiblížíme, abychom si uvědomili, jaký klenot se nám 

dostal do rukou. Musí nám být jasné, do čeho případně polezeme, co si budeme nandávat 

na ruce a na nohy. Popíšeme si jejich plusy, ale nebojíme se podívat kriticky i na druhou 

stránku věci a tak se podíváme, zda jsou známé i nějaké nedostatky, kterých bychom se 

měli do budoucna vyvarovat. 

- dvouprsté rukavice /ne vždy je součástí kompletního balíčku-setu/: Materiál je totožný 

s materiálem samotné pláštěnky. O tom jsme zde již psali a psát někde dole ještě zcela jistě 

budeme. Jak nás již název upozorňuje, dvouprsté. Ano tato skutečnost je patrná i 

z předchozího obrázku. Předpokládám, že si toho hned všimli, ti bystřejší z vás. Proč právě 

dvouprsté? Je to jednoduché, není rozdíl mezi levou a pravou rukavicí. Nemusíte dlouho 

přemítat, která je levá a která je pravá rukavice. Mnozí uživatelé, z vás lyžařů a cyklistů se 

sportovními rukavicemi dlouhodobě při nandávání tento problém vždy řeší, tady to zcela 

odpadá. Levá a pravá zde zkrátka neexistuje. Tady heslo zní: ,,Vybalím, nasadím, jedu = 

nepřemýšlím“.  Jediné co je potřeba si tak trochu uvědomit, tak to, že palec a ukazováček 

jsou samostatně uloženy a ostatní /u většiny z vás, tři prsty/ jsou pohromadě. Ne toto 

uspořádání prstů není náhoda. Bylo pokusy v praxi zjištěno, že palec a ukazováček se 

prokrvují podstatně rychleji a hlavně, silněji než ostatní prsty. Tím mají větší cit i za 

extrémních podmínek a počasí. Je to jasné, jsou blíže srdci. Je i jedno, zda máte srdce na 

levé straně nebo na pravém místě. Proto může palec a ukazováček být samostatně oproti 

méně prokrvujícím se ostatním třem prstům. Tím pádem se nám lépe drží třeba hůlky při 

lyžování a komfort je zajištěn. Na kole zase můžete do libosti ovládat páčky na řídítkách. 

Práce s mapou a mobilním telefonem je též zajištěna, aniž bychom museli rukavice 

sundávat. 

- návleky na nohy /ne vždy je součástí kompletního balíčku-setu/: I tady je materiál 

totožný s materiálem samotné pláštěnky. O tom jsme zde již psali a psát někde dole ještě 

zcela jistě budeme. I tady není potřeba brát zřetel na levá či pravá, je to jedno. Chtěl bych 

se jen zmínit o vyztuženém chodidle na návlecích, to proti otěru. Jinak se návleky nandávají 

na nohy i přes boty. Pásky se upnou k opasku u kalhot, lze nosit na kratší vzdálenost bez 

upnutí k opasku. To je super, co? Heslo zní: ,,Vybalím, nandám, jdu = nepřemýšlím“. 

Návleky se hodí například při brodění mělčích říčních toků, či pro pohyb v kanalizaci. Pozor 

si musíme dát na neporušenost návleků. Z nepochopitelných důvodů se nejednou staly tyto 

návleky při dlouhodobém skladování místem, které si vyhlédly pro své hnízdečko myši. Ty je 

přizpůsobily k obrazu svému a nadělali nesčetně prokousaných dírek. Čímž se staly návleky 

pro dříve jmenované použití nefunkční. I proto o ně není až takový zájem. Nandáte, brodíte 

a oni protečou, to je ale pech.  ,,Pozdě bycha honit“. 



- pláštěnka- MALONŤAČKA samostatná:  

Již v úvodu jsme dost podrobně popisovali jednak tvar, materiál, barvu a vlastnosti této 

pláštěnky. Nerad bych se tedy opakoval. Stejně pro pochopení celé problematiky kolem 

tohoto výrobku si tuto příbalovou informaci celou budete muset přečíst několikrát. Tím, ale  

nechci snižovat inteligenci některých z vás, doufám, že to neberete osobně. A jestli se najde 

pár jedinců, kterých se předchozí věta nějak dotkla, tak vězte, že tento druh výrobku pro 

vás není určen a holt se s tím musíte smířit. Tady mi napadá jediné a tím je židovské přísloví: 

,, Kozel nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran“.  Vyjma těchto jedinců 

doporučuji tedy všem ostatním pěkně v klidu a nejraději o samotě s praktickým nácvikem 

oblékání a svlékání Malonťačky. Ani zde nemohu opomenout: ,,Dvakrát měř a jednou řež“ 

a nebo další: ,,Žádnej učenej ještě z nebe nespadnul“.  

A jak se vlastně samotná Malonťačka nandává? Tak to jsme konečně u jádra věci a budeme 

vycházet z toho, že se nám do rukou dostalo balení setu ještě nenačaté a nepoužívané. Jde 

tedy o čtverhranný balíček uložený v průhledném, zataveném igelitu. Je zde i štítek 

s udáním velikosti a datem výroby. Opatrně tento igelit nařízneme nožíkem /není součástí 

balení/, obal poté roztrhneme a obsah vysypeme na zem. Balíček si rozdělíme na tři 

komponenty, které jsme si již v předchozích větách popsali. Vidíme pře sebou: dvouprsté 

rukavice, návleky na nohy a samotnou pláštěnku. Začneme u pláštěnky, kterou poznáme 

podle kapuce. Tu na sebe budeme navlékat jako první. Hezky si jí rozložíme na plocho před 

sebe, předkem k zemi. Chytneme za spodní část zadního dílu a ladným pohybem, jako 

bychom chtěli nabrat vzduch a nebo chytit motýlka do síťky, si pláštěnku nadhodíme nad 

sebe. V tuto chvíli se stane malý zázrak, kdy se z neforemného, plochého, nijak zajímavého 

kusu zeleného igelitu stane krásně tvarovaná a do detailu propracovaná pláštěnka. Do takto 

nadhozené pláštěnky pouze vklouzneme jednoduchým pohybem rukou a tento pohyb 

spočívá ve vzpažení . Hup a jsme tam. Malonťačka vás obklopí a okamžitě se dostaví pocit 

sucha a bezpečí. Vy se nestačíte divit, stojíte tu jak trubka a nemáte slov. Až po chvíli 

procitnete, jako by ze sna a můžete 

se plně věnovat dalším úkonům. Tím 

je nandání návleků na nohy a 

dvouprstých rukavic. To bylo 

popsáno dříve.  

Je to jednoduché. Vidíte, že i 

figurant na fotografii vám pravou 

rukou mává, jakoby vám gratuloval 

k úspěšnému zvládnutí celého 

procesu oblékání. Myslím, že i tato 

maličkost mnohé povzbudí. Nebojte 

se a i vy jemu můžete nyní zamávat, 

vždyť máte splněno. Tak máváme…  



 4. Její další praktické využití ve vašem běžném každodenním životě. Bez ní už ani ránu. 

     

      pro běžné nošení na plovárnu           pro jízdu za nákupem v dešti                má své místo i na hraní 

 

 

Tady vidíte dva Malonťáky. Jeden má pláštěnku, hýří úsměvem a pohodou. Dokonce mi 

připadá i přes nepřízeň počasí v jeho očích radost a spokojenost. Druhý /to je ten v pozadí, 

cyklista v modrém/bez pláštěnky. Ten nesměle pokukuje je vidět, že trpí zimou a 

promočením. 

                                   To je ten hmatatelný rozdíl, mít a nemít Malonťačku 



                                  Tak tohle co vidíte, tak to je tzv. malonťácká klasika 

 

   
Tento pohled to je skutečně malonťácká klasika, jaká se dnes už téměř nevidí. Zde pak 

skutečně platí dvojnásob heslo: ,,V jednoduchosti je síla“. 

Myslím, že bude dobré, když si tuto situaci trochu přiblížíme a názorně rozebereme.  

Malonťák, cyklista většinou používá pouze hlavní díl ze setu a tím je pláštěnka. Obzvlášť 

tento cyklista, který na své cestě stráví na kole několik dnů v jednom kuse. Rukavice a 

návleky na nohy by byly v tomto případě zbytečnou zátěží a bránili by váhově ve větším 

výkonu při jízdě. Ale přiznejme si, teď by se dvouprsté rukavice ze setu zrovna hodily, co 

Jardo? Co vás upoutá hned při prvním pohledu na tento snímek? No, správně, všimli jste si, 

jak tato pláštěnka našemu cyklistovi sluší. Pozor, Malonťačka sluší každému. Myslíte si 

třeba, že jinej by vypadal, jako blbec. Nebojte se ani jinej a ani vy. Dál vidíme spokojený 

výraz ve tváři a nebo je to už beznaděj? Podle nápisu na hospodském slunečníku vidíte, že 

se náš cyklista dostal za hranice všedních dnů, konkrétně do Polska, pravděpodobně při 

šíření mravnostní myšlenky. Také vidíte, že ani nikam vlastně nepospíchá. Jiný na jeho místě 

by viděl hospůdku a rychle by valil dovnitř, do tepla. Ale náš cyklista s nandanou 

Malonťačkou nikam nespěchá a doslova si vychutnává tento blahodárný okamžik. Je to 

jasné, pod pláštěnkou se již vytvořilo příjemně kyselé mikroklima a to působí velmi 

blahodárně jak na tělo, tak na psychiku každého jednotlivce – majitele pláštěnky.  



             Fotografie zachycuje dva Malonťáky v Rakousku, v údolí řeky Enns.                                   

         
          Malonťačka dobře poslouží i při objevitelských cestách. Tady se naše 

          skupinka dostala k pramenům Ohře. 

                



              V Malonťačce si dokonce zatančíte i kankán, věřili byste tomu? 

   
Ano toto je skutečnost. Pláštěnka Malonťačka vás vůbec neomezuje v běžném pohybu, to 

už víme. Ale ona vás neomezí ani při extrémním pohybu, jakým bezesporu kankán u této 

skupinky je. Podívejte se, jak naši chlapci vesele vykopávají nožky vzhůru, aniž by jim mizel 

úsměv na tváři, natožpak, aby jim padla třeba brada. Naskýtá se ale i druhá varianta, není to 

kankán. Je to klasické větrání, kdy se vzniklé, kyselé mikroklima pod pláštěnkou nedá už 

vydržet a z obav před omdlením jednotlivců, či dokonce celé skupiny je tento úkon nutností. 

  

Tak tato fotografie se sem dostala 

zřejmě omylem, ale vidíte, že i 

Malonťák je prostý člověk, jenž se 

umí hezky a přirozeně radovat i 

z drobností, které vyplňují a 

zpestřují jeho život. Natož, když je 

již nějaký ten den na cestách a 

odloučen od rodiny. Sami to jistě 

znáte. 

 

,,Kam čert nemůže, nastrčí ženu“. 



Že se ve vás projeví při dlouhodobějším používání někdy zvířecí pudy? Tak to není, 

nebojte. Toto je zkrátka slabší jedinec, který neunesl tíhu zodpovědnosti, která na něj 

byla někdy kladena v souvislosti s nošením Malonťačky. Pravděpodobně zbobřovatěl. 

                
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        To, že se i při jízdě s Malonťačkou v pohodě nasvačíte,  

                         tak to už je u této pláštěnky samozřejmostí. To už se  

                         ani nepočítá. A můžete jet v jakýchkoliv sračkách. 



    

Jeden běžný snímek, kdy naši cyklisté, 
objevovatelé díky Malonťačce mohou 
podnikat své výlety do neznáma přírody za 
poznáním i za velmi extrémního počasí. A že 
teda extrémní tehdy bylo, tak to mohu 
osobně potvrdit. Já tam taky byl, já to viděl, 
já to zažil. 
 
,,Psa by nevyhnal a když jo, tak už by ho  
nevzal nikdy zpět.“ 
 
 

Pád z kola, v Malonťačce. To se samozřejmě 
může stát, /proč ale zase Radar, hi, hi, hi…/ 
Ale nic se neděje a to právě díky 
vlastnostem použitého materiálu na této 
pláštěnce. Materiál je: 
Měkký - perfektně kopíruje lidské tělo 
Otěruvzdorný - ještě jsem neviděl 
                           prodřenou Malonťačku 
Kluzký - po zemi kloužete jak po másle 
Antivibrační – při pádu dokonce tlumí  
                          veškeré nárazy 
,,Kam oči, tam hlava, kam hlava, tam tělo“. 
,,Jaký pán takový pes“. 
 

5. Jak probíhaly testy pro, případné další speciální použití Malonťačky 

To, co jste doposud četli a viděli na přiložené fotodokumentaci, to by se mohlo zdát 

vyčerpávající pro méně chápající. Bylo vám to zde naservírováno dokonale až pod nos, to 

musíte uznat. Tak si toho važte, nikam neodcházejte a plně se soustřeďte dál. Co bych pro 

vás, kteří vydrželi až doteď, co bych pro vás neudělal. Pro Vás, nadšence, kteří uvažují po 

přečtení této části příbalového letáku, že do toho určitě půjdou, že už bez MALONŤAČKY 

v budoucnu ani ránu. Chápu vás a děláte dobře. Proto si zasloužíte, abych vám zde odhalil 

ještě jedno tajemství. Seznámím vás zde s dalšími, 

do této doby nikde v publikacích nezveřejněnými 

články a fotografiemi z přísně utajovaného dalšího 

výzkumu a vývoje tohoto kompletního setu 

Malonťačky. Nebojte, neusnuli jsme na vavřínech. 

Místo, kde tento výzkum probíhal, vám samozřejmě 

ze strategických důvodů nemohu sdělit, ale pouze 

přiblížit na vedlejším fotu. 



Veškeré testy  a nebo pokusy, je celkem jedno, jak to chcete nazvat, se odehrávaly za 

zavřenými dveřmi. Teda spíš za zavřenou brankou. Tyto testy proběhly i díky letošnímu 

extrémně teplému počasí, kdy jsem využil přírodních teplot ve stínu 37,5°C. Na povrchu 

Malonťačky, světe div se, byla naměřena teplota na přímém slunci a v pravé poledne 

rovných 65°C. Vše je doloženo autentickou fotografií. Pořádně si prohlédněte rozložený set 

Malonťačky. Říkáte si a co se děje zvláštního, ano na teploměru je 65°C, ale jinak nic 

mimořádného. Ano právě o to zde jde. Tráva v okolí vyschla na troud. Tento komplet byl 

hodinu vystaven tomuto extrému a nedošlo k žádné změně nebo poškození materiálu. 

Dokonce to vypadalo, že UV záření naopak pláštěnce ještě prospívá /tady se nenechám 

unášet, necháme na další zkoumání v budoucnu, otvírá se nám tu široké spektrum/.  

                  



 Motivace pro současné vlastníky a i pro budoucí majitele Malonťačky 

 

  
Cyklista na kole s nandanou Malonťačkou. Má 
nasazenou kapucu – silně prší jeho tělo drží teplotu 

Cyklista na kole s nandanou Malonťačkou. Má 
sundanou kapucu – poprchává jeho tělo drží teplotu 

  
Cyklista na kole s nandanou Malonťačkou. Má 
nasazenou kapucu – silně prší, spodní větrání  

Malonťačka je vhodná i pro lesní pracovníky nebo 
lovce s puškou-doporučuji ostatní komponenty setu 

  
Když vedro, tak vedro. Opalujeme okna slunce pálí a 
my máme zimnici po celém těle. Malonťačko, DÍK. 

Malonťák pohodář odpočívá na lehátku, pláštěnka 
slouží jako ochrana proti vysoké teplotě a UV záření. 

 



     Další motivace pro současné vlastníky a i pro budoucí majitele Malonťačky 

  
Malonťačka je vhodná i do kamenolomu-doporučuji 
používat ještě návleky na ruce ze setu 

Samostatná Malonťačka je vhodná i pro domácí 
práce, jako je třeba luxování. Tato fotografie není 
vhodná pro ženy, pak by to po nás i vyžadovali. 
Všem mužům se tímto zároveň omlouvám. 

  
Srp a kladivo, to už tu bylo, jedem na další obrázek  Figurant oblečen do kompletního setu. Jak jsme 

psali hned z kraje tohoto příbalového letáku. Set 
obsahuje: pláštěnku, dvouprsté rukavice a návleky 
na nohy. To vše má teď figurant na sobě, přičemž 
povrchová teplota na Malonťačce je 65°C. Je to 
extrém. A tady právě zkoušíme, co se děje 
s materiálem pláštěnky. Navíc se celá postava 
kropí proudem vody 4°C chladné. Tento pokus 
trval do vyčerpání vody ve studně, cirka tedy půl 
hodiny. Materiál všech komponentů vydržel beze 
změny a zvenčí vodu nepropustil. Co na to 
figurant, jaké měl pocity? Fantastické. Mikroklima 
pod Malonťačkou bylo díky proudu vody chladnější 
a osvěžující. Zkrátka jsem si to užíval. To, že jsem 
při tomto pokusu neudržel moč, to určitě nikdo 
nespozoroval. Držel jsem se hesla: 
,,Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek“. 



 Upozorňuji, že následující dva snímky nejsou pro slabší povahy a mladistvé.  

Tak tady jsem se rozhodl vyzkoušet Malonťačku při jedné z tělesných potřeb, které občas 

člověka překvapí mnohdy v ten nejméně očekávaný okamžik. Je to citlivé téma, umím si 

představit, jak někteří z vás najednou opohrnují nosem, aby zastřeli své rozpaky, ale 

v hloubi duše si říkají: ten ale uhodil hřebíček na hlavičku. Napadá mi jeden takový:  

,, Jen ten, kdo z nás se odváží jít dál než ostatní, se dozví, jak daleko může doopravdy jít“. 

Co nám vlastně figurant v Malonťačce předvádí? Co se skrývá v jeho obličeji, který na první 

pohled trpí křečí a nevyrovnanými pocity? Připadá vám, že mu jdou slzy z očí a on trpí? 

Nevidět v jeho okolí ty rule toaletního papíru, možná by nás napadlo, že jen tak sedí a 

přemítá, směje se. Že se zamyslel a zavzpomínal nebo, že právě dočetl knihu s napínavým 

dějem, který v něm zanechal rozpoluplné pocity. Díky toaletnímu papíru v jeho okolí a teď 

již nápadnému posedu je vše jasné. Tento figurant nám předvádí, jak je jednoduché se 

v Malonťačce vysrat, aniž bychom upoutali pozornost blízkého okolí. Musíme dodržet pouze 

pár zásad a zdárný průběh a výsledek je jistý. Já jsem zvolil posed na nočník/není vždy při 

ruce, stejné podmínky jsou i ve volné přírodě/. Když cítíme, že jablíčko je již zralé a chystá se 

nás opustit. Jdeme na věc: Stahnout, slipy, případně kalhoty, ti co je nosí pod pláštěnku. 

Teď to nejdůležitější, při podřepu vyhrnout Malonťačku vzadu, až nad kříž. Pozor je dlouhá, 

musíte mnohdy jakoby ručkovat oběma rukama/doporučuji dvouprsté rukavice z důvodu 

hygieny/. No a pak, už se děj vůle boží. Jedno je ale jisté, že mikroklima pod pláštěnkou je 

pro tento úkon velmi blahodárné, jde to jak po másle. 

 



 

 

 
 

Konec akce, konec poplachu, ale ten jak je vidět dle zaplněného nočníku nebyl vůbec planý.  

Nočník je plný po okraj. Je jisté, že mikroklima pod pláštěnkou, které jsme popisovali výše 

skutečně přineslo očekávané ovoce a vykonalo své. Jediné mínus je, že při této operaci 

v dvouprstých rukavicích je velká spotřeba toaletního papíru /konkrétně v tomto případě se 

jednalo o celou ruličku a to je dost/. I výpary z pod pláštěnky jsou na hranici snesitelnosti. 

Dle možností tu chvilku raději nedýchat. Toliko vše z oblasti choulostivého tématu. 

 

6. Možné nežádoucí vlivy a účinky při nošení Malonťačky a jejích komponentů 

Doposud nejsou známy konkrétní případy, ale to neznamená, že nemohou nastat, proto 

skutečně čtěte tento leták několikrát za sebou a konzultujte ho s osobou blízkou. 

Malonťačku lidé obvykle dobře snášejí. Během používání se mohou vyskytnout zažívací 

potíže (nevolnost až zvracení, bolesti, vzácně krvácení do trávicího traktu), u přecitlivělých 

osob na kyselé prostředí se mohou objevit alergické projevy (kožní vyrážka, astmatický 

záchvat, případně i smrt). Při dlouhodobém používání může dojít k zvýšené krvácivosti, 

projevující se neobvyklou tvorbou modřin a podlitin po celém těle. V takovém případě 

vyhledejte lékaře a nebo si ji sundejte. 

 



7. Údržba, balení a skladování 

Co se týče údržby, tak stačí jednou za deset let propláchnout wapkou a nebo proudem čiré 

vody. Je doporučeno opláchnutí oboustranné a řádné vysušení na čerstvém vzduchu, pokud 

možno venku. Mělo by být jihozápadního proudění. 

Balení je též jednoduché, ať to zabalíte, jak chcete, nic se tomu nestane. Mně se osvědčil 

tzv. váleček. A to ve třech různých mutacích. Ta poslední je ideální délka k nošení vně 

batohu. 

 
 

 
 

 



 

8. Doslov 

Co říct závěrem: Pokud se někteří pro tuto věc rozhodnete, ať vám slouží k užitku ve všech 

sférách vaší bohulibé činnosti. 

Děkuji, že jste to vydrželi až 

do konce. 

Fotografie byly čerpány 

z mého osobního archivu, 

podobnost osob na snímcích 

a jména  s případnými 

osobami ve skutečnosti je 

smyšlená. Tak nad tím vůbec 

nepátrejte.  

 

Ahoj a mnějte se  

 

 

                    autor: Luboš 

 

 

 

                       ,,Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. 

 

 


