Úvodník
Časopis HK Filozof vznikol na podnet Kaza Lineka, za podpory viacerých členov HO Filozof. Radi by sme vás touto formou oboznámili o aktivitách
našich členov, ale i vykonného výboru. Na týchto stránkach sa v štvrťročných intervaloch dozviete o akciách, ktoré sa za uplynulé obdobie udiali,
ako aj o plánovaných aktivitách na ďalšie obdobie. Každé číslo bude obsahovať príbehy, zaujímavosti, či poznatky z vašich výletov za skalou,
zhrnutie nováčikovských akcií a tiež záznamy z schôdzí výboru. Zasielajte nám preto zápisky a fotografie z vašich lezeckých výjazdov a tie
najkrajšie či najhumornejšie zverejníme. Tešíme sa na vaše zážitky a poznania. Prajeme vám pevné chyty a kopec zábavy na skalách.
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Oddielové akcie na rok 2007
21. 4. 2007, 5. ročník Pajštúnskeho budíčka
27. 4. - 8. 5. 2007, Paklenica, Chorvátsko
25. - 27. 5. 2007, Hrádok (víkend)
jún Súľov (víkend)
14. - 21. 7. 2007, Popradské Pleso, Vysoké Tatry
23. - 26. 8. 2007, 24. Filmový festival Teplice nad Metují
8. – 15. 9. 2007, THT JAMES, Brnčalova chata
20. - 21. 10. 2007, Posledné zlanenie (spolu s AC Lokomotíva)

Kurz nováčikov 2006/2007
V októbri sa otvoril nový ročník nováčikovského kurzu 2006/2007.
Nováčikovia liezli na cvičnej skale zatiaľ 6 krát. Nenechali sa odradiť z rána zhoršeným počasím a “tenkrát po prvé” si v októbri min. roka
vychutnali ako každý ročník nováčkov na Medvedej skale. Po metodickej hodinke pod skalou (naväzovanie, uzle, istenie, povely, zásady
bezpečnosti...) sa dostali k lezeniu a reakcie boli pozitívne. O dva týždne na to sme sa v podobnej zostave stretli na platni. Po zimnej odmlke
prišlo na rad stretnutie na múre, ďalšia skala, opakovanie zabudnutého, prvé ťahanie ciest, sebaistenie, či zlaňovanie. Výjazd na Troch jazdcov
bol zameraný hlavne na zakladanie postupového istenia, štandovanie a oboznámenie sa s ďašími spôsobmi zlaňovania. Aprílový Pajšún sa už
niesol v duchu jarného, slnečného dňa a dobrej nálady. Znova bola zdôraznená potreba zakúpenia si vlastného materiálu, hlavne lán. Väčšina
nováčikov sedáky, prilbu a nejakú tu karabinu, osmu či slučku má, avšak lano si doposiaľ zakúpil len jeden nováčik…
Všetci účastníci si natiahli svoje prvé Pajštúnske štvorky a ťažšie cesty liezli zatiaľ Top Rope.
Účasť na cvičných skalách sa vždy pohybovala v rozmezí 9-11 nováčikov na dvoch až piatich cvičiteľov, či starších členov. Na výcviku nováčikov
na cv. skalách sa prvý štvrťrok podielali : M. Mižičko, M. Rak, J. Petrlíková, M. Viazanko, P. Krč, M. Duda, P. Víťaz, M. Michalčík, V. Hulenová a J.
Jasovská.

Silvester HKF vo Finále

text: Matej Duda
foto: Vlado Linek, Vlado Mihál, Jarka Petrlíková, Martin Viazanko
Predvianočné svrbenie prstov prinieslo impulz navštíviť svetoznámu lezeckú oblasť v severozápadnom Taliansku, Finale, blízko mesta Savona a
Janov. Po zvládnutí organizácie sa číslo zúčastnených ustálilo na 11, ktorí hneď po štefanskom vytriezvení vyrazili na troch autách. Predvoj tvorili
Jarka Petrlíková s priateľom Mišom a Filip Jánoš a Peter Čech (HK Manín) v rýchlej Oktávii, spolu s Martinom Viazankom, Vladom Mihálom,
Paťom Barjakom s priateľkou Miškou Regecovou na priestrannom Peugeote Partner. Odchod sa posunul iba u trojice Vlado Kazo Linek, Kristián
Lombardini a Matej Duda na bielej Felícii. Odchod bol navyše požehnaný priaznivou predpoveďou počasia.
GPS-kom spoľahlivo odmeraných, približne :-) 1100 km, zvládli všetky osádky do 12 hodín, dokonca Viazo s osádkou aj s poznávacím záletom do
Turína. Oblasť Finále sa rozkladá na 10 km2 za mestečkom Finale Ligure(leží pri mori) a delí sa na 6 hlavných podoblastí s 29 sektormi. Celkový
počet ciest sa odhaduje až do 3000. Viacdĺžkové cesty samozrejme nechýbajú.

HKF vo Finále, zľava: Paťo, Miška, Mišo, Jarka, Maťo, Kristián, Peťo, Vlado, Filip, Viazo, Kazo.
Lezcov zo strednej Európy ako prvý očarí luxusný kemp (čítaj: zadarmo, voda, WC, oheň, blízko mora a nekradne sa). Osadenstvo aj podľa toho
vyzerá. Chlopakmi a Klukmi sa to len tak hemží, čo nás, aj keď len zo žartu, necháva na pochybách, či oné “NEKRADNE SA“ naozaj platí. Knižný
sprievodcovia Kaza a Peťa sú od prvého dňa na roztrhanie. Naším táborom spolu so zdravými ambíciami počuť aj prvé dôvody, prečo to tomu a
tomu nepôjde a ako nie je rozlezený atď. Koniec-koncov, ktorý normálny Slovák je okolo Silvestra rozlezený!? Alibi sa ale vždy zídu.
Južne orientovaný sektor Monte Sordo nám pripravil nádherné privítanie a kde-tu sa mihlo aj obnažené mužské telo. Pripomínam, že bol
Silvester. Krásne rozliezanie po typických dierkach, lištách a malých stupoch v platniach, spolu s peknou fotogenickou skalou a scenériou,
nemohlo nezanechať dobrý prvý dojem. (Pre Kaza a Vlada X-tý dojem, keďže tam už boli). Skoro všetci si vyskúšali miestny skvost (ten sokolík
je na každej fotke) a Paťo sa presvedčil, že nie je 6b-čko ako 6b-čko. Miestnym šmirgľom ohobľované prsty zatiaľ nikoho neznepokojovali.
Lezecký deň sa obvykle skončil nákupom v miestom COOP „Jednota“. V košíkoch nesmel nikdy chýbať regeneračný nápoj – víno, podľa farby
buď regge-bianco alebo regge-roso. A vôbec, predložka „regge“ sa postupne začala pridávať pred všetky možné podstatné mená (regge-čaj,
regge-výlet, regge-stan, ...).

Povestné Monte Regge Čúčo. / Relax pri Stredozemnom mori.

A regge môže začať. / Pod skalami, vpredu Mišo a Kristián.

Vlado zvára v Tanti Auguri. / Večerná pohoda pod Čúčom.
Pobyt v tábore sa niesol v duchu večerného rozkladania ohňa, večného nedostatku dreva, rozhovorov o všetkom, slušných aj dobrých vtipov,
Kazových príbehov z vojny, varenia ale najmä regenerácie regge-nápojom.
V isté dni (potrebné dodať, že pred rest-day) sa teda stávalo, že niektorí buď nevstali vôbec (Peťo), alebo sa u nich zvýšil záujem o susedné
poľské horolezkyne a vyslúžili si meno Sokolíci-Pikolíci. Taliansko, ako štát s hlbokou cirkevnou tradíciou sme si uctili aj udelením mien Svätcov.
A teda v kempe víno spolu popíjali Kristus, Pádre Filippo či Svatá Di Arča.
Oddychové dni sme venovali návšteve mestečka, pláže a vybranej reštaurácie, kde sa samozrejme nezabúdalo na regeneráciu. Samotný
Silvester zákerne nepredchádzal rest-day, z čoho vyplýva, že ako uvedomelí Filozofi, sme to príliš neroztočili. Novoročné strieľanie šampanským
ale samozrejme nechýbalo. Vďaka chýbajúcemu jednotnému odpočítavaniu mala každá skupinka v kempe svoje vlastné “Desať, Deväť,
Osem,...“. HK Filozof dosiahol nový rok tesne druhý za Poliakmi. Aj to je úspech. Tesne po Novom Roku odišli Jarka s Mišom a Filip s poznaním,
že týždeň nestačí.
Ďalšie lezecké dni už videli progres v našich výkonoch, všetci sa výborne rozliezli a niektorí dokonca prekonali svoje osobné maximá (Kristián,
Peter, Matej). Prípadné neúspechy, môžeme s kľudným svedomím pripísať veľmi tvrdej klasifikácii.
Posledný lezecký deň patril Jaskyni Grotta dell´ Edera aj keď priamo v nej liezli len niektorí. V drsnom Figowitzovi (7a) pred jaskyňou sa trápia
už len Kazo (ten ho aj zdoláva), Paťo a Vlado, ostatní sa snažia nepokaziť si krásne 2 týždne prípadnými novými pytlíkmi.
Idylku nášho výjazdu dotvára fakt, že pršať začalo až v poslednú noc, tesne pred odjazdom.

Filip, Paťo a Maťo v akcii.
Nižšie sú uvedené výstupy niektorých účastníkov:
Vlado Mihál
Canna Tonante, (6b+) OS
Tanti Auguri, (6c) PP
Coconut, (6c) PP
Rank Xerox, (6c+) PP
Jarka Petrlíková
La Pulce, (5c) OS
Non ci sono capi, (6a) OS
Bomber for president,(5c) OS
Scorpion, (6a) RK
Chiodini garofano, (5c) OS
Kristián Lombardini
2 cesty za 6a+ (nepamätá si)
Miška Regecová

Vlado Linek
Aspitta e spera 6c+ PP 2. pokus
Tanti Auguri, 6c PP 2. pokus
Coconut, 6c RP
Ubrecche 6c+ RP
Rimedi Topici, 6c+ 3. pokus
Figowitz, 7a PP, 3. pokus
Rank Xerox, 6c+ FL
Patrik Barjak
Let´ Go Joppin, 7a+ PP2
Rimedi Topici, 6c+ PP
Zambarinik L1, 6b RP
Ubrecche, 6c+ RP
Tanti Auguri, 6c flash
Coconut, 6c RP

Controfobia, (5b) Flesh
Scianca Miande, (6a) PP
Rischia O Raschia, (5b) RP
Fame D Erba, (5c) Flesh
Matej Duda + Peter Čech
Tanti Auguri, (6c) PP
Coconut, (6c) PP
Rank Xerox, (6c+) PP
Camera Con Vista, (7a) PP

Martin Viazanko
Sciancia miande, (6a) ?
Rischia o raschia (5b) AF
Fabiozzi subisce ancora, (5c) AF
Anche gli angeli mangiani, (6a+) AF
Filip Jánoš
Cesty od 5c do 6b.

Geyikbayiri, Turecko

text: Paťo Barjak
foto: Rasťo Križan, Vlado Linek, Aňa Lineková
Už na jeseň som vedel, že jar roku 2007 chcem stráviť niekde na juhu, v teple a hlavne tam chcem liezť. Pôvodný plán bolo Španielsko, no
ponuka, ktorú mi dali Kazo s Aňou sa neodmieta, a tak celú zimu tvrdo „trénujeme“, aby sme to tým Turkom ukázali....
Je niekoľko dní do odletu a ja ešte netuším či vôbec niekam idem. Účet na bode mrazu a peňaženka prázdna, a tak nastáva ťažká dilema,
prehĺbiť či neprehĺbiť moju finančnú dieru? Rozhodujem sa pre risk, veď predsa risk je zisk...a už sedím v lietadle smer Ankara.
Termín odletu bol stanovený na 26.1. 2007 ráno z Viedne. Na letisku sa spoznávam s Elou, manželkou Rasťa Križana, na ktorého pozvanie a
odporúčanie sme sa rozhodli pre Turecko. Let trvá necelé tri hodinky, počas ktorých sa dozvedáme od Ely rôzne informácie o Turkoch, Turecku,
o ich zvykoch, o veciach, ktorých sa máme vystríhať, a v neposlednom rade nás zaujíma aj všetko ohľadom tureckých hôr a oblasti kam
smerujeme.
Po prílete nás už čakal Rasťo Križan (konzul SR v Turecku), ktorý nás odviezol na slovenskú ambasádu, kde sme si trochu oddýchli a začali
plánovať ďalší postup. Dohodli sme sa, že cez víkend spoločne vyrazíme za kultúrnymi pamiatkami Turecka.
Ako prvé sme navštívili podzemné mesto Derinkuyu, kde sme sa presvedčili, že človek dokáže žit ako krtko. Toto mesto malo 7 poschodí pod
úrovňou zeme a slúžilo ľudom počas vojny ako útočisko na prežitie aj počas niekoľkých mesiacov. Odtiaľ sme sa presunuli do Capadocie čo sú
pieskovcové veže, v ktorých si ľudia vyhĺbili svoje príbytky. Po romanticky strávenej noci v miestnom penzióniku vytesanom v jednej z
pieskovcových veží sme sa za sneženia a s jediným stieračom vrátili do Ankary, odkiaľ sme sa v noci presunuli autobusom do Antálye.

Göreme / náš kemp v Geyikbayiri.

Letecký pohľad na oblasť Geyikbayiri (červený štvorček je náš kemp). / Kazo v ceste Sabotaj.
Po príchode sme boli mierne dezorientovaní, pretože informácie od Rasťa sa rozchádzali s informáciami, ktoré nám lámanou angličtinou dávala
tetuška na informáciách. Skúsili sme šťastie u miestneho obyvateľstva, ktorému stále dookola opakujeme dve jediné turecké slová, ktoré vieme,
tirmanmak (liezť) a Geyikbayiri (oblasť kam sme smerovali; neskôr sme sa dozvedeli, že to znamená niečo ako kozorožec). Takto rukami,
nohami nasmerovaní po chvíli, ani neviem či šťastím či náhodou, sedíme v autobuse (v miestnom jazyku dolmuš), ktorý nás vezie do dedinky
Čakirlar. Počas cesty pozorujeme miestnu krajinu, ľudí a mňa osobne asi najviac zaujímajú solárne panely napojené na sudy, v ktorých sa na
streche každého domu ohrieva voda. Z Čakirlaru do nášho campu je ešte asi 10 km do kopca. Premávajú tu 2 autobusy za deň, a tak sme
odkázaní na stopovanie. V Turecku stopovanie funguje úplne perfektne, a tak sa celkom rýchlo dostávame až ku campu.
V campe nás vítajú nejakí miestni kumpáni a majiteľka campu, Rasťo ju nazval Teta Hulička, pretože je stále veselá. Rozkladáme stany,
vybaľujeme veci a kocháme sa doslova nenormálnymi výhľadmi na miestne skalky. Miestny oranžový vápenec s ciagľami sa nám z diaľky vôbec
nezdá ako vápenec, a tak ihneď vyrážame liezť.
Pozerám na skalu… Neverím vlastným očiam. Oranžový vápenec, všade naokolo ciagle, ktoré sa dajú držať na stisk, na spoďáka, bočák…
Neuveriteľné množstvo možností. Pozriem vpravo, cesta začína uklonenou platničkou po malých chytoch, pokračuje previsnutými ciagľami a

výlez je v technicky kolmej platni. Pozriem doľava, mierne položená až kolmá platňa, na ktorej je prilepený dlhý ciageľ. Kuknem hore a nado
mnou je obrovský previs, v ktorom sa veľké chyty striedajú so stiskmi na ciagľoch.
Vyberáme si najprv nejaké ľahšie cesty na zoznámenie sa s oblasťou. 6a-čka kombinujeme s nejakými 6b(+) a zisťujeme, že stisky sú pomerne
nepríjemné, dosť na nich nateká. Je to to, čo my odchovaní na slovenských skalkách liezť nevieme. Práve preto, že sa v stiskoch necítime úplne
doma, snažíme sa ich každý deň liezť - čo iné nám ostáva :-).

Aňa, Saxofon, Rasťo, Stalaktosaurus a Paťo, Amele.
Lezecké dni prebiehajú veľmi podobne. Ráno vstávame až po východe slnka, aby nám blahodárne slniečko prehrialo naše stuhnuté kosti po
chladnej noci. Na terase domu tety Huličky schrúmeme nejaké ovsáky alebo chlebík a vyrážame do skál. Prístup je priam božský, 5-10min
chôdze a človek je pod nástupom. Každý deň sa snažíme meniť sektor v ktorom lezieme, no aj tak najviac času trávime v previsnutých cestách.
Spočiatku sme mali trošku problém zvyknúť si na všadeprítomné stisky, no časom sme sa s nimi zžili a začali sme pokukávať aj po ťažších
cestách. Začali sme v nejakých 7áčkach a končili až pri...no, nie až tak ďaleko. Zistili sme, že cesty tejto obtiažnosti púšťajú, aj keď niektoré nás
poriadne vytrápili. Po celodennom lezení na slniečku, cestou do campu, sa vždy snažíme nazbierať nejaké drevo, aby sme si mohli večer zakúriť
v piecke v prístrešku, vedľa domu tety Huličky. Dlhé chladné večery trávime varením dobrôt a každodennom hrou „Človeče nezlob se“ s
miestnymi borcami Erdemom, Mümminom a s Gamze. Samozrejme sme neliezli každý deň, po dvoch dňoch lezenia sme si dali deň voľno počas
ktorého sme navštívili mnohé turecké pamiatky ako napríklad Perge, Termessos, Aspendos, Myra, Olympos, Trebena Antic city a Chimaera.
Ku koncu výjazdu sme sa všetci cítili veľmi dobre rozlezení a na našej stúpajúcej výkonnosti sme cítili, že tento výjazd bol pre nás veľkým
prínosom. Pokiaľ by sme tu ostali o týždeň či dva dlhšie, tak by sme pokojne mohli nastúpiť aj do niečoho oveľa ťažšieho.
Až po Turecku som si uvedomil, že naozaj len intenzívnym lezením sa dokáže človek výrazne zlepšiť. Tak sa netreba báť a treba to risknúť, veď
predsa risk je zisk...
Vylezené cesty
Vlado „Kazo“ Linek
Sabotaj 7b+ PP
Power Slave 7b+ PP
Psycho Sheppard 7a+ PP

Anka Lineková
Agustos Bocegi 7a PP
Karinca 7a PP
In Ordan 6c+ OS

Patrik Barjak
Sabotaj 7b+ RP
Power Slave 7b+ PP
Inner Smile 7b+ PP
Psycho Sheppard 7a+ PP
Amele 7a+ PP

Schôdza Výkonného výboru HKF, 5. 3. 2007
Dňa 5. 3. 2007 sa konala schôdza výboru, ktorej sa zúčastnil predseda M. Mižičko, V. Linek, B. Štěpánek a J. Petrlíková. V. Linek nás informoval
o prácach opráv na Plaveckom hrade, ktoré začnú od 15. 6. 2007. Výbor schválil realizáciu náhradného termínu praktických skúšok nováčikov
ročník 2005/2006, spolu so skúškami r. 2006/2007 a taktiež sme sa vrátili k téme organizácia a priebeh posledného zlanenia, ktoré sa
uskutočnilo na Pajštúne v novembri min. roku. Bolo schválené preplatenie účasti členov v Ospe, po predložení podkladov od V. Lineka. Výbor sa
dohodol na termíne výročnej členskej schôdze (VČS) na 27. 3. 2007.

Horolezecká sezóna a Výstupy roka 2006
Výstupy do sezóny nám poslalo 20 našich členov a preto prehľad ani nemôže byť kompletný. V sezóne je najbohatšie zastúpená kategória
veľkých stien a stredných hôr.
V roku 2006 boli naši členovia po lezeckej stránke aktívni. Prvou oddielovou akciou bol v apríli Pajštúnsky budíček. Už tradične na začiatku mája
sa uskutočnil výjazd do Paklenice.
Začiatkom leta strávila trojica Paťo Barjak, Aňa a Vlado Linekovci 3 týždne v Ceüse a v Dauphinských Alpách vo Francúzsku.
V júli sa uskutočnilo sústredenie na Brnčalovej chate. Počas neho naši nováčikovia vyliezli niekoľko pekných výstupov.
Na prelome júla a augusta naši členovia Maťo Heuger, Paťo Barjak, Aňa a Vlado Linekovci pôsobili v oblasti Mt. Blancu. Najhodnotnejším
výstupom je prelez cesty Direttissima Gabarrou – Long na pilier Brouillard Rouge Maťom Heugerom vo dvojici s Dinom Kuráňom.
So zaujímavým projektom prišlia dvojica Aňa a Vlado Linekovci. V lete vyliezla 10 ciest v 10 rozličných alpských stenách, na ktorom sa čiastočne
zúčastnil aj Paťo Barjak.

Je len škoda, že odielovej akcie do Dolomitov sa zúčastnili len traja účastníci: Kristian Lombardini a Aňa a Vlado Linekovci.
Matej Duda bol na Kaukaze a Rasťo Križan spolu s Ďurcom Hýrošom vyrazili do Bolívie, vysokých hôr Južnej Ameriky, za skialpinizmom.
Na jeseň ovládli Yosemity slovenskí horolezci a medzi nimi boli aj 3 naši členovia, Maťo Heuger, Katka Kopoldová a Andrej Šoltýs. Podarilo sa im
vyliezť niekoľko klasických yosemitských bigwallov.
Posledné zlanenie bolo v novembri na Pajštúne. Zúčastnilo sa ho 12 našich členov.
Veľmi vydarenou akciou bol výjazd na Silvestra do talianskej oblasti Finále.
Výstupy roka 2006
Zlatá karabína
- neudelená
Strieborná karabína
- Mont Blanc, pilier Brouillard Rouge, Direttissima Gabarrou – Long, klas. 7a+, 8+, celková obťažnosť ED+, 18. 7. 2006, Martin Heuger –
Dionýz Kuráň. Obtiažny výstup, vylezený najlepším štýlom On Sight. (Tento výstup ocenil aj SHS JAMES bronzovou karabínou.)

Maťo Heuger (hore) a Dino Kuráň, Direttissima Gabarrou – Long. Foto: Fero Šimko.
Bronzová karabína
- Andrej Šoltýs, Yosemity, East Buttress 5.10b, El Capitan OS, 13 dl
prelezenie klasického yosemitského bigwallu
- Martin Heuger, El Capitan, West Face 5.11c OS Kuráň, 22dl.
prelezenie klasického yosemitského bigwallu
- Patrik Barjak 5.7.2006, Fort, Feignant, Frileux, Les Gillardes, Dauphinské Alpy 6b+ OS, L. Stráňaiová, 14 dĺžok (600m),
OS prelez dlhej alpskej cesty, celé ťahal ako prvý
- Aňa a Vlado Linekovci, Via Gogna, Ľavý variant, Marmolada, Dolomity, 28 dĺžok, 1100 m lezenia, 14 hodín lezenia, 7 OS, na striedačku,
bivak na vrchole, -5 stupňov C
za jednodňový OS prelez dlhej alpskej cesty
- Juraj Hýroš a Rasťo Križan za výstup a zlyžovanie najvyššej hory Bolívie Sajama 6542 m, „Normálkou“ na severozápade.

Paťo na Les Gillardes, Andrej a Maťo v Yosemitoch. Foto: Vlado Linek, Dodo Kopold a Dino Kuráň.

Ďurco v Bolívii a Kazo v ceste Gogna na Marmolade. Foto: Martin Ondreáš a Kristián Lombardini.

Výročná členská schôdza, 27. 3. 2007
Dňa 27. 3. 2007 sme sa stretli v prístavbe rektorátu UK, aby sme si zhrnuli a vyhodnotili uskutočnené akcie a výstupy predošlého roku, ako aj
navrhli a odsúhlasili plány na rok 2007. Na VČS sa nás zišlo 31 členov horolezeckého oddielu Filozof. J. Lipták privítal všetkých prítomných a bolo
zvolené pracovné predsedníctvo, mandátová a návrhová komisia. Následne preseda HO M. Mižičko predniesol správu o činnosti a hospodárení
HO za rok 2006, ako aj návrh plánu činnosti a rozpočtu oddielu na r. 2007.
Vyhodnotenie športových výstupov za rok 2006 a ocenenia výstupov vypracoval V. Linek, predniesol B. Štěpánek.
V diskusii nás J. Lipták informoval o návrhu konferencie SHS JAMES zvoliť M. Mižička za predsedu dozornej rady zväzu a tiež otvoril otázku
miesta pravidelného stretávania sa členov oddielu. Účastníci VČS schválili návrh V. Lineka na udelenie sumy 5.000,- Sk na lezeckú činnosť
Patrika Barjaka a Aňu Linekovú, ako podporu lezenia perspektívnych mladých lezcov. M. Viazanko otvoril problematiku nákupu materiálu pre
kurz nováčikov a tiež bol navrhnutý novým administrátorom webovej stránky HO. J. Samaš ako aj iní sa aktívne zapájal do plánovania aktivít
oddielu, termínov akcií a ich realizácie.
Nakoľko sa Branislav Štěpánek a Andrej Šoltýs vzdali funkcií vo V-HO, plénum navrhlo a schválilo J. Petrlíkovú (tajomník) a F. Mitošinku
(podpredseda). J. Lipták poďakoval odstupujúcim pracovníkom za ich doterajšiu prácu pre oddiel.
Viacerí členovia HO navrhli doriešiť pre budúci rok finančné zabezpečenie získaním 2% z daní formou podania na notársku komoru. Veríme, že
členovia HO oslovia svojich priateľov a známych a tak sa nám podarí aj týmto spôsobom finančne podporiť činnosti horolezeckého oddielu
Filozof.
Schôdzu ukončil a prítomným poďakoval za aktívnu účasť J. Lipták.

Kurz nováčikov, Traja jazdci

Jarka Petrlíková
Výcviku sa zúčastnilo 10 nováčikov. Za inštruktorov tam boli Jarka a Mižo. Prebralo sa zakladanie vklínencov, zatĺkanie skôb, štandovanie pavúk, zlaňovali jedna skupinka u Jarky a druhá u Miža. Každý klasika s osmou plus prusík, ale okúsili aj na vlastnom tele zlaňovanie cez
karabínu a slučku a niektorí jedinci si vytrpeli aj dulfera. Mižo okolo obeda musel odísť, ostatní sme však zostali až do večera.
Bolo parádne, slniečko svietilo, nováčikovia zopár ciest natiahli a pridali aj nejakú "na udicu". Potom ohník a dobrá atmosféra.

Tak decká, kto si skúsi dulfera? / Pohoda pod skalou.

Jakub Ondrušek dáva posledné centimetre. / Andrej Kravec si vychutnáva zlaňovanie. Foto: Jarka Petrlíková.

Avízo 2/2007
Posvätné hory Turecko, Irán
Pajštúnsky budíček
Paklenica, Chorvátsko
Uzávierka čísla 2/2007 je 15. 7. 2007. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu: pjjarka@hotmail.com

