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Ako sa lezie
v Karibiku
Stredomoria
Ako chutí
Silvester
po taliansky
India a Pakistan
Maťo Duda v ceste Cruela de Vil klasifikácie 7b
v španielskej oblasti Siurana.
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Úvodník

Ani sme sa nenazdali a je tu opäť Nový rok
a nové číslo nášho oddielového časopisu.
Vždy so začiatkom nového roku sa objavia
každoročné cyklické aktivity takmer v každej
organizácii. Sú výročné hodnotiace schôdze,
platenie členského, výroba – návrhy plánov
činnosti a samozrejme aj vyhodnotenie
toho, čo sme naplánovali a nesplnili, alebo
splnili len čiastočne, prípadne urobili vynikajúco. Touto cestou chcem pripomenúť
všetkým členom nášho oddielu, aby aj oni
trošku-von urobili sami pre seba svoje súkromné hodnotenie toho, čo som vyššie spomenul a po tejto inventúre prispeli so-von
svojou trochou do mlyna a v rámci oddielu
prišli s novými nápadmi, zlepšeniami toho,
čo robíme a námetmi na ďalšie činnosti.
Pochopiteľne veľa k tomuto všetkému
má výbor oddielu čo povedať a na to tu
vlastne je. Mal by realizovať realizovateľné
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nápady oddielu. Nie však fantasmagórie,
ktoré síce znejú a vyzerajú pekne, až krásne,
ale sú nerealizovateľné. Niekedy tá malá
nenápadná práca a činnosť nás všetkých
zarodí veľkými výsledkami a práve tie
megalomanské nápady iba rozoštvú ľudí
a zostávajú po nich iba ruiny a trosky.
Vlani sme si dali za jednu z vážnych úloh
vybaviť 2% asignovanej dane ako zisk –
možnosť ďalšieho rozvoja činnosti oddielu.
Toto sa nám podarilo a chceme Vás vyzvať,
aby ste pre svoj oddiel urobili aspoň to, že
tie dve percentá na oddiel poukážete. Pokyny na webovej stránke v najkratšej možnej
dobe zverejní naša dobrá tajomníčka spolu
aj s potrebným tlačivom. Potom už je všetko len a len na Vás.
Ďalšou dôležitou činnosťou, ktorá je
pred nami je ukončenie starého volebného
obdobia, kde výbor urobí zhodnotenie

svojej činnosti za volebné obdobie a načrtne víziu pre budúcnosť. Najdôležitejšie
na tom je ale to, že konkrétne naplnenie
tejto vízie je vo vašich rukách, pretože aj
najkrajšiu a najatraktívnejšiu naplánovanú
činnosť musia naplniť konkrétni ľudia
svojimi činmi.
Možno sa Vám bude zdať, že som toho
načrtol málo. Som toho názoru, že do
výročnej členskej schôdze máme čo robiť,
aby sme to, čo som spomenul, zrealizovali.
A úlohy ktoré vyplynú z výročnej členskej
schôdze budú ukazovateľom pre ďalšiu
časť roka.
Bol by som rád, keby sa nám podarilo
zrealizovať všetko to, čo som vyššie načrtol a budúci rok začneme s vedomím, že
tento bol dobrý tým, že všetko išlo tak ako
malo ísť.
Váš predseda Mižo

Výcvik nováčikov

7

Damavand a Rush Phari

11

9Silvester po taliansky
6Posledné zlanenie
Zo zápisníc HK Filozof

14

Odielové akcie

Výročná členská schôdza – začiatok marca 2008
Pajštúnsky budíček – termín bude bližšie určený na Výročnej členskej schôdzy
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Sardínia

Na jeseň sme sa rozhodli splniť si s Jarkou
sen o lezení na Sardínii. Nechali sme sa
zlákať kombináciou oddychu na plážach
tohoto „Karibiku Stredomoria„ a lozenia
za príjemného počasia. Možností ako sa
dostať na Sardíniu letecky je viac. Jedna
alternatíva je let z Viedne do Olbie s prestupom v Norimbergu (Air Berlin). Alebo pribaliť sa na charterový let z Prahy. Cenovo
zaujímavá je aj možnosť lacnej letenky Sky
Europe do Ríma a odtiaľ cez noc trajektom
do Olbie. Rozhodli sme sa pre let Air Berlin
z Viedne. So spojením raz za týždeň bolo
jasné, že pôjdeme na 2 týždne. (http://
www.climb-europe.com/sardinia.htm )
Po pristátí okolo 10:00 sme sa naložili do
požičaného Punta a vyrazili smer centrum
Olbie. Po prechádzke mestom sme nenašli
nič zaujímavé a tak sme zamierili hneď do
našej prvej destinácie – Cala Gonone.

Cala Fuili
Ako prvú objavujeme oblasť Fuili – roklinu, ktorá ústi priamo na pláž. Hlbšie po jej
stenách sa nachádza viac než stotridsať veľmi
slušne odistených ciest, obťažnosti? 4a-8c.

27. 09. – 11. 10. 2007

Cala Fuili, sektor Spaggia Est

text a foto: Michal Šárnik a Jarka Petrlíková

položených platniach možno nájsť množstvo malých a menších dierok. Nachádza
sa tu okolo 60 ciest s dĺžkami 10-175 m.
Cesty začínajú z prava kratšími, položenými päťkami, cez viacdĺžkové 5c až 7a,
končiac jediným 8a. Počas dňa intenzívneho lezenia sme vyliezli množstvo ciest
v našich obťažnostiach ( + moje prvé 6a
a Jarkine kratšie 6a+), väčšinou v dĺžkach
25-30 m. Napriek tomu, že nás (v októbri)
prekvapujú júlové horúčavy a na slnku sa
poobede takmer ani nedá liezť, z Poltrony
odchádzame s pocitom, že sa sem ešte
niekedy musíme vrátiť – vychutnať si
niektoré viacdĺžkové cesty ku ktorým sme
sa tento krát nedostali.

zliekame sedáky a šup rovno do mora. Fuili
nás tak očarilo, že tu nakoniec ostávame tri
dni. Na záver si vyberáme jedinú trojdĺžkovú
cestu v oblasti „Vento in Poppa„ (80m). Je
síce klasifikovaná ako 5b, 5c, 5c, ale v poslednej dĺžke bojujem o život.
Cez rest day sa vyberáme nájsť koniec
kaňonu Codula Fuili. Po niekoľkokilometrovom šliapaní sa roklina postupne zužuje,
pričom okolité steny si stále zachovávajú
výšku okolo 100 metrov. Naše objaviteľské
pokusy končia pri zapadnutom obrovskom
šutri, ktorý nám znemožnuje ďalší postup.
Vyliezť cca 6 metrov sa síce dá, cesta
naspäť by však bola problém. Zlaňák pre
tento prípad niekto pred nami už urobil,
lano sme však so sebou nemali.
K večeru sa presúvame kúsok nad
mestečko do sektoru La Poltrona. Staviame stan a naše pohľady neustále priťahuje
majestátna, rešpekt vzbudzujúca skala.

Jaskyňa Biddiriscottai

La Poltrona

Jaskyňa Biddiriscottai

Je utorok, 2.10. Zobúdzame sa do slnečného rána a tešíme na lezenie, ktoré nám
nová oblasť pripravila. Pre zmenu nás víta
skala úplne odlišného charakteru – z diaľky vyzerá ako jednoliata, vytečená, tmavšia
hmota – pri bližšom pohľade však na

Ďalší deň mierime k jaskyni Biddiriscottai.
Po dlhšej prechádzke pozdĺž pobrežia, prichádzame na miesto. Pred nami sa zjavuje
úžasne vyzerajúci červenkastý vápenec,
cesty kratšie, položené, kolmé aj
previsnuté. Uvedomujeme si, prečo

Deň prvý – príjazd do Cala Gonone. Pohľad na
mestečko.
Spln mesiaca na pláži nás uchvátil natoľko, že sme sa v návale romantiky rozhodli
stráviť prvú noc napriek zákazu „kempovania v akejkoľvek forme„ priamo pri pláži.
Na druhý deň sme sa pustili do lezenia.
Našťastie sa v tejto oblasti dá pomerne
dobre vybrať aj z ľahších ciest(preč čiarka) a tak sme si dali na rozlez zopár 20-25
m pätiek. Veľmi pekné vápencové lezenie
v položených platniach, po dierkach, dierach
a madlách. Popoludní teploty stúpajú, vy-

Oblasť La Poltrona nás naozaj očarila. Krátky
nástup, veľký výber ciest.

Výpek pri Biddiriscottai
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naozaj nádherná pláž. Biele hladké kamene,
krištáľovo čistá voda. Dokonca aj stredomorského tuleňa sme videli! Ako sme neskôr
zistili, práve fotky z Cala Goloritze zdobia
nejeden propagačný materiál Sardínie. Naše
posledné kúpanie si užívame plnými dúškami.
Po návrate na La Golge sa autom presúvame
do Tortoli, väčšieho mesta na pobreží.

Tortoli

V tieni Biddiriscottai. Útek pred slnkom.
sa tu v lete určite nelezie. Slnko opäť páli,
nohy sa nám zabárajú do horúceho piesku
a na skale orientovanej na východnú stranu
a k moru sa nedá vôbec vydržať. Po pár
vylezených cestách, Jarku už bolia brušká
prstov, balíme a ideme sa schladiť do mora.
Po týždni sa z Cala Gonone presúvame
ďalej na juh, kľukatými cestami a krásnym
výhľadom krížom cez hory. Padla tma.
Z horského mestečka Baunei mierime
do najbližšieho kempu v La Golge. Po
trmácaní sa tmou nás víta vysušená Pampa
- plošina a kemp za cenu, ktorá sa nám po
cenách v Cala Gonone zdala úplne smiešna
(6,- Eur na hlavu). Po vstupe do reštaurácie, z ktorej sa vykľula jedáleň, sme sa síce
nemohli zbaviť dojmu, že sme sa dostali
na nejakú farmu obývanú podivuhodnou
sektou, ale aspoň sme mali o zábavu a teplé
jedlo postarané.

V meste nás na prvý pohľad zaráža aj na
talianske pomery vysoká koncentrácia
porozbíjaných áut. Tu zničený celý nárazník, tam vybité svetlo, prerazené dvere.
A ešte aj privádzač na rýchlostnú cestu
má kvalitu ako poľná cesta. Po tom, ako
sme na rovnej ceste videli, že sa miestnym
mládežníkom podarilo prevrátiť starý Fiat
Panda na bok a vysmiaty od ucha k uchu
vyliezajú a prevracajú ho naspäť, hm, tu
sa asi dlho nezdržíme, pomysleli sme si.
Po týždni utišujeme v internet café náš
hlad po kontakte s civilizáciou. Kemp,
ktorý sme si vyhliadli, na nás svojou totálnou prázdnotou pôsobí tak nepríjemne
ľudoprázdno, že z neho utekáme kade
ľahšie a noc strávime na piesočnej pláži.
Spacáky nachádzame ráno na povrchu
úplne mokré od rosy, ale inak sme sa
vyspali dobre.
Vyrážame smer vnútrozemie, opäť kľukatými horskými cestami. Krajina sa zrazu
mení zo suchej stredomorskej, krovinatej
na zalesnenú a po tom, čo sa na nás pri
raňajkách v tráve vyhrnulo stádo oviec, cítime sa zrazu ako niekde v Nízkych Tatrách.
Po nekonečnom trmácaní sa po horských
dedinkách, do doliny a na hrebeň, a zas
a znova, sa krajina mierne zrovnáva, pribúda zeleň a my prichádzame do ďalšieho
centra lezenia – Isili.

Isili
Vnútrozemie Sardínie veľa turistov nezažíva, čo je na prvý pohľad hneď vidieť.
Aj na cenách. V lezeckej komunite vidia
možno obyvatelia Isili trochu šancu tento
hendikep zmeniť. V reštaurácii hneď na
prvý pohľad odhalili, prečo sme prišli
a tak k menu dostávame aj leták s novými
cestami v oblasti a ponuku ubytovania
„special offer for climbers„. Po obede doháňame spoznávanie turistických atrakcií
návštevou jedného z množstva nuraghov
na ostrove - „Is Paras„. „Nuraghe„ sú
kamenné stavby s neznámym účelom-to
by som dala von, ten účle nie je až tak
neznámy pochádzajúce z doby bronzovej.

Jarka dolieza prvú dĺžku 80m cesty Vento in Poppa,
Cala Fuili.

Záliv Cala Goloritze
Zobúdzame sa do slnečného rána a začíname chápať, prečo sme boli zamknutí za
plotom. Okolo nás naozajstná divočina.
Okrem toho, že Jarku neustále fascinujú
všade prítomné jašteričky, tu sa nám naskytli
aj ďalšie živé objekty na fotenie. Oslíci, kone,
kozy, vychudnuté kravy či len tak pobehujúce
prasatá. Vyberáme sa na krátky trek smerom k moru, k zálivu Cala Goloritze. Asi po
dvoch hodinkách šliapania v suchej a skalnatej stredomorskej prírode sa pred nami
otvára nádherný výhľad na 200 m vysokú
skalnú ihlu Aguglia, jednu z najznámejších
lezeckých pozoruhodností Sardínie. Podľa
sprievodcu a vyjadrenia lezcov, ktorých sme
pod ihlou oslovili, na jej vrchol vedú 3 dobre
odistené cesty, najľahšia však s klasifikáciou
6c. Obťažnosť momentálne nad naše schopnosti, ale hádam sa sem ešte niekedy vrátime.
Pod touto ihlou nás v zápätí očarila malá, ale

Michal v štande 1dĺ.Vento in Poppa. Ešte netuší, čo
ho čaká.

Do takejto krásy sme na chvíľu naliezli v 2dl.
Vento in Poppa 5c, asi 50 m nad zemou, kúsok
od jaskyňky.

Keďže sa nám večer prvýkrát po týždni
rozpršalo, a nevedeli sme, kde sa najlepšie
mimo mesta zložiť, dali sme na odporúčanie v lezeckom sprievodcovi a skúsili hotel
Il Piopo. So špeciálnou 10-percentnou lezeckou zľavou vyšiel lacnejšie ako camping
v Cala Gonone v sezóne!
Na ďalší deň sme vyrazili ku skalám.
Lezecká oblasť v Isili sa nachádza v peknom
zelenom údolí, ktorého okraje lemujú 10-20
metrov vysoké skalky, často previsnuté steny.
Vďaka vlhkosti z pretekajúcej riečky a mierne močaristej pôdy je tu pomerne hustá a vysoká zeleň. Po dvoch oddychových
dňoch sa púšťame do lezenia naplno.
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v tomto sektore sú vyrovnané, zamerané najmä na vytrvalosť a techniku. Krásne lezenie,
určite odporúčame. Dostatočne unavení sme
vyrazili smerom na juh, do Cagliari.

Cagliari a Domusnovas
Vyhladovaní a uťahaní sme si dopriali
špeciality stredomorskej kuchyne - každý
z nás obrovskú filetu z mečúňa v reštaurácii
v námorníckom štýle, plus pol litra vína. Po
výdatnom obede sa vydávame objavovať
staré Cagliari. Neskôr hľadáme lezeckú
oblasť Cala Fighera, ktorá sa má nachádzať
na polostrove v blízkosti centra, pri majáku.
Po nekonečnom blúdení sa dostávame až
pod maják, tu sa však ani bivakovať nedá.
Ukladáme sa k spánku pri pobreží asi 20
km na východ od centra.

Jediné dve viacdĺžkové cesty (5c, 6a) v sektore
Paretine del Cannonau, Cala Fuili.
Začíname cestami v sektore Corvo Speziale,
a pokračujeme ďalej do Paese dei Balossi. Je
už neskoro popoludní, sme skoro dokonale vylezení, ale aj tak sa vyberáme hľadať
sprievodcom vychválenú „Pietra Filozofale„.
Chodníkom v strede údolia, prechádzame
okolo stáda býkov a prichádzame na koniec
doliny. Naše pohľady náhle upúta nádherná, 15 m vysoká, niekoľko desiatok metrov
dlhá skala.Jej steny sú rovnomerne mierne
previsnuté s dierkami všetkých možných
veľkostí. Do zotmenia stihla iba Jarka „Born
to be wild„ (6a).
Ďalšiu noc trávime pod previsom a
dostatočne vysoko, aby sa k nám nedostal
po lúke potulujúci sa dobytok. Lajno na
vedľajšej polici nás však trochu zneisťuje...

Úzkym chodníčkom, cez skaly a piesok z Cala
Gonone k jaskyni Bididriscottai
V nedeľu sme sa rozhodli Isili opustiť.
Ešte pred tým sa však vraciame na Pietra
Filosofale a dávame si na rozlúčku po jednej
ceste na tejto krásnej skale. Ja som si po
Jarke zopakoval Born to be Wild a tá si vyliezla ešte Momento Magico (6a), ktorú som
si však trúfal iba na druhom konci. Cesty

Krásna, 30 m dlhá cesta po dierkach Sono forse io,
5b. Oblasť La Poltrona.
Po skorom vstávaní sa vydávame na
druhý pokus hľadať Cala Fighera. Bohužiaľ, ani svetlo nám nepomáha k úspechu.
Rozhodli sme sa preto radšej zmeniť
plán a o to skôr vyraziť do Domusnovas.
Ranné zápchy a blúdenie v meste nás stoja
drahocenné 3 hodiny. Popoludní prichádzame ku Grotte Di San Giovanni, Domusnovas. Šliapeme hore lesom do sektoru
Castilandia. Sme tu sami. Krásny výhľad
na okolitú zeleň, jaskyňu, ďalšie lezecké
sektory, mestečko. To všetko máme ako na
dlani. Lezieme ako o dušu, cestu za cestou.
Pekné 5b až po dlhé 6a+ s kľúčovými
krokmi pod štandom. Čoskoro seba aj túto
oblasť vyčerpávame, so silňujúcim vetrom
balíme a za šera schádzame dole. Varíme
večeru, berieme čelovky a pred spaním
sa ešte vydávame objavovať jaskyňu. Je
to vlastne široký, 850 m(bez bodky za m)
dlhý a kľukatý tunel (plný holubov), ktorý
tisícky rokov slúžil ako spojnica medzi
dvoma údoliami. Z polámaných stalagnitov

a stalagnátov by bolo preto nespravodlivé
obviňovať novodobých vandalov. Karimatky si rozkladáme na zelenú plošinku
pod olivovníkmi, v krásnom sade pri lese,
neďaleko jaskyne. Z tvrdého spánku nás
vytrhla najskôr miestna mládež, ktorá sa
vybrala na rally hore a dole sadom. Neskôr
sa zobúdzame sa na buchnutie dverí auta
a prvé, čo nás napadá „niekto nám kradne
auto!„.Po polnočnom príchode španielskej
rodinky, ktorá zaparkovala svoje šedé Punto
práve vedľa nášho šedého Punta sme opäť
spokojne zaspali až pokiaľ nás nezobudili
kroky z lesa. V tichej hvezdnatej noci sa
lesom vytrvalo ozývalo približujúce sa a silnejúce praskanie suchého dreva. Keď okolo
prebehla divá sviňka, uľavilo sa nám.
V utorok nás zlákal sektor Peurto
Escondido nad vchodom do jaskyne, kde
sme si v platňovom lezení dali pekné cesty
5c až 6a. V jednej z nich som sa v hornej
časti šmykol a pri páde, ktorý ma zaskočil, som si porezal na skale ostrej ako
sklo zápästie a brušká prstov. Tým pre
mňa lezenie skončilo. Jarka sa od lezenia
nevedela odpútať a tak sme to až po tme
zabalili a vydali sa na zostup. Ukázalo sa,
že bez čeloviek nemusí byť až také ľahké
nájsť správny chodníček lesom a tak sme
strávili asi hodinu zúfalým hľadaním cesty
v hustom poraste nad strmými zrázmi, len
za svetla mobilov. Posledný deň sme sa,
na rozlúčku vybrali do sektoru Cartoonia.
Mne sa s boľavými bruškami prstov liezť
nedalo, Jarka však bola vo forme a tak sa
nechala po rozlezení v 5c a 6a nahovoriť
na 6b „L‘Uono Tigre„ a „Bugs Bunny„.
Obe dala on sight a tým spravila bodku za
krásnymi dvoma týždňami lezenia. Už sme
sa len večer zbalili a krížom cez celý ostrov
vybrali na letisko do Olbie.
Čo povedať na záver? Sardínia ponúka
množstvo lezeckých možností pre začínajúcich aj vrcholových lezcov, v atraktívnom prostredí počas celého roka, okrem
leta, keď je tu príliš teplo. V septembri
a októbri je možné lezenie kombinovať
s kúpaním v mori a tiež využiť mimosezónne nízke ceny.

Pastierske prístrešky v La Golge.
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Zlaňák 2007

Posledné zlanenie HK Filozofistof a Lokomotivákof sa konalo tak ako minulý rok na
Hradnom brale Pajštúna. Tentokrát sme sa
dohodli na víkend 10. - 11. 11. 2007. Sezónu
sme ukončili i napriek nepriazni počasia
zlanením, v počte okolo 27 HKF-ľudí, o niečo viac Loko-ľudí a pár ďalších. Nakoľko
ubytovanie na chate nevyšlo, starý známy
Hostinec pod Pajštúnom praskal vo švíkoch.
K dispozícii sme mali aj extra miestnosť, kde
sa konalo premietanie diákov z expedícií a výletov za skalami. Večer sa väčšina rozliezla
po celej Bratislave. Zostalo iba pár ozajstných
alpinistov, ktorí zakončili skvelú akciu bivakom na lúke pod Pajštúnom.
Jarka Petrlíková

10. – 11. 11. 2007

foto: Jarka Petrlíková

ďalšie snehové vločky, postupne sa vo viacmenej nováčikovskej zostave dostaneme na
skalu (ruky mrznú ako šialené), vylezieme
hore (ruky už nemrznú, adrenalín robí svoje), zlaníme dole, koluje čaj, slivovica, čaj,
slivovica, slivovica, slivovica...
Deň sa zlomil do poobedia, les do krčmy,
polievok, piva, sálajúceho tepla. Cestovateľské a lezecké sny sa majú opäť čím obohacovať... Grónsko, Yosemity, Rumunsko,
Sardínia, Dolomity, Madagaskar, Pakistan,
Chile na diákoch vytrvalo nahlodávajú predsavzatia vydržať prácu s dovolenkou v dĺžke
20 dní aspoň nejaký čas...
Večer sa blížil k noci, mnohí sa pomaly
vytrácali a ja dodnes neviem, či sa sľubované diáky z Uzbekistanu a Tadžikistanu, na
ktoré som sa náležite tešila, nekonali, alebo
som ich zmeškala pri nejakom pivorozhovore...
A šlo sa spať na lúku. Niektorí zaváhali,
niektorí ani nie, stany zostali zbalené, len cit
pre sneh našepkával, že nedeľa bude biela.
Aspoň tá v Bratislave.
***
Bolo nám príjemne. Ale ciele treba posunúť ďalej. Budúci rok aj chatuuuuu!
Miška Kadašiová (nováčička)

som konečne pochopil, že je však moooc
dobrý lezúň. Aj ostatné presentations boli
nice a zasadili do hlavy chrobákov kam sa
vybrať, keď na to bude morál a lezecké schopnosti. Po pár pivách sa nálada
rapídne vylepšuje, zmrazila ju však studená
noc, do ktorej sme vyšli z borinskej krčmy.
S vidinou preklepanej noci, keďže našim
jediným bivakovacím prostriedkom bol batoh, sme počkali kým troška vytriezvieme
v aute a potom home sweet home :)
Mišo Kohn

Zástupcovia HKF na budíčku. Vzadu Peťo Víťaz.
Ktovie, kto ho istil, keď my sme sa všetci fotili.

Takto vyzeralo ráno na lúčke nad Borinkou. Verte, že
ani oheň založený lokomotívčanmi veľmi chlad neodohnal.

…na zlaňáku bolo super, poliezli sme čo
to v zimných podmienkach, zmrznuté
prsty a šmykľavé boty nám spríjemňovali lezenie, v skutočnosti nám však deň
spríjemňoval najmä Jašter so svojou
termoskou plnou vareného vína a horalka za zlanenie. Aj keď moja námietka, že
som zlanil 5x, teda si zaslúžim 5 horaliek,
zostala nevypočutá, dobre padla aj tá
jedna s Jašterovým patričným take it easy
komentárom. Následný krčma meeting bol
ešte lepší. Kazo ukázal čo všetko poliezol,

Zlaňák bol fajn aj keď nám počko moc
nevyšlo. Raz snežilo a potom pršalo ale na
skale sa liezlo :-), veď koniec sezóny treba
riadne zlaniť !
Bolo dosť ľudí a skvelá nálada, podporená zahrievacími nápojmi :-)
A čo hovoríš na diáky?
Diašou bola super. Dosť zaujímavé fotky a to rozprávanie, ani nehovorim. Jedlo,
teplo a diáky ako zákusok! Bolo by fajn
mať také premietania častejšie.
Vika Hulenová

So skalou sa prišiel rozlúčiť aj predseda klubu Milan
Mižičko spolu s manželkou. Pre škaredý vrtoch
počasia nás v tom však nechal samotných.
Zapichujem oči do stropu. Zvoní a zvoní.
Nenamáham sa hľadať ho, akurát rozmýšľam PREČO ZVONÍÍÍÍ, však mala byť
predsa sobota!
Idem do Tatier? Do Fatry? Na bicykel?
Aha, mám to, ide sa na Nivy a na Zlaňák!
Pravidelná ďakovačka za blízkosť autobusovej stanice Nivy sa konala uprostred 5
- minútového zbalenia kompletnej dvojdňovej výbavy vrátane stanu a 5 – minútového
behu k dopravnému prostriedku smer
Borinka.
Nastupujem ako posledný cestujúci,
v diaľke autobusu sa už na mňa usmievajú
ďalší traja nováčikovia. Na Patrónke pristupuje ďalší, moja predstava o polhodinovom
spánku sa dávno rozplynula, džavotáme
jeden cez druhého na témy typu „Kam by
som šiel...„, „Čo by som robil v ideálnom
svete...„
A vonku sa zberá na dážď...
V Borinke improvizujúc nakupujeme
nejaké jedlo, zastavíme sa v krčme, tu stretávame Miža, Jarku, Peťa, Mareka, Juraja,
hodíme posledné kávočaje a vyrážame
v ústrety snehovým vločkám, ktoré si dávajú (asi) prvé tohtoročné rande s lístím.
Na Pajštúne sa to už hemží snehom
označenými postavičkami, prichádzajú aj

text: kolektív autorov

Debaty v horolezcami preplnenej krčme príjemne
prerušili len diáky členov HKF i Lokomitívy.
Na zlaňáku to bola pre mňa zaujímavá
skúsenosť. Po rannom makovníku v Stupave sme sa presunuli pod Pajštún. Skala bola
mokrá vďaka ranným vrtochom počasia
a dosť sa mi šmýkalo pri mojom „zváraní
nahor„:-)Večer sme sa ale dobre zohriali pri
kapustnici a iných povolených vykurovacích
jednotkách. Ďakujem za nezabudnuteľné
chvíle v kruhu dobrej partie. Skale zdar!
Braňo Korenko (nováčik)

HK

F

FILOZO

B R A T I S L AVA

Technické sklo

Koncom októbra som sa spolu s Marekom
Paulíkom, Petrom Víťazom a Peťom Krčom, stretla s našimi nováčikmi a vybrali
sme sa na Technické sklo.
Skoro sme sa až zľakli tej účasti.
21 nadšencov, plných očakávania sa zhlúklo okolo nás. Ako prvé sme si zopakovali
pár základných uzlov, naväzovanie na
sedák a prsák a istenie polovičným lodným
uzlom. Po metodickej hodinke sme si
obliekli sedáky, nasadili prilby a hurá pod
stenu. Marek s Peťom V. nám ukážkovo
predviedli postup lanového družstva.
S Peťom Krčom sme zdôraznili dôležitosť
povelov medzi spolulezcami . Po rozdelení do skupiniek si už veselo nováčikovia
šúchali svoje nové kopačky, či vibramy
o Štokeravskú vápenku a tešili sa z prvých
vylezených ciest top rope. Nadšenie im
vydržalo až do podvečera, keď sme už
večerpaní zbalili laná a deň zapili a zajedli
v krčme v Dúbravke.

Základy lezenia vštepovali nováčikom Jarka Petrlíková,
Peťo Krč, Peťo Víťaz a Marek Paulík (obaja na fotke).

27. 10. 2007

text a foto: Jarka Petrlíková

Prvé kroky na skale môžu byť ťažké. Omnoho
jednoduchšie sú však s horným istením.
Zima sa nám snažila vliezť pod bundy, ale my sme
sa nedali. Vyháňali sme ju pohybom po vertikále.

Na Technickom skle nás bolo ako hadov. Aj
napriek tomu si každý aspoň raz zaliezol.

A čo už by to bol za kurz, keby sme ho nezakončili
v nejakej krčme. Niektorí dokonca pili aj kofolu.

Na snímke sa doslova húf nováčikov učí, ako sa správne obliecť do úväzu a naviazať. Aj s prsákom, samozrejme! A popod slučky...
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Platňa

Nakoľko posledný novembrový týždeň
bol už na lezenie príliš chladný (aspoň to
vyzeralo tak, že bude), naplánovali sme si
s nováčikmi nácvik zakladania postupových
istení a štandovanie. Niektorí sme sa stretli
ešte pred obedom na múre, kde sa dalo
nakoniec celkom dobre poliezť a s ostatnými sme sa zrazili okolo dvanástej na Platni.
Prišlo 14 nováčikov, ktorým sa venovali
Marek Paulík, Vlado Mihál, Peťo Krč, Aňa
Lineková a ja. Po Marekovej prednáške
a ukážke zakladania friendov, vklínencov,
či trikamov si nováčikovia rozobrali náš

24. 11. 2007 text a foto: Jarka Petrlíková
matroš a rozpŕchli sa k špáram a špárkam skúšať ako to funguje. Keď sa v ich
rukách vystriedala snáď už každá hračka,
Vlado Mihál upútal ich pozornosť svojim
ukážkovým štandom vytvoreným pomocou jedného frienda a dvoch vklínencov.
Experimentovanie s budovaním štandov
ešte chvíľu pokračovalo. Keď zašlo slniečko, citeľne sa ochladilo. A tak sme sa radi
prešli do mesta na vianočné trhy, načerpať
vianočnú atmosféru, zahriať sa vareným
vínkom a uspokojiť naše žalúdky dobrou
cigánskou či lokšami.

Na zastrašenie kurzistov sme priniesli všetko, čo
sme mohli. Nik však nezdupkal.

Nováčikovia pozorne počúvajú, čo všetko a ako sa
dá založiť do skaly tak, aby to tam nemuselo ostať.
Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V prípade
zakladania je však lepšie raz skúsiť, ako stokrát vidieť.

Nie, toto sa nedialo počas výcviku. Varené vínko
sme si na Vianočných trhoch dopriali až neskôr.

Vlado Mihál vysvetľuje budovanie štandov. Známe informácie o „pavúku” doplnil aj názornou ukážkou.
Aj niektorí cvičitelia otvárali ústa nad šikovnosťou a vynaliezavosťou vedúceho výcviku.

Všetci si to skúsili. Niektorí dokonca nabrali
odvahu postaviť sa do vlastného istenia.
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Silvestrovská akcia

Oblasti: Arco, Finále, Siurana
Učastníci: Kazo a Aňa Linekovci, Matej
Duda, Dávid Dobiáš (VHK
Michalovce)
Termín: 28. 12. 2007 – 13. 1. 2008

text: Matej Duda

Plán jazdy do veľkej miery determinovalo počasie a z neho hlavne teplota.
Prvú veľmi studenú noc sme strávili
pri meste Verona pod skalami Lumignana

odkiaľ sme sa presunuli do Arca, kde sme
integrovali prvé dotyky so skalou v Massone s nákupmi. K našej spokojnosti sme
zistili, že je tam stále lacno.
Večerný presun do Finále bol len formálnou záležitosťou pár sto kilometrov.
Kemp vo Finále nás neprekvapil ničím
novým, teda je stále zadarmo, bolo v ňom
kopec Nemcov (okrem nás štyroch všetci),
iba čo voda v outdoorovej sprche a drese sa
nám zdala trošku studenšia.
Lezenie sme začali v slnečných sektoroch Monte Sorda s vyhliadkou slnečného
počasia na zvyšok výjazdu. Pravdou to ale
zostalo len do ďalšieho dňa, kedy sme ešte
liezli za slnka.
Silvester sme po vzore minulého roka

Západ slnka.

Chrumkavý oranžový vápenec v Siurane.

Po vydarenom minuloročnom Silvestri
vo Finále bola aj tento rok snaha
o zopakovanie. Nedostatok záujemcov
však vymedzil silvestrovský výjazd len
na akciu komornej spoločnosti štyroch
lezcov.

foto: Aňa Lineková, Vlado Linek

strávili v Pizzerii Reffugio mohutne regenerujúc vínom rossom a dvojitou pizzou.
Náhla zmena počasia po Novom roku
nás postavila pred rozhodnutie o ďalšom
smerovaní výjazdu. Napriek tomu, že
vraj „dobré lidi omraj nebolí„ sa nám 5
stupňov zdalo primálo na bezpečné lezenie. Poučenie: predpoveď počasia treba
kontrolovať aj priebežne, dlhodobá môže
zlyhať.
Pár cm nového snehu ráno nám už pri
ceste do Siurany nemohlo prekážať.
Siurana, oblasť pri meste Tarragona cca
200 km od Barcelony, poskytuje dokonalé
podmienky na skalné lezenie počas zimy.
Teploty v tieni okolo 13 a na slnku až 25
stupňov, južne orientované sektory, zánovný kemp za prijateľnú cenu ale aj možnosť
spať mimo neho sú všetko praktické charakteristiky oblasti.
Súčasťou kempu (plného hladných
mačiek) je okrem samozrejmostí aj internetová miestnosť a príjemné posedenie
v bare. Tony Arbonés, majiteľ kempu, do
neho zaobstaral širokouhlú obrazovku
s množstvom lezeckých filmov. Regeneráciu
zabezpečuje pivo v ponuke.
Zoznámenie s oblasťou prebehlo v sektore Can Melafots. Na lišty a dierky sme
si skoro privykli. Výhodou bol aj fakt, že
ťažšie cesty tam nie sú len v previsoch, čiže
sme vládali liezť aj viac ciest denne. Ako sa
ukázalo ťažké „rozlezové„ 6b+ bolo
trochu vytrhnuté s kontextu oblasti.

Vo Finále nám na Nový rok nasnežilo a tak sme sa
premiestnili ďalej na juh do Siurany.

Lezecká oblasť Mont Sant oproti Siurane.

Kemp v Siurane.
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Niekoho možno nepoteší fakt, že väčšina
ciest je odistená nitmi(ostrými), čiže doliezť
alebo zoskákať!
V ďalších dňoch sme sa každý venovali
svojim lezeckým cieľom a záujmom. Zlepšenie prišlo u každého a denníčky sa mohli
radovať. Väčšinu času sme strávili v sektore
Can Piqui Pugui, kde sú najkrajšie cesty.
O tom, že tá La Rambla nie je až taká ťažká
sme sa boli presvedčiť na vlastné oči počas
oddychu.
Krásne lezenie za pekného počasia

v relatívnom teple nám bolo dostatočným
zadosťučiním za pretrpených viac ako
4500 km.
Odporúčam.
Vylezené cesty:
Maťo Duda: Cleptomania 7c,
Tros de ruc 7b+,
Cruela de Vil 7b
Vlado Linek: Gamba Gamba 7b,
Cruela de Vil 7b
Aňa Lineková: Saiko Dase 6b+

Každodenný návštevník Siurany.

Refugio v Siurane.

Sektor La Siuranella.

Sektor El Cargol.

Maťo Duda v ceste Cruela de Vil klasifikácie 7b
tesne pred pádom a potom ako sa mu nepodarilo
prekonať zemskú príťažlivosť.
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Damavand a Rush Phari

alebo ako dvaja slovenskí backpackeri vysoko vystúpali
text a foto: Filip Jánoš

Minulý rok sa mi za dva mesiace
podarilo precestovať 4 Ázijské krajiny
- Irán, Pakistán, Indiu a Nepál. Jarka
ma poprosila, aby som napísal niečo
z tejto cesty a keďže ide o časopis
horolezeckého klubu, rozhodol som
sa napísať o dvoch výstupoch, síce
chodeckého charakteru, zato s riadnym
prevýšením a primeraným kusom driny.
Oba výstupy som absolvoval s mojim
bratrancom Jurajom, ktorého niektorí
z vás poznajú ako môjho občasného
spolulezca.

ti, plahočím sa nehostinnou krajinou smerom nahor. Aj keď si myslím, že už nikto
nemôže ísť pomalšie ako ja, predbiehame
davy ľudí, ktorí chcú využiť voľno a zažiť
to trápenie sa smerom nahor. Posledných
200 metrov idem asi pol hodinu, oddychujem každú chvíľu, batoh už má asi 50 kíl.
Konečne hore (4100mnm), po dvoch
hodinách, takmer 1000 výškových metrov,
to nie je až také zlé. Camp je skoro plný,
fúka silný vietor, ale zima nie je. Obloha
je čistá, bez batoha na chrbte je svet oveľa
krajší. Aby však nebolo všetko dokonalé,
prichádza nesympatický Mustafa (tak som
ho nazval), z vačku vytiahne nejaký papier
a my si ideme oči vyočiť. Po anglicky je na
ňom napísané, že ako cudzinci musíme zaplatiť 50 USD. Každý. Hovorím Mustafovi,
že nezaplatím, zatiaľ čo Mustafa nás posiela
dole. Po chvíli ho to prestáva baviť a od-

Damavand
Najvyšší vrchol Iránu a blízkeho východu, najvyššia sopka celej Ázie. Vidíme ho
už pri ceste z letiska do centra Teheránu,
jeho strmosť a mohutnosť nám vyrážajú
dych. Nadmorská výška 5670 metrov, veľké
Pri východe slnka vrhá Damavand svoj tieň ďaleko
do krajiny.

Dedinka Reine, z ktorej sa vyráža na vrchol.

Gosfand Sharah je posledne miesto, kam sa dá dostať
autom.
prevýšenie v krátkom čase, sírne výpary na
vrchole - rešpekt pred touto horou je veľký.
Už na ceste do dedinky Reine, natlačení v
mikrobuse s miestnymi horolezcami, pociťujeme ich vzájomnosť a pohostinnosť.
Raňajkujeme čerstvý chlieb so syrom. Nikto
z nich nevie po anglicky, ale ich úsmevy ho-

voria za všetko. Keďže Iránci práve oslavujú
narodenie dvanásteho immáma, tzv. Mahdího, 80 kilometrov po prekvapujúco dobrých
cestách trvá takmer tri hodiny. Vlečieme sa
v kolonách cez nehostinné vrchy a prvý krát
sa začína prejavovať jeden z rozdielov medzi mnou a Jurom - je schopný zaspať vždy
a všade, zatiaľ čo ja... škoda rečí. Našťastie
nesedí pri okne a netrieska si oň hlavu.
Z Reine vidíme cieľ našej túžby ako
na dlani. Skúmame, kade asi vedie najjednoduchšia cesta, kde leží „base camp“ a
ako dlho nám to bude trvať. V miestnom
obchode kupujeme chlieb a nejaké konzervy (tie sme nakoniec zjedli až v Pakistáne)
a zjednávame cenu za odvoz „džípom“ na
miesto zvané Gosfand Sharah. Niekoľkokrát premiestňujeme naše ultraľahké, cca 20
kilogramov vážiace batohy z auta do auta a
nakoniec sa ocitáme v Nissane, ktorý šoféruje týpek, ktorého som pre neuveriteľnú
podobu s mojim nemenovaným bývalým
kolegom pomenoval Igor. Dokonca aj hlas
mal podobný a aj napriek tomu, že mu nerozumieme ani slovo, rehoceme sa na ňom
celú cestu. Okrem nás sedí v aute horský
vodca a jeho klient, týpek, ktorého sme pre
holú hlavu nazvali Ronaldo.
Do Gosfand Sharahu (3200mnm) sme
došli s nádejou, že naše ťažké svine vyvlečú
do base campu oslíci. Cena za ich služby
však bola nekresťansky moslimská a tak
robíme oslíkov sami sebe. Preklínajúc svoju
fotovýbavu, niekoľko kníh a iné zbytočnos-

Oslava narodenín Mahdiho vo výške 4100 metrov.
chádza, dúfame, že navždy. Lenže Mustafa
si vedie posilu, chlapíka, ktorého predstavil
ako „Damavand Police“. Po niekoľkominútovom kladení odporu rezignujem, a v
rámci podpory slovenskej vedy platím aj za
biochemika Jura a moja supertajná peňaženka je zrazu ľahšia o 100 USD. Ešteže
sú to podľa Ficovho a Ahmadinežádovho
kamoša Chavéza len bezcenné kusy papiera.
Odľahčený sa vyberám urobiť
zopár záberov. Priláka ma zvuk trúb-
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vidíme, že majú príznaky výškovej choroby,
ale otočiť sa nechcú. Cestou dole sa ocitám
asi na 100 záberoch. Schádzanie dolu suťou
mi pripadá nekonečné. Konečne som v
stane. Nič sa mi nechce, nie som ani hladný
ani smädný, je mi zima aj teplo... Bojím sa
o Jura, ktorý ešte nedorazil. Necítim ani
šťastie a ani úľavu...

Rush Phari - najvyššie
položené jazero v Pakistane

Vo výške 5671 metrov nám robil spoločnosť aj tento bronzový horolezec. Všimnite si tú zelenkavú farbu
na skalách - síra.
ky a bubienka hneď pri sídle „Damavand
Police“. Na malej plošine tu tancujú ľudia,
ja behám okolo a využívam perfektné svetlo
pri západe slnka. Zrazu ma niekto vyzve
aby som sa pridal do tanca. Chvíľu váham,
ale exhibicionista, ktorý spolu so mnou
obýva moje telo ma prehovorí a ja tancujem. V Iráne, v nadmorskej výške 4100
metrov, s chlapom samozrejme... Pľúca mi
ide roztrhnúť, v oranžovom svetle nevidno,
aký som pravdepodobne červený. Ľudia
okolo tlieskajú, keď sa to konečne skončí,
všetci sa so mnou zoznamujú, podávajú mi
ruky a pýtajú sa „kto som čo som“. Viem
jedno, momentálne som „hviezda“.
Večer trávime v stane s našou novou
kamarátkou Naheet z Mashadu. Je tu so
svojim priateľom, kvôli ktorému odišla od
svojho muža. V Iráne dosť „blbá“ situácia.
Je veľmi pohostinná a milá, ale máme z nej
pocit, že sa zaujíma hlavne o to, ako by sme
jej mohli pomôcť z Iránu.
Deň D, respektíve ráno R. Väčšina ľudí
vyráža o jednej, čo sa nám javí zbytočne
skoro a tak sa bezcieľne prevaľujeme v
stane a čakáme na rozumnejšiu hodinu.
Posilnení špeciálnou energetickou tyčinkou a čajom s mulťákom vyrážame okolo
pol štvrtej. Beriem len goretexovú bundu,
foťák so základným objektívom, camelbag,
lekárničku a hroznový cukor. Mesiac je
takmer v splne, nepotrebujeme ani čelovky, som prekvapený, ako je teplo. Cítim
sa perfektne aklimatizovaný, kráčame síce
pomaly ale takmer nezastavujeme, viem, že
to dáme. Občas nás zastavia moji známi z
„tancovačky“, na celom kopci sa ozývajú
výkriky „mash‘a alláh“ (Alláh víťazí), mesiac svieti... Takmer romantika, keby spolu
so slnkom neprišiel silný vietor a ja som si
prestal cítiť prsty na rukách. Zrazu cítim
prudkú bolesť v oblasti pravého bicepsu...

Preľaknutý bežím kúsok nižšie za Jurom,
napijem sa a hodím do seba dva acilkofíny.
Chvíľu predvádzam rôzne cviky, ktorými
pomáham skrehnutým prstom. Kombinácia
všetkého pomáha a o chvíľu sa ocitám na
vrcholovom plató, ktoré doslova prebehnem, keďže sa chcem vyhnúť neuveriteľnému smradu sírnych výparov.
Po 4 a pol hodinách, počas ktorých som
prekonal 1570 výškových metrov som na
vrchole. Asi 20 minút čakám na Jura, vrcholové foto a rýchlo preč z toho smradu. Aj
napriek tomu, že sme vyrážali poslední, na
vrchole sme medzi prvými a tak schádzame
oproti hadovi ľudí, ktorí to ešte majú pred
sebou. Niektorí ležia bezvládne na snehu,

Jazero Rush Phari, za ním 7-tisícovka Ultar Peak.

Karakoram Highway - veľa som o nej počul
a čítal, veľa sa o nej nasníval. 17 hodinový
očistec v autobuse. Nemôžte spať, čítať,
len sa natriasate a občas vám dvihne tep
šofér s nejakým krkolomným manévrom.
Po desiatom mi to už je jedno, veď smrť by
vlastne len ukončila túto nekonečnú cestu.
Ale keď sa rozvidnie...
„Juro, zobuď sa (jemu sa to podarilo zaspať), to je on!“. Pretiera si oči a chvíľu
mi tvrdí, že to nie je on, ale oblaky. Po
treťom pretretí mu padne sánka a vraví:
„je to on“. Nie, ani Usáma, ani Musharráf, ale Nanga Parbat alebo Diamir. Killer
Mountain, Messnerova osudová hora.
Moja desiata osemtisícovka, ktorú vidím na
vlastné oči. Vidno ho priamo z cesty, svetlo
je ale zlé a tak nefotím. „Neskôr“, vravím si
netušiac, že to bola posledná príležitosť.
Sme v Nagare, do Hopparu musíme
pešo. Nevadí, je to len kúsok. Za nami
krásne osvetlený Ultar Peak, majestátna
7-tisícovka, pred nami Spantik s úžasným
skalným pilierom, najznámejší vrch tejto
oblasti. Okolo nás sa tmolia deti, niektoré
si nás len zvedavo obzerajú, iným vidíme
v očiach chystané huncúctvo. A naozaj, o
chvíĺu mi niečo presviští okolo hlavy a trafí
Jura do sánky. Na krku má krvavú ranu, ale
tvári sa, že sa nič nedeje. Neverím mu, ale
krpec stačil utiecť.
Ráno vyrážame po skvelej omelete s
plackami čapátí. Čaká nás prekročenie
dvoch ľadovcov. Môj 20 kilový batoh, ktorého pätinu hmotnosti tvorí fotovýbava, mi
podlamuje nohy. „S týmto sa mám trepať
tak vysoko?“. Čakáme na dedka s oslíkom,
ktorý nás vďaka skvelému čuchu prevedie
cez prvý, síce kratší, ale komplikovanejší
ľadovec. Ten druhý je brnkačka, na jeho

Večera v najkrajšom hotely na svete.
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začiatku sa k nám pridáva miestny chlapík,
ktorý to s nami ale dlho nevydrží.
Konečne prichádzame k dvom veľkým
kameňom, pri ktorých je táborisko s názvom Bericho Kor (3300mnm). Tu meníme
plán a ostávame, nebudeme to hneď siliť
hore, aj napriek aklimatizácii z Damavandu.
Zaujmeme miesto na opačných koncoch
táboriska, aby sme zabránili ponorke a relaxujeme pohľadmi na úžasné kopce okolo.
Podvečer varíme a pozeráme, kade nahor.
Ako neskôr zistíme, bude nám to naprd.
Po až príliš čiernom rannom čaji
vyrážame smerom nahor. Čaká nás 1300
výškových metrov po suti, suchých
trávach, kameňoch. Slnko pečie a keď
dostávam kŕč do lýtok zo štverania sa po
cca 45 stupňovom svahu, konečne zbadám
chodník, ktorý si veselo traverzuje po
celkom schodnom teréne pár metrov od
nás. Už sme v takmer štyroch tisícoch,
no poteší. Keď sa konečne vyteperíme na
chrbát s miernejším stúpaním, mám dosť.
Tá sviňa na chrbte je neuveriteľne ťažká,
cítim sa, akoby som „pomiloval všetky
Pakistánčanky v Pakistáne“. Keď konečne
nachádzame prameň, Juro varí Iránsku
konzervu, ja dopĺňam tekutiny a dávam sa
dokopy. Nie je to výška, jednoducho ma
zlomila tá sviňa.

Posledné lúče slnka ožiarujú nedalekú 6-tisícovku.

Oddych mi prospel a o hodinku sme pri
Rush Phari. V diaľke vidím jaka a kričím
na Jura, že ak ho podojí, budeme mať čaj
s mliekom. Jazero je krásne, ťažko slovami opísať, aký pohľad sa nám naskytol.
Jednoducho nádhera, vo svetle zapadajúceho slnka zabúdam na únavu a fotím ako
o život. Vybiehame do 4800 metrov, sme
kúsok od miesta, z ktorého vraj vidno K2.
Odkladáme to na ráno...
Večer vychádzam zo stanu a z úst mi
vypadlo len: „ty kokso“. Juro sa preľaknutý
pýta, čo sa deje. Nič, len hviezd na nočnej
oblohe je strašne veľa a sú neuveriteľne
blízko. Videl som himalájsku oblohu už
mnoho krát, ale teraz je to niečo iné. Mám
pocit, že patrím k hviezdam viac ako k
svetu pod mojimi nohami. Prvý krát spím
v stane tak vysoko a ďaleko od civilizácie.
Hovorím Jurovi: „neber to osobne, ale teraz
by som tu bol radšej s nejakou sympatickou
slečnou...vieš, ja romantik“. Juro sa len
uškrnie, myslí presne na to isté. A to sme
na ceste len necelé tri týždne.
Ráno vychádzam zo stanu úplne dolámaný. Celú noc som poriadne nespal. Najhoršie však je, že pri chôdzi do kopca mi je
strašne zle a tak sa ide Juro pozrieť na K2
sám. Vraj je strašne maličký, aspoň odtiaľto,
predsalen je to okolo 100 kilometrov ďaleko. Po polhodine sa vracia celý nadšený.
Neprežívam to tragicky, aspoň mám dôvod
sa sem vrátiť, najlepšie priamo pod túto
majestátnu horu. Alebo vyliezť na jednu z
okolitých 6-tisícoviek... Sny a plány.
Zostup je očistec, ale nohy ma našťastie
držia, najmä pri preskakovaní z balvanu na
balvan som celkom rád. Aj tá najmenšia
chybička sa tu môže skončiť fatálne. Hlboko pod nami je ľadovec Barpu, ku ktorému
musíme zostúpiť a neskôr ho aj prekročiť.
Nekonečné hodiny kráčame popri jeho
moréne, hadičku Camelbagu mám stále v
ústach, no napriek tomu cítim, akoby som v
nich mal piesok. Moje telo funguje na jed-

Najvyššie položené jazero v Pakistane má veľmi romantický tvar.

Úplne napravo takmer kilometrový pilier Spantiku normálkou ľahko dostupnej 7-tisícovky.
nej tyčinke, ktorú som do seba ráno natlačil.
Občas oddychujeme v tieňoch obrovských
balvanov, rozosiatych po údolí. Konečne
prvý ľadovec - ideme ako na húsenkovej dráhe - hore a dole, hore a dole. Keď
konečne prichádzame na jeho okraj, kde
stretávame nášho známeho, miesto pozdravu mi z úst vyjde len zachrapčanie. Slnko
pomaly zapadá, no ja nie som schopný
vytiahnuť foťák a fotiť. Len sedím a hlúpo
sa usmievam na miestnych obyvateľov, ktorí
sa medzi sebou bavia jazykom Burchaski.
Znie príjemne spevavo.
Sme na druhom ľadovci a je jasné,
že sme zišli z cesty. Pod nami sa zrazu
ozve tupé puknutie a my rýchlo bežíme k
niekoľkým balvanom a čakáme na našich
známych. Tí sa pri nás rozhodli oddychovať a pýtajú sa nás: „Amerika?“. Pochopil
som, že ich zaujíma, odkiaľ pochádzame.
Hovorím: „Czechoslovakia“. Jeden z chlapíkov vyťahuje pušku a dáva mi ju do rúk. Je
na nej nápis: „Made In Czechoslovakia“.
Konečne hotel. Už z diaľky sa na nás
usmieva jeho správca. Zdravíme ho a
objednávame si 4 coca-coly. Celú cestu som
na ňu myslel. A ešte na chrumkavý rožok
z Nivou. Ale na to si ešte mesiac počkám.
Teraz aspoň tá Cola.
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Zo zápisníc HK Filozof

15.10.2007 sa konala schôdza výboru nášho
oddielu. Stretli sme sa v skromnej v zostave
Milan Mižičko, Fero Mitošinka a Jarka Petrlíková. Na programe bola kontrola plnenia
uznesení, vyhodnotenie akcií a plány na
najbližšie odobie.
Zrekapitulovali sme účasť a priebeh
júnových skúšok nováčikov a ich záverečné
lezenie vo Vysokých Tatrách v spolupráci
s HO Zlínskej univerzity T. Baťu. V auguste bola realizovaná oddielová akcia
na Súľove a v septembri sa členovia HO
zúčastnili na THT na Brnčalovej chate, kde
bol p. Doc. Ing. RNDr. Jožkovi Liptákovi
udelený strieborný odznak JAMES. 1.10.07
bol zahájený Nováčikovský kurz 2007/2008
a praktické oboznámenie s pohybom na
skale prebehne na „múre“ oproti PKO
a následne skalke v okolí BA.
Výbor pokladá za najdôležitejší bod

činnosti v tejto časti roka organizáciu a zabezpečenie účasti na „Poslednom zlanení“,
ktoré sa bude konať v dňoch 10.-11.11.07
na Pajštúne. Organizovanie večerného
premietania za náš oddiel bude mať na
starosti Vlado Linek. Na rad sa dostala aj
otázka úpravy webovej stránky oddielu, čím
sa zaoberá Michal Michalčík. Dohodli sme
sa na termíne zvolania metodickej komisie
HO na piatok 9.11.07 o 18.00 hod.
Celé znenie zápisnice M. Mižička nájdete
na lezec.info.
09.11.2007 bola zvolaná schôdza metodikov HO Filozof. Zúčastnili sa jej Milan
Mižičko, Vlado Mihál, Dušan Perečko, Fero
Mitošinka, Marek Paulík, Jarka Petrlíková,
Juraj Samaš, Peter Víťaz a Peťo Krč.
Od predsedu M. Mižička sme sa
dozvedeli, že väčšina nováčikov má už

uhradený kurzovný poplatok a aj účasť na
prednáškach je uspokojivá. Praktický výcvik
sa konal zatiaľ 2x a to na múriku a Technickom skle. Dohodli sme sa na zrealizovaní
výcviku zakladania postupového istenia
a štandovania.
Tiež sme navrhli spracovať prehľad
materiálu a financií HO a pripraviť návrh
na zakúpenie nového.
Zrekapitulovali sme informácie
k „Poslednému zlaneniu“, ktoré sa koná
10-11.11.07 na Pajštúne. Vrátili sme sa
k už aktuálnej otázke VČS oddielu podať
žiadosť o 2% príspevku z dane na podporu športu a trváme na realizácii. Na záver
sme schválili návrh predsedu na zakúpenie
metodickej knihy „Abeceda horolezectva“
pre potreby oddielu.
Celé znenie zápisnice M. Mižička nájdete
na lezec.info.

Oznamy

Milí kamaráti, lezci, lezčatá a sympatizanti športových aktivít!
Tento rok sme sa aj my ako Horolezecký klub
Filozof zaradili medzi príjimateľov 2% z dane.
Radi by sme týmto získali financie na obnovu v súčastnosti už veľmi opotrebovaného
odielového materiálu, ktorý využívajú najmä
účastníci našich začiatočníckych kurzov. Ďalej
by sme chceli získané bubáky použiť na podporu spoločných klubových aktivít a podujatí.
Ako ste si iste všimli, v poslednom období
činnosť oddielu opäť ožíva. Plánujeme a stretávame sa na lezeckých akciách, ale i mimo
nich. Nielen cvičitelia a inštruktori, ale i čoraz
viac starších lezcov sa podiela na výcviku nováčikov a predáva tak svoje skúsenosti ďalej
našim mladým, či lezecky mladším.
Vďaka fóru lezec.info, ktoré nám už viac ako
dva roky zastupuje našu pôvodnú stránku
hkfbratislava.sk a hlavne vďaka aktivite, zo-

stávame naďalej v kontakte, delíme sa o zážitky a fotky z výletov za skalou. Čochvíľa aj
tento oddielový časopis úspešne oslávi svoje
prvé a som presvedčená, že nie posledné
narodeniny!
Podporte našu snahu tým, že darujete dve
percentá zo svojich daní v prospech vašeho
klubu – HK Filozof.
Bližšie informácie ako aj formulár na stiahnutie, nájdete čoskoro na našom fore lezec.info.
O spoločne získanej finančnej čiastke a spôsobe využitia vás budeme informovať.
Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme a na spoločne strávené chvíle.
Skale zdar!

Avízo 2/2008
Záznam z výročnej schôdze
Pajštúnsky budíček

Uzávierka č. 2/2008 je 15. apríla

Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com

