HK Filozof newsletter

FILOZO

1/2009 III/8

HK

F

B R A T I S L AVA

Foto: Vlado Linek

www.hkfbratislava.sk

Kiko Lombardini v ceste
Mototrapano, 6a, Finale Ligure.
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Úvodník

Je milé konštatovať, že náš oddielový
„časopis“ sa opäť pripravuje. Nie je to
tr¬havý pohyb vpred, ale plynulá a pravidelná činnosť ľudí. Je dobré, že sa našli
ľudia, ktorí si predsavzali infor¬movať v
prvom rade horolezeckú členskú základňu,
ale aj širšiu verejnosť o tom, čo sa varí v
našej kuchyni, aká bola naša činnosť od
posledného čísla a čo sa pripravuje do
budúcnosti.
Nakoľko pomaly končí letná sezóna, je
treba začať zvažovať ako sa naplnili plány
letných aktivít. Pochopiteľne inú predstavu
majú vyspelí lezci a inú začiatočníci.
Podľa toho si aj vyberajú svoje méty.

Vhodným priestorom na prejavenie bola
Výročná členská schôdza a nasledujúca
letná sezóna, kde každý dostal priestor na
realizovanie svojho návrhu.
Samozrejme z niektorých sa stali už
tradičné akcie ako je Pajštúnsky budíček,
Paklenica, Hrádok atď. Akcia Pajštúnsky budíček, ktorý organizujeme spolu s
ďalšími oddielmi, ukázala veľký záujem o
to pekné, čo nám horolezectvo dáva. Na
začiatku bol dobrý nápad a pár nadšencov
(Lubo Jašter Galanský, Kazo Linek, Jano
Zaťko), dnes to je obľúbená akcia.
Nie je potrebné uvádzať ďalšie príklady, to čo je vyššie spomenuté by mohlo
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Oddielové akcie
10. 10. 2009 - Posledné zlanenie
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poslúžiť ako akýsi počiatočný námet pre
všetkých začiatočníkov aj pokročilých. A
preto dávam do pozornosti, že privítame
každý nový nápad, ktorý môžete predostrieť na oddielovej schôdzi. Tá sa koná
každý posledný pondelok v mesiaci o 19.00
hod v budove RUK (Rektorát Univerzity
Komenského) štvrté poschodie, miestnosť
č. 417.
Chcel by som na záver vysloviť želanie,
aby táto sezóna bola aspoň tak dobrá ak nie
lepšia ako minulá a aby sme si na jej konci
povedali, že to nebol premárnený čas.
Skale zdar!
Váš predseda Mižo
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Všetko je iba akoby

text: Samo Jaško

foto: Petrlíková, Peter Hašta, Radek Hoštál

Sondovanie. Ľavá, vpich, vytiahnuť! Pravá, vpich, vytiahnuť! Do stredu, vpich, vyťiahnuť! Krok...
8. februára 2009 v nedeľu ráno, ešte slabý
a sprostý z teploty sa dopelichám na Bielu
vodu, je asi dvanásť hodín na obed a smelo
sa pýtam kasiera (lebo býva v domčeku s nápisom kasa) v oranžovej veste, či
môžem nechať auto odstáť na parkovisku
na týždeň. Smeje sa či vraj chcem prísť
o kolesá a nakoniec aj o celé auto. Teda
kolesá by mi možno aj nechali. Odkazuje
ma na skvelú ponuku inzerovanú na neďalekej tabuli, vraj v Kežmarských žľaboch
tunak 500 metrov ďalej po ceste sa dá fain
zaparkovať na dvore starej horárne. Volám
na dané číslo a naozaj, pán ma pozýva ako
Jozef troch kráľov, nech vstúpim do jeho
príbytku. Cestou ešte nahlásim Petrovi Haštovi, ktorého som zbadal, že sa chystá tiež
práve vyraziť, že celkom isto nebudem na
chate o dohodnutej štrnástej hodine.
V žľaboch teda nechávam auto, obúvam
si lyžiarky, aj keď zjavne by sa mi viac šikli
čižmy do blata a vyrážam podľa mapy po
lesnej ceste skratkou k Šalviovému prameňu, kde by sa lesná cesta mala napojiť na
žltú značku a doviesť ma až na chatu.
Cestička prechádza cez lúku okolo chaty
pred ktorou stojí auto s otvorenými dverami, dvere do chatičky sú tiež dokorán

a vo vnútri sa niekto ležérnym tempom
evidentne spamätuváva zo včerajšieho
divokého žúru. Cestička stúpa ďalej lesom,
po strane zurčí riava, batoh má aj s lyžami milých 25kg a do uší mi brnká Kieran
Hebden svoje nadpozemské harmónie.
Prichádzam na guľatú lúčinu v strede
posiatu kilogramami zvieracích hován,
v blízkosti tuším krmelec a tiež pomerne
jednoznačný koniec lesnej cesty, ktorá ma
mala priviesť takmer k cieľu. Už niekoľkokrát som zablúdil týmto spôsobom
a vždy znova a znova si sľúbil, že už to
nespravím. Môj mozog žiaľ takto nefunguje a tak, strih predieram sa polomom,
strih škriabem sa hore nejakým rozblateným chrbtom, strih nachádzam tenký
chodníček pílčikov, ktorý strmo stúpa
nahor a každým krokom vypotím pol litra
tekutín, strih nachádzam stopy rysa, strih
kanister s benzínom, strih rozmýšľam, že
to strihnem dolu a cez potok na chodník.
Ale našťastie netreba lebo po asi dvoch
hodinách blúdenia a obchádzania popadaných stromov, brodenia sa v lyžiarkach
v blatových kalužiach s rozmočeným snehom a úvahách nad tým, že sa na to celé
vyseriem, aj tak “som chorý” a pôjdem
domov, nachádzam cestu, ktorá ma po pár
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zákrutách naozaj privedie na chodník. Na
počudovanie je celý zasnežený, tak obúvam lyže a čochvíľa už “nadšene” šlapem
nahor.
Prvý večer je prezenčka, zapožičiavanie
materiálu a náčrt toho ako to pobeží ďalej.
Všetci bývame na jednej izbe, ktorá má číslo
1. To asi za to aby sme, keď sa budeme po
večeroch vracať vyčerpaní z priehrští nových
znalostí, nemali problém s rozsiahlejšími
kombináciami. Veľmi prívetivé. Spoznávam ostatnú chásku a cez večeru
sa dostávame k prvej spoločnej noci.

Slniečko odkrýva Jastrabiu vežu vpravo.
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I budím sa na zvuk zvláštnej tóniny a ešte
zvláštnejšieho prevedenia. Ešte v sne mi
napadá, že to sa asi pária mačky, ale keď
precitnem a snažím sa zacieliť smer z ktorého zvuk prichádza, na moje počudovanie
zisťujem, že nie od okna, ale vydáva ho
Majkl a podarí sa mi dokonca započuť aj
druhú fázu nasledujúcu po dvadsať sekundovom plynulom mraučaní. Je to krátky
vzdych nie nepodobný kruto skúšanej duši
v temniciach stredovekej mučiarne. Som
šokovaný. Rozmýšľam, že si zvuk nahrám
a urobím slávu na youtube, ale nakoniec
zaspím. Ráno Majklovi navrhujem prezývku
Muro, nie je však ochotný sa s ňou úplne
stotožniť. Na oplátku mi však prezrádza
niečo o teórii superstrún a mne za zvuku rúcania sa celého doposiaľ prežitého
a úzkostlivo budovanúho sveta, začína byť
jasné, že naozaj je všetko len akoby.
V prvý deň sa učíme ako istiť v snehu na
cepínoch, ako padať a brzdiť v páde, ako
zlaňovať z cepínov a potom ich stiahnuť
viacmenej úspešne za sebou. Hádžem sa
do snehu ako mladý somár, choroba mi do
rána takmer prešla.

Peťo Hašta čaruje - učí nás ako zlaňovať snehový svah.

Z cvičiska cvične zlyžovávame s Miškou
naviazaný na lane, je to príšerný spôsob
istenia, myslím, že nabudúce zvolím radšej
smrť ako túto hrôzu. Poobede nám ešte nie
je dosť, tak s Miškou vyrážame, s plánom
zlyžovať nejaký spodok žľabu pod Jastrabkou. Cestou nás, ale zaujme skupina maďarských extrémistov snowboardistov, ktorí sa
valia z Červenej doliny. Svah pod nimi drží,
hoci žlaby po bokoch su vypadnuté, tak si
ním vyšlapeme nahor, dúfajúc, že keď to
nezhodili oni, s nami to už nespadne. Vyliezame asi do trištvrťky, je to trochu morda,

vrch je úplne stvrdnutý, ale lyžovačka nadol
je úžasná. Peťo nám udeľuje pokarhanie za
neskorý príchod, navrhuje však možnosť
odškodnenia. Miška vyťahuje fľašu pepsikoly naplnenú priesvitnou tekutinou. Tohto
rituálu sa nezúčastňujem, ale som rád, že
vykúpil aj mňa. V noci už Mura počúvame
celá izba. Je to tiež spôsob ako sa potvrdiť
v pocite spolupatričnosti. A to je v horách
dôležité.
Na druhý deň sa vyberáme na školské
ľady, keďže ráno svieti slnko a to treba
využiť.

S veľkou ochotou ostávam na štande
a istím Zbyška. Pravdupovediac moc tomu
ľadu neverím. Lezie sa to ľahko, ale čo to
drží pokope, hm... zmrznutá voda?
Večer sa počasie začína zhoršovať a hrozí,
že zajtra nebudeme liezť.
Ráno však nie je také neprívetivé ako
noc a vyrážame napriek jemnej hmle. Smer
Kozia kôpka a mix v obtiažnosti 3. Ja poctivo na lyžiach.
Zbyšek sa ráno ulakomil aj na moju rybaciu
pomazánku a teraz kaká a bolí ho brucho.
Čakáme sa a pod cestu nakoniec prichádzame
všetci spolu. Peťo si nás s Miškou dáva každého na jeden motúz a ja si priväzujem Zbyška.
Vašo ťahá paralelne kúsok bokom pre Jarku
s Majklom a oni potom vyťahujú Radka.
Ide to pomerne pomaly, ale nemáme sa
kam ponáhľať, počasie je nič moc, ale
stabilné, poobede sa na nás začínajú znášať
ľahké vločky, skôr idylka ako marazmus. Na
treťom štande sa neovládnem a hovorím
svoje milované vtipy o siamských dvojičkách blondínkach a “ja som horár, ja tu
seriem”. Zbyšek a Radek tiež pridajú. Je to
kozmická chvíľa. Sedíme tam na snehovej
polici, po pravej strane impozantné platne
na Žeruchových vežiach, z neba sa sypú
“tie malé biele veci, čo padajú z neba” a je
nám dobre ako nikdy predtým.
Hrebeň už doliezame bez istenia, Zbyškovi volajú, že mu zomrela teta. Na chvíľu
je s tým celým veľkým baníckym
telom úplne malý chlapec a prosí ma
aby som šiel s ním, lebo má trochu

Miška, Samo a Zbigniew vtipkujú na štande.
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Majkl a Vašo na štande, cvičné ľady
pod Svišťovkou.

Majkl a Samo sa tešia z teplúčka záhrabu.
Vonku studená divočina.

Samo skúša koľko taký štand z čakanov vydrží.

strach. Ja tiež a rád mu vyhoviem. Pod žľabom zatiaľ prvá skupina vybudovala tunel
a príma lávku. Keď odchádzame sa Zbyšek
do tunela prepadne, pozerá na mňa tými
veľkými smutnými očami a ja ho celkom
chápem. V istých chvíľach je byť veľký
naozaj skôr na príťaž. Obúvam lyže, ale
v tom hlbokom snehu stehná bolia ako šľak
a musím každú chvílu zastaviť a vydýchať
sa. Pred chatou sa fotíme všetci spolu.

noznačne vyhrala na body a navrhuje aby
sme hrali na dvoch posledných. Začíname
hru. Ja s Peťom sa suverénne držíme na
chvoste, prežívame úzkostné stavy, je nám
na omdletie, štípem sa do líca, chtiac uveriť,
že toto je naozaj len akoby. Potom sa stanú
dve veci. Jedným hodom nahrám viac ako
dvetisíc bodov. A Miška zahrá nulu. Majkl,
ktorého medzičasom malá Alex prekrstila
na Majgla dohadzuje, ale je v pluse.

V ďalšie dni už nič dlhšie nelezieme, pretože
počasie sa úplne zprasí a postupne vyhlásia
trojku a neskôr aj štvorku lavínové nebezpečenstvo. Dokonca aj maďarskí extrémisti
ostávajú na chate. Peťo s Vašom nám pripravujú cvičné lavínište, do ktorého zasypávajú šesť batohov s piepsami a my sa učíme
vyhľadávať a sondovať. Jeden z piepsov sa
vybije a nastane naozaj kritická situácia, kedy
ho treba vysondovať, lebo inak hrozí, že
niekto príde o batoh. Nakoniec sme úspešní, ale bolo to len tak tak. Peťo cestou späť
vykope od zimy betálny záhrab a postupne
sa v ňom všetci zohrievame.

Osud je spečatený. Miška a Peťo musia
predviesť sedákový striptíz. Postupne im
dochádza príšernosť celej situácie, ale už je
chvalabohu neskoro na nejaké ústupky. Dohadujeme sa, že počkáme kým neodídu všetci
spať. A že jediné svetlo, bude z čeloviek na
ich hlavách. Okolo pol tretej je jedáleň prázdna a preformeri sú pripravení. My, čo sme boli
tejto doživotnej traumy ušetrení, ich posilňujeme povzbudivými otázkami, či si nechcú dať
generálku a či im bude stačiť trojminútová
pesnička. Peťo šepká niečo o sadistických
sviniach a Miška omotaná slučkami už nehovorí vôbec nič. Počas predstavenia nevidíme
samozrejme okrem bielych lúčov v tme a tmy

nič iné, ale zúčastnene tlieskame, je nám jasné,
že toto predstavenie stálo veľa odvahy. Radek
radí Peťovi aby sa nikdy neskúšal živiť ako
striptér. Že by predsa len v tej tme s bielymi
bleskami niečo videl?
V sobotu ráno balíme, všetko vôkol je
lavinózne, snežilo celú noc a fúkal silný
vietor. Na Bielej vode sa lúčime, Vašo, Jarka
a Majgel idú so mnou, ostatní sa rozdeľujú. Vaša hodíme do Štiavnice a potom sa
šmýkame dole Hodrušou do Žarnovice.
Celkom si to s Majglom užívame. V Bratislave sa lúčime s predsavzatím si spolu ešte
zaliezť. Boli sme skvelá partia a trvá mi ešte
dva dni, kým úplne precitnem z tohto prefektného výletu. Zase raz ma mátoži, že sa
na všetko vykašlem, odsťahujem sa do hôr
a budem iba liezť. Raz to asi fakt urobím.
Keď nevydá inak, určite aspoň akoby.

Vietor začína byť neznesiteľný a na chate je
sviežych +13 stupňov. Vonku -12.
V piatok aspoň pokusne trénujeme na
balvane, učíme sa ako zakladať zbrane do
škárok a ako sa na ne vešať. Mermomocou
sa snažím vyliezť previštek asi dva metre
nad zemou, ale potom, čo dvakrát prásknem rovno na chrbát ako kabela a zbrane
letia za mnou nebezpečne blízko ksichtu, to
nechávam tak. Ako vraví Miška, je možné,
že si s tým vypichnem oko, ale nemusí to
byť hneď na prvýkrát.
Večer nás čaká povinný rituál plesovej
sezóny, ale pre zmrznuté pleso sa o polnoci kúpeme v závejoch čerstvého prašanu.
Tiež celkom zábavné. Potom hráme kocky
o rôzne atraktívne ceny. Radek “vyhráva
červíka”, musí sa plaziť po jedálni zviazaný
v lane, s helmou a svietiacou čelovkou na
hlave a kričať: Som červík! Som červík!
V druhom kole Peťo posúva latku o niečo vyššie. Víťaz musí v sedáku zatancovať okolo lavínovej sondy. Pod sedákom
samozrejme nebude mať nič. Miška vrelo
súhlasí, predchádzajúce kolo celkom jed-

Osudný moment prehry našich dvoch kamarátov.
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Účastníci základného zimného kurzu
James: Majkl Michalčík, Miška Kadašiová,
Jarka Petrlíková, Radek Dostal, Zbigniew
Jawień a Samuel Jaško
Inštruktori: Vlado Paulík, Peter Hašta
a Vašo Snitka
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Lezenia chtiví lezci netrpezlivo čakajú kým Kazo Linek oficiálne otvorí Pajštúnsky budíček.
V sobotu 18. apríla 2009 sa uskutočnil
7. bratislavský horolezecký zraz - Pajštúnsky budíček. Deň predtým nás počasie
poriadne vystrašilo, ale v sobotu už bolo
opäť pekne a lepšiu pohodu na zraz sme
si nemohli ani priať. Okrem 77 registrovaných účastníkov prišli účasťou podporiť
Budíček aj ďalší horolezci medzi nimi
napríklad aj Ivan Kluvánek.
Okolo jedenástej začalo prvé kolo
Budíčka maratón, ktorého sa zúčastnil rekordný počet horolezcov. Spomeňme aspoň
skautov - Juraj Pucher, Maroš Marek, Igor
Koller, Peťo Greksák, Peťo Kajan...
Každý liezol na čo mal chuť a na čo mu
sily stačili. Kamene po silnej zime držali na
svojom mieste a tak padali len horolezci. Pri
jednom páde však musela pomáhať aj naša
zdravotáčka Etka Vranková. Etka okrem
zdravotníckej služby zvládala obslúžiť aj
bufet a pohoda vďaka jej úsmevu a pripekajúcemu slniečku bola na mieste.
Po 4 hodinách maratónu a hodinovej
prestávke prišla na rad rýchlosť.
Bežali sa cesty Sedemskobovka,
Šelf a Žltá stienka. V A-kategórii,

Niekoľko zástupcov z radov HK Filozof.
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Tento rok bola účasť naozaj hojná...

C kategória maratón, 20 družstiev
1. Rasťo Bajnóci, Peter Bajči 560 (280 +280)
2. Hedviga Kanáliková, Martin Nágl 200 (105 + 95)
3. Vlado Bednár, Holbíková Martina 166 (145 + 21)
B kategória maratón, 13 družstiev
1. Tomáš Hanzalík, Jozef Margetín 932,5 (502,5 + 430)
2. Peter Korman, Peter Greksák 804 (224 + 580)
3. Ján Zaťko + ističi 640 (640)
A kategória maratón, 3 družstvá
1. Kubo Kováčik, Vlado Linek 2715 (1335 + 1380)
2. Peter Kajan, Rasťo šimko 1682,5 (445 + 1237,5)
3. Igor Koller, Juraj Pucher 509 (431 + 78)

Dobrú náladu udržiaval nielen mních.t

C kategória rýchlosť, Sedemskobovka
1. Lukáš Gubáni 1:05 - 245
2. Vlado Bednár 1:11 - 239
3. Matej Karul 1:22 - 228
B kategória rýchlosť, Šelf
1. Ľubo Galanský 0:53 - 514
2. Braňo Čahoj 1:13 - 474
3. Tomáš Hanzalík 1:16 - 468
A kategória rýchlosť, Žltá stienka
1. Vlado Linek 0:44 - 1064
2. Rasťo Šimko 0:59 - 996
3. Peter Kajan 1:30 - 880

FIL

K

BR

AT I

Výsledky

F
OZO

H

v Žltke, padol traťový rekord, ktorý má
teraz hodnotu 44 sekúnd. Výborné výkony
podávali všetci, treba pochváliť mladučkú
Janku Vincourkovú.
Po lezeckej časti sme sa premiestnili do
Krčmy pod Pajštúnom. Po vyhodnotení
Budíčka prišla bohatá tombola, za ktorú
musíme poďakovať hlavne Janovi Zaťkovi
a firme Alpinus.
Zraz sme ukončili klasicky premietaním.
Rasťo Šimko pre nás pripravil zaujímavé
rozprávanie z expedície na Madagaskar.
Ďalej pokračovala voľná zábava.
Čo dodať na záver? 7. bratislavský
horolezecký zraz - Pajštúnsky budíček si už
našiel miesto v kalendári mnohých horolezcov. Tešíme sa na vás opäť budúcu jar.
Organizátori: AC Lokomotíva, Alpinus
Bratislava a HK Filozof Bratislava

... zúčastnili sa aj legendy Ivan Kluvánek (v strede) a Igor Koller (vpravo).

C kategória dvojboj (maratón + rýchlosť)
1. Peter Bajči 506 (280 + 226)
2. Rasťo Bajnóci 495 (280 + 215)
3. Vlado Bednár 384 (239 + 145)

S L AVA

B kategória dvojboj (maratón + rýchlosť)
1. Peter Greksák 1448 (580 + 868)
2. Tomáš Hanzalík 970,5 (502,5 + 468)
3. Jozef Margetín 886 (430 + 456)
A kategória dvojboj (maratón + rýchlosť),
najlepší jednotlivci muži
1. Vlado Linek 2444 (1380 + 1064)
2. Rasťo Šimko 2233,5 (1237,5 + 996)
3. Kubo Kováčik st. 2191 (1335 + 856)

Krčma v Borinke nám bola takmer malá.

Na nástupoch to vyzeralo ako na autobusku.

Pajštúnsky budíček
Tak sme sa znovu stretli pod Pajštúnskou
skalou. Budíček je opäť v znamení maximalizácie počtu lezcov na meter štvorcový.
Opak toho, čo často pod skalami hľadáme – samotu, ticho, pokoj. Pred lezením
v niektorých cestách bolo potrebné vystáť
rad. A v rade sa celkom príjemne klebetí...
Tak je budenie z veľkej časti o výmene
zážitkov a skúseností. Ja som sa dozvedel

text: Martin Michalko

od starých pajštúnskych harcovníkov, že
cesta označená na skale menom Veterný
mlyn, vlastne (už) nie je Veterný mlyn ale
Yerba Mate. Veterný mlyn je najbližšia cesta
vpravo a majú spoločné zlaňovacie miesto.
Cesta najbližšia vpravo je už Sancho.
Odvážnejší však využili každú príležitosť:
„Ja vám tam naleziem, veď dievča je na hornom lane...“ Ističi samozrejme podporovali
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najlepší jednotlivci ženy
1. Jana Vincourková 547 (217 + 330)
2. Viola Ternényová 403 (210 + 193)
3. Zuzana Bartošová 327 (180 + 147)

lezcov vo výkonoch: „...neodsadaj, už som ti
napísal RP prelez..., Nesadaj TAM!“
Na budíček som sa vybral zúčastniť sa,
stretnúť sa so známymi a znovu okúsiť
čaro „spoločenského“ lezenia. Vôbec som
nečakal, že všetci vyhráme pekné darčeky
v tombole na záver podujatia. Príjemne to
prekvapilo mnohých a tak sme spontánne
hulákali po každom vyžrebovanom mene.
Ďakujem aj týmto príspevkom organizátorom za podujatie.
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Aiguille du Dru „Les Drus“.

MACH in CHAM
S prvými lúčmi slnka stojíme na nástupe.
Zalepenými očami pozeráme neveriacky pred seba. Napriek tomu, že sme si
výnimočne istí, že sme tam, kde sme chceli
byť, mám taký sprostý pocit, že som tam,
kde som byť nechcel. Pred nami sa cerí päť
metrová okrajová trhlina, na ktorej dne sa
polorozpadnutý ľadovcový mostík dotýka
našej cesty. Dutý praskot pod mačkami mi
našepkáva, že Boltov svetový rekord by
sme predsa len mohli vylepšiť...
Helmut začal ukrajovať metre z ľadovcom
vyhladenej úvodnej dĺžky. Trepe niečo
o skobách. Nechápem... žiadne so sebou
nemáme... v stene istenia tiež nie sú... zaistiť
sa tu takmer nedá... Pravdu povediac, je mi
to jedno. Skôr rozmýšľam, kam vyklopím
obsah mojich čriev, ktorý je v neustálom pohybe. Visiac vo vklínenci nervózne stepujem
na okraji ľadovcového mostíka a pozerám,
kam uhnúť, keď Helmut poletí okolo...
Podľa schémy to treba ruvať vytláčajúcim
kútom priamo hore. Založ si... keď na to
máš. Ja mám... dve bandasky namiesto
predlaktí... Čo s nimi v polovici dĺžky?
Helmuta som videl pred chvíľou... radšej
by som na neho počkal na ďalší štand… aj
tak by som pristál pod ním... Zrazu na mňa

text a foto: Vlado Mihál

Vyrážame na 1st Pointe des Nantillons 2921m... a tak trochu blúdime.
zľava žmurkol svojím nerezovým očkom nit
v platni. Nit? Hneď dva a ani nie dva metre
od seba. Nadšenie opadáva... Nasleduje
boulder, pri ktorom je dôležité nezamotať
ruky s nohami. Záver riešim skokom do
špáry. Bolo tam madlo... síce inde než som
trafil, ale... bolo.
Pred Helmutom kút, v kúte špára a ...
v špáre desať metrov seknutého zeleného
lana, ktoré tu nechali nejakí zúfalci. Vylez
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to... keď na to máš. A tak Helmut liezol
kút... bez špáry... Niežeby sa to nedalo... len
zaistiť sa to nedalo...
O pár línií vedľa sa päť dvojíc tlačí v jednej
z vychytených ciest, tak ako každý deň. Za
nami sa nevybral nikto. Možno sme im neboli sympatickí... možno ich odradil obsah
mojich čriev na nástupe... a možno,
podľa toho od kedy tu visí to lano,
mali iba viac rozumu.
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Vedľajšia cesta Le marchand de sable (TDsup max6a plus) 330m. Každý deň ju liezlo 4 až 5 tímov.
Pokiaľ sa dá, nechávame sa viesť sériou
kútov a platní. No a keď sa už ďalej nedá,
tak sme... tam kde sme nechceli byť. Starý
friend zatlačený v špáre ma síce utvrdzuje v tom, že tento krajinkovo veľkolepý
variant už niekto pred nami absolvoval, no
zabudol ho zakresliť do schémy. Blúdiac
v stene sa s čoraz väčšou predstavivosťou
snažíme napasovať schému do steny...
Slnko sa pomaly schováva za hrebeň Chamonixských ihiel. Klepem kosu... Helmuta
hrejú asi tie tri nity, ku ktorým sa snaží
prepracovať. Po hodnej chvíli sa preklopí
za hranu... Zíde z očí, zíde z mysle. Nado
mnou visí desať metrov lana. Fialového.
Zúfalci... možno tí istí... Z letargie ma prebúdza prudké trhnutie lana… Pramienok
krvi ma začína hriať na ruke. Vo vzduchu, pár metrov nado mnou, sa hompáľa
Helmut visiac vo friende. Paľba výrazov
hodných gynekológa-amatéra sa začala
rozliehať stenou...
Posledná dĺžka. Kosu klepe aj Helmut...
nevadí... aspoň ju rýchlejšie naklepeme...
Bundy máme v batohu dole na siedmom
štande... asi im je tam dobre... nám ani nie...
Helmutovi sa nechce... mne sa nechce...
S drkotajúcimi zubami sa snažíme vyhecovať jeden druhého. Helmut nakoniec so
skrehnutými rukami odlieza do poslednej
dĺžky. V komíne tesne pod štandom na
neho čaká pár tonová žulová gilotína...

Na rebríkoch, ktoré sú takmer nekonečné... a vedú na ľadovec Mer de Glace.

Tour Rouge – L’alchimie du temps qui passe
(ED-/max 6b+) 11dĺžiek/340m.
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De la Montagne „Chamonix“ a v pozadí
Petit Dru
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Siurana 2009

alebo neskorá zima na Veternej hôrke
text: Aňa Lineková

foto: Vlado Linek

Nová lezecká oblasť Escaladei oproti Siurane..

Kubo v sektore Can Melafots.
Napriek zlej predpovedi počasia
na najbližší týždeň sme nakoniec
predsa len vyrazili na juh, do tepla,
za slnkom…
Pred polnocou sme dorazili do Ljubljany,
k našim kamarátom. Hodili sme krátku
reč, poobzerali ich rozrastajúci sa zverinec
a zaľahli do spacákov. Ráno sme sa ešte
pozdravili s otrokmi (deťmi) a vyrazili.

Dobre sme urobili, keď sme sa vyhli Ospu
a pobrali sa bližšie k Finále. Neďaleko
Verony sme s radosťou súhlasili s Kazovým
návrhom, zastaviť sa v Cerede. Po snehoch
a dažďoch na cestách, sme sa totiž konečne
dostali na slnko. Kazo sa tešil, že po toľkých rokoch, čo tu nebol, trafil na prvýkrát
a my sme sa tešili s ním. Skvele sme si
zaliezli. Keď slnko zaliezlo, zaliezli sme do
auta a vyrazili smer Finále.
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Do kempu sme dorazili v dobrom čase
a celkom sme sa potešili, že nás nikto
neskasíroval. Vyzerá to tak, že starý dobrý
free camp sa chystá na zmeny. Rýchlo sme
postavili stany a zaľahli.
Ráno nás čakalo slniečko a známe terény
v sektore Lo Specchio. Dali sme pár ciest,
poriadne vybehali znudeného psiska Ajdu
a ponáhľali sa do nášho BC. S Kazom
sme chceli ísť na pizzu ale aké bolo naše
sklamanie, keď sme videli zatvorenú bránu.
Chalani sa tešili na dobrú šniclu a my sme
dali niečo ľahké a celkom unavení zaľahli.
Na ďalší deň nám opäť počasie prialo - do
kelu, veď už nevládzem! Vyliezli sme zopár
ciest v sektore Placca delle Casse Valle
a keď sme už mali dosť, začalo sa pomaly
kaziť počasie. Rozhodli sme sa ešte prespať
vo Finále a zavčasu ráno vyraziť do Siurany.
Chalani mali večer o zábavu postarané.
Vylialo sa im mlieko do vecí. Celkom dobre
však zabojovali a ráno nebolo po mlieku ani
stopy.
Čakal nás celý deň v aute a živly besneli
až do Siurany. V daždi sme rýchlo stavali
stany. Kemp bol poloprázdny. Podľa predpovede malo ešte dva dni pršať, čo sme
potrebovali.
Ďalší deň sa striedal dážď so slnkom
a tak sme sa ponevierali po kempe, páchali
hygienu, sedeli na nete a oddychovali. Chalani vyrazili hľadať miesto na bivak, pretože
treba šetriť na ďalšie výjazdy za skalami.
My s Kazom sme zostali v kempe, aby
sme si mohli občas na nete splniť aj nejaké
pracovné povinnosti.
S chalanmi sme sa dohodli v najbližšej
oblasti ku kempu Can Melafots.
Počasie sa celkom umúdrilo. Nebolo
úplne jasno, ale už nepršalo a občas
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nás potešilo aj slnko. Trochu som si spomenula na vyšmýkané pajštúnske nástupy,
ale pár ciest ma z frfľania vyliečilo. Dobre
sme si zaliezli. Ďalší deň sme sa rozhodli
pôsobiť v pre nás novom sektore Can Toni
Gros. Keď sme odchádzali z kempu, zdržali
sme sa chvíľu pokecom s domácim pánom
Tonim Arbonésom. Odporučil nám niekoľko nových ciest, ktoré len tak z pasie urobil.
Nažhavení chalani už netrpezlivo prestupovali na chodníku pod ich bivakom. Urobili
sme si ešte prehliadku sektora Can Pigui
Pugui a celkom slušnou džungľou sa nakoniec prepracovali do Can Toni Gros. Slnko
pražilo ako divé. Toto sme chceli? No, asi
áno. Kubo drtil jednu cestu za druhou a ani
si nevšimol, že miesto 6a a 6b-čka vyliezol

7a a 7a+. Asi je už príliš dobrý a prestáva
rozlišovať obťažnosť. No a Kiko sa pochlapil a cesty liezol za ním. Stretlo sa nás
tu požehnane, husto bolo predovšetkým
kvôli príjemnej partičke z Poľska. Prišli
letecky niekde z úplného východu krajiny
a bývali v jednej z chatiek v kempe - aj to je
možnosť, ako sa tu dá ubytovať.
Po dvoch dňoch lezenia nás celkom štípali
prsty, poniektorých aj bolela značná časť
tela, bol čas na rest a to poriadny. Rozhodli
sme sa využiť ho aktívne a tak sme podľa
Toniho popisu zamierili do neďalekej
oblasti Escaladei, ktorá je časťou neprehliadnuteľnej skalnej hradby na druhej
strane údolia. Bolo treba zísť do dedinky

Cornudella. Po ceste sme sa ešte zastavili pri priehrade, kde naše socky spáchali
očistnú kúru. Potom nám už nič nebránilo.
Na konci Cornudelly sme doprava odbočili
na Escaladei. Tesne pred dedinkou Morera
znovu odbočka na Escaladei do ľava a tesne ako skončili domy, odbočili sme doprava
na nenápadnú prašnú cestu. Po takmer 3
km sme prišli na malé parkovisko, odkiaľ sa
už išlo pešo. Oblasť sa nachádza v Národnom parku Montsant a je to neuveriteľný
prstenec skál vinúci sa nad krajinou. Kika
premohla zodpovednosť a zostal sa v aute
učiť nejakú lekársku prasačinu. My sme
rýchlo trielili do kopca, aby sme čo najskôr
stáli pod stenou. Akí sme boli prekvapení,
keď zdola vyzerajúca zelená tráva a kríčky
sa zmenili na hroznú džungľu pichľavých
potvor. Nebyť chodníka, asi by sme to
rýchlo vzdali. Ajda nadšene pobehovala pred nami a netrpezlivo sa obzerala,
kde toľko trčíme. Chodník nás priviedol
k ohromným do neba siahajúcim previsom.
Nacvakané expresy v projektoch a nekonečné zástupy nitov. Čumeli sme ako blázni.
A nie len na cesty. Prekvapením bolo aj to,
že z diaľky skala vyzerala, ako tá v Siurane,
teda vápenec. Zblízka však bolo jasné, že
je to zlepenec a liezlo sa teda väčšinou po
dierkach. Obťažnosť ciest sme mohli len
hádať, ale ciest pre nás tu nebolo veľa.
Prešli sme popod skaly so zaklonenými
hlavami až do miesta, kde sa chodník stratil
v tých mäsožravých rastlinách a so spotenými dlaňami sme sa vrátili späť. Kika
sme vymákli ležiaceho spiaceho s knihou
otlačenou na líci. Pekne!
V Cornudelle sme museli chvíľu počkať
kým otvoria obchodíky, kúpili sme si
večeru a rezali zákruty do nášho BC.
Druhý restový deň sme sa vybrali

Kubo vyonsajtoval vo Volxe cestu Zarbi, 9-.

Kubo v ceste Frenulo Rotto, 6c vo Finale.

Kubo v ceste Frenulo Rotto, 6c vo Finale.

Naše baby Aňa a Pajda v Siurane.
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kruty do Siurany. Chalani odišli s nákupmi
pod previs a my sme zasadli za kompjútre
trochu pracovať. Kým sme skončili bolo už
dosť neskoro a z dohodnutého posedenia
pod previsom pri vínku zišlo.

Kiko drtí v oblasti Finale Ligure.
do Tarragony. Cestou tam sme hodili na
železničnú stanicu v Reuse Filipa z Nemecka, ktorý sockuje pod previsom s chalanmi.
Trochu sme si ponadávali na značenie
miestnych komunikácií, ale nakoniec sme
sa vymotali a konečne vošli do Tarragony.
Hneď na začiatku sme našli, čo sme chceli obrovský Carrefour. Keďže sme vrámci šetrenia priestoru v aute nakúpili doma jedlo
len na pár dní, urobili sme tu veľký nákup.
Boli sme prekvapení, že výsledná suma bola
veľmi priateľská. Keďže nás trápil neuveriteľný hlad, dali sme chlebík rýchlej záchrany
a vydali sa hľadať more. Smerom na juh
od Tarragony je malé mestečko Salou, na

takom malom výbežku. Po chvíli blúdenia
sme našli miestnu pláž. More bolo rozbúrené a na breh sa valili celkom slušné vlny.
Nevadí, na umytie nôh a vybláznenie nášho
pojašeného psa to bolo dobré. Po chvíli sa
na pláži zjavil pánko s krásnym psiskom,
vlastne s kópiou našej Ajdy len v inom
farebnom prevedení a pýtal sa či ho nechceme, pretože on odchádza o dva mesiace do
zahraničia a nemôže si ho zobrať so sebou.
Kým sme debatovali s pánkom, hafani sa
naháňali a váľali v piesku. Skoro mi srdce
puklo, ale rozum hovoril NIE. Na Charlieho budeme ešte dlho myslieť. Spokojní
s vydareným dňom sme znovu rezali zá-
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Celú noc fučalo ako besné a ráno sa to
príliš nezmenilo. Obloha zatiahnutá a zima,
no komu by sa chcelo ráno skoro vyliezť zo
spacákov. Nakoniec sme sa predsa len vytrepali z kempu. Cestou sme sa stavili pod
previsom u chalanov, ale podľa očakávania
boli preč. Zbehli sme teda o poschodie
nižšie a tam sme ich našli. Zamrznutý Kiko
istil oravca ako repa, ktorému zima vôbec
nevadila a skúšal kroky v nejakom 8a-čku.
Na ťažké cesty bolo zima, takže sme sa premiestnili do známeho Can Toni Gros. Po
prvej ceste som to vážne chcela vzdať. To
by sme ani na Pajštúne neliezli v takomto
počasí. Nakoniec som sa ale hecla a nebolo to márne. Mraky sa roztrhali a začalo
príjemne pripekať.
Ďalší deň nás čakalo podobné počasie
a tak sme sa rozhodli, že na skaly vyrazíme
až keď sa vyčasí. Okolo obeda sme to už
nevydržali a zbehli do Can Pigui Pugui
pozrieť či chalani cvičia. Pravdepodobne
najobľúbenejší sektor drtičov bol natrieskaný a pod stenou sme sa zrazili aj s Čufarkou. Kubo sa akurát chystal naliezť do
populárneho 8a - Anabolica. Ťažký začiatok
a množstvo ľudí okolo ho ale odradilo
a tak sme sa spoločne presunuli do menej
ľudnatých sektorov. Po ceste sme sa zastavili v sektore Can Gans di Onis, v ktorom
sme ešte neliezli a skoro sme zistili prečo.
Nielen, že na ističa nesvietilo slnko a teda
mrzol, ale cesty boli celkom riedko odistené. A keď už mali aj chalani dosť, zdrhli
sme. Dosť bolo zimy aj strachu. Toník to
istil. Nebolo tam tak plno ako v Pugáči a aj
celkom teplo. Večer sme navarili také skvelé
tortelíny, že sme si museli hneď aj ľahnúť.
Okolo 20:30 Kazo zahlásil, že je to nekázeň
toľko ležať a tak sme sa vzchopili a išli si
aspoň čítať do auta. Zase fučí!!
Dúfali sme, že s koncom víkendu
skončia aj zástupy ľudí a tak sme zamierili
do Pugáča. Boli sme celkom prekvapení, že
chalani tam nie sú. Kiko si včera roztrhol
bruško na prste a Kubo sa asi k restovaniu pridal. Na polici sa to len tak hemžilo
španielmi. To je snáď sen! Čo tí nepracujú?
Kým som sa ja trápila v nejakom bouldri
s horným lanom, len pár metrov odo mňa
si len tak Čufarka vyonsajtovala voľáke 8a.
Ani sa nezadýchala. No moc motivujúce to
zrovna nebolo. Nie sme na šrot, ale slnko
zaliezlo za hranu a citeľne sa ochladilo.
Únavu začíname cítiť až cestou do kempu. Po troch dňoch lezenia dávame zajtra
rest. Pred zotmením prišli Kubo s Kikom
a rozprávali nám zážitky z ich výletu
do Cornudelly. Našli tam super lacný
internet v miestnej knižnici a cestou
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späť, sa im podarilo stopnúť prvé auto,
ktoré išlo okolo. Pánko šofér, evidentne
znalý miestnych pomerov, si to rezal hore
kľukatou cestou. V jednej ostrej zákrute ale
podcenil odstredivú silu a takmer vypadol
z auta. Kubo na rýchlo ani nevedel, čo
urobiť, pretože sa chlapovi otvorili dvere
a keďže nebol pripútaný stačil aj nevinný
pohyb a bol by von. Nakoniec boli celkom
radi, že vystúpili.
Voľný deň sme začali aktívne, čítaním
v spacákoch. O desiatej sa dovalil Kubo
a vyrazili sme spoznávať nové zákutia tejto
rozľahlej oblasti. Kiko zostal šprtať pod
previsom. Podľa lezeckého sprievodcu sa
nám síce nepodarilo trafiť tam, kde sme
chceli, ale na spiatočnej ceste sme náhodou
stretli ten správny smerovník (Grau dels
Masets). Sektory vyzerajú veľmi sympaticky a nájde sa tam niečo pre každého.
Počasie bolo celkom príjemné, aj keď vietor
stále znepríjemňoval život. V BC sme niečo
málo zjedli a bolo mi celkom ľúto stráviť
zvyšok dňa vysedávaním v kempe a tak sme
sa s Ajdou vybrali na výlet. Ako sa neskôr
ukázalo, bol to dobrý ťah. Ajda prišla hladná ako vlk a konečne sa tých supervýžívných granuliek z chuti najedla.
Ráno sme čakali slnkom zaliatu krajinu, ale miesto toho sa zo severozápadu
valili mraky a ako ináč, fučalo. Kazo stihol
teplú vodu v sprche, no v babskej sprche
zase kosa. Rozhodla som sa, že do konca
výjazdu sa umývať nebudem! V Pugoške
bola zima a tak sa mi príliš nechcelo liezť.
Kazo si hneď našiel za mňa náhradu a tak
sklamaná osudom som sa pobrala do údolia
k rieke. Veď aj tak som liezť nechcela. Keď
som sa vrátila vyfúkaná do BC, zistila som,
že stan je prázdny (spacáky sme rozumne
dali do auta) a kľúče od auta má Kazo.
Trvalo celé veky kým sa vrátil zo skál. Ukľudnilo ma, že aj jemu bola zima. Nie som
až taká padavka. Vliali sme do seba horúci
čaj, Ajda sa napchala granulkami a zaliezli
sme do krčmy. Predsa len je tam teplejšie
a nefúka. Okolo šiestej začalo celkom slušne pršať. Správy z domova o počasí sú však
oveľa horšie, takže ťažká pohoda!

Slovenská enkláva v Španielsku.

v rovnakom čase, len na inom mieste. Cez
deň sme sa videli na skalách a po lezení sme
sa stretli pri pivku v družnej debate.

Kiko vo francúzskej oblasti Volx.
Počasie nám počas celého výjazdu vychádzalo takmer neuveriteľne. Veď partii, ktorá
sa vrátila zo Siurany pred naším odchodom
aj snežilo. Museli sme si však spomenúť
na Beckov článok v Jamesáku s názvom
Siurana - veterná hôrka. Naše socky, Kubo
a Kiko boli trochu menej vyfúkaní, ich bivak bol na záveternej strane. V kempe sa to
ale mlelo takmer každú noc a vetry pokračovali obyčajne až do rána. Pri pohľade na
vyvrátené stromy z predchádzajúcich vetrov
nám nebolo všetko jedno.
Posledné dni sme venovali prieskumu
nových sektorov, z čoho som bola značne
zdecimovaná. Keď sa nedarí tak sa nedarí.
Chalani si však so svojím dobre vyvinutým
morálom zaliezli výborne. Po večeroch sme
vysedávali na striedačku za PC a v krčmičke,
kde vždy niekto pustil nejaké motivačné
videjko. Čerstvo v pamäti sme mali drtičku
Betuľu (Beth Roden), ktorá si zaujúkala
v nejakej 8c-čkovej špárke, do ktorej si občas
stihla založiť kamaráta. Na druhý deň sme ju
stretli na nete. Také tintítko malé. Takže už
sme mali na konte zopár drtičov a hrozilo,
že stretneme aj Sharmu, Andradu a spol., tí
však dorazili až tesne po našom odchode.
Ešte príjemnejšie stretnutie sme však zažili
úplne nečakane. Ako už mnohokrát sme
sa utvrdili, že svet je naozaj malý. Bratia
Palaštyovci, liptáci ako ja, Lujza, s ktorou
Kazo pred pár rokmi absolvoval výlet do
Finále a Peťo Slivka, žijúci v Kanade, sa stali na pár posledných dní našimi parťákmi.
Kazo ich pred dvomi rokmi stretol takmer
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Posledný deň, ktorý sme chceli stráviť na
skalách sa však počasie úplne zopsulo. Front
sa poponáhľal a tak sme v prestávke medzi
dažďami zbalili stan a čakali, kedy dorazia
chalani z bivaku. Pochopili veľmi rýchlo, že
nemá zmysel tu ďalej trčať. Štyria tankisti
a pes, natlačení v spoľahlivej Feldičke, sa
znovu vydali na cesty. Chvíľu sme sa nevedeli rozhodnúť kadiaľ prerazíme domov,
ale nakoniec sme boli radi, že sme poslúchli
majstra kombinovania, Kaza, ktorý zistil,
že vo Francúzsku by malo byť ešte dobré počasie. Do Volxu sme dorazili v noci
a unavení zaľahli. Ráno sme ponaháňali na
pravé francúzske čerstvé bagety a vyrazili do
previsov. Je to vyšmýkané holubie sídlisko,
ale na dorazenie stačilo. Ako sa nakoniec
ukázalo, nebola to márna zastávka. Kubo si
vyliezol svoj najťažší onsight - 7b a spadol
v poslednom kroku v super previsnutom
7b+. Kubo mal dole taký malý fanklub, veď
desiatnicka hviezda už nie je ďaleko. Zvyšok
cesty domov bolo už len nudné krútenie
volantom, takže sme boli radi, keď sme už
konečne dorazili na rodnú hrudu.
A čo na záver? Pre mňa je Siurana zakliata, takže nabudúce tam pôjdem jedine
v prípade, že bude forma. Kubo vo forme
je stále a tešíme sa, že sa sťahuje ku nám na
povalu, bude to silná motivácia mať takého
drtiča na povale. Kiko na výjazde posunul
svoje maximum. Skromne si naplánoval, že
by chcel vyliezť aspoň nejaké 6b, ale podarilo sa mu aj 6c a s horným lanom sa dobre
hýbal aj v niektorých 7a-čkach. Motivácia
mu nechýba. Kazova stabilne dobrá forma
postupne stúpa a čo ma teší ešte viac, po
rokoch únavy z expedícií chytá na skalách
druhý dych.
Takže Veterná hôrka teš sa nabudúce!!!!
Aktéri: Aňa a Kazo Linekovci, Kubo
Kouba Kováčik (z Oravy) a Kristián Kiko
Lombardini

Pajde sa cestovalo veľmi pohodlne.

FILOZO

HK

F

B R A T I S L AVA

Panoráma nad Dolinou Zeleného plesa z borhákového štandu cesty Mereš – Puškáš na Východnú Žeruchovú vežu.

Po roku sme sa opäť vrátili s novým
ročníkom nováčikov na Chatu pri
Zelenom plese plní očakávaní, čo nám
prinesú najbližšie dni.
Všetko sa začalo v sobotu po obede,
keď sa skupina lezeniachtivých človiečikov
stretla na zástavke Biela voda. Predseda
Mižičko zrátal, či sa niekto po ceste nestratil
a už sme naľahko všetci odkráčali hore na
chatu. Šliapalo sa výborne, keďže sa nám
o batohy postaral štvorkolesový tátoš. Prišli
sme s Paťom do doliny Zeleného plesa,
pred našu obľúbenú Brnčalovu chalúpku a počkali ostatných. Okolo štvrtej už
všetci rozdelení do troch skupín stepovali
pod šutrom. Moji mladí si precvičili prácu
s lanom, vysvetlili sme si rozdiely lezenia
s jednoduchým lanom na skalkách a dvojičkami v horách, vyliezli na balvan a na záver
zlanili. Miška Kadašiová ďalším kurzistom
vysvetlila štandovanie na vlastných isteniach a na treťom stanovisku pôsobili Paťo
Barjak a Igor Marks. Tí prednášali o vlastnostiach a správnom použití friendov,
vklínencov, trikamov, či iných hračiek ako
vlastných postupových istení, či ako body
štandu. Pred šiestou to vyzeralo na dážď
a tak sme to predčasne zbalili.
V nedeľu nám mraky popriali dobré
ráno, tak sme sa dopoludnia iba motali
okolo chaty. Nad plesom sa tiahol biely
opar, vrcholky okolitých krás boli zahalené
v bielej perinke, a tak Mižo zrušil plánovaný
miestopis. Bolo po daždi, medzi dažďom, aj
pred dažďom. Poobede sme sa vybrali, asi
13 kusov, aspoň sa trochu prejsť. Väčšina
zamierila do Kopského sedla a my s Jožom,
Jankou a Dominikou na Chatu Plesnivec.
Vyčasilo sa, ba aj slniečko nám svietilo na
cestu, na lúku i kvety. Všetko bolo zrazu
omnoho krajšie, veselšie, až sme mali chuť
si spievať. Čas letel ako divý, tak sme pri-

dali do kroku, nech stihneme schôdzovať.
O ôsmej sme sa všetci stretli v TV miestnosti, kde sme si vytvorili lezecké dvojky,
trojky, štvorky a naplánovali program na
nasledujúci deň.
Pondelok nás prekvapil slnečnými lúčmi,
preto sme dlho neváhali a namiesto na šuter
namierilli naše kroky pod tú skalu našu
vyvolenú. Skoro celý Filozof sa sústredil na
Jastrabej veži, či už z Doliny Zeleného plesa
v ceste Illner - Rulke (III), alebo z Červenej
doliny, v sedle Jastrabej veže dvojkovým
hrebeňom na vrchol. Ja som pre moju trojku vybrala na prvý deň Puškáša na Koziu
Kôpku (III). Nakoľko sme v sobotu nestihli precvičiť zakladanie, štandovanie, či prácu
s dvojičkami dostatočne, strávili sme pod
skalou ešte metodickú hodinku aby sme
otestovali mechanické i menej mechanické
hračky. Deni, Ema a Tomáš dostali priestor

na sebarealizáciu pred ich prvou tatranskou
cestou. Aj napriek tomu, že svojim isteniam
zo začiatku veľmi neverili, liezlo im to
výborne a postupovali sme plynulo.
Po tretej dĺžke sme na trávnatej plošine
stretli prvé kamzíky. Čochvíľa nás vyrušil
však menej príjemný hluk helikoptéry, ktorá
mala namierené k Jastrabej veži. Pri myšlienke, kto všetko je na Jastrabke vylezený,
mi nabiehali zimomriavky. Doliezli sme, či
skôr dokráčali na vrchol, kochali sa chvíľu
výhľadom a čo to pofotili. Fúkal studený
vietor a tiež už bol najvyšší čas zbaliť laná
a zostúpiť. Na chate sme sa dozvedeli, že
Miška volala 112, lebo v ceste Illner - Rulke
uvoľnený loker zranil nášho kurzistu Petra.
Vydýchla som si, že sa nikomu nič vážne
nestalo. Okrem toho, že si chalan vyskúšal
let vrtuľníkom, čakala ho v Poprade aj nepríjemná operácia ruky, au.
Hory sú krásne, ale nevyspytateľné.

Marekove družstvo na Kozej Kôpke. Ako vidno, tento deň (utorok) nebol slnečný.
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Malý Kežmarský štít od Červeného plesa.

Príprava na túru. Ktovie, kde sú Peťoví nováčikovia?
Večer si v znamení tekutého chleba
či vínka, banditi a šerifovia spestrovali aj
ďalšími hrami až do neskorých nočných
hodín, kedy už konečne z tmy noci vykuklo
svetielko Marekovho bicykla. Prehodili sme
ešte pár viet a odišli do ríše snov.
Utorok po ôsmej sa pomaly, ale isto pozbierali družstvá pred chatou a prilby a laná
sa čoskoro roztrúsili po okolí. Bol pred
nami krásny slnečný deň. Marek prebral Mižove tri panny a spolu s Miškou a Dáškou
sa vybrali na Puškáša, Kozia Kôpka, III.
Paťo naliezol s Ivanom opäť do Illner Rulke, Igor a Kubo so svojimi družstvami
venovali deň popoliezaniu a hlavne pre-

Prvý pokus o zlaňovanie s dvojičkami na balvane.
cvičovaniu zakladania postupových istení.
Peťo Víťaz s Jožom a Rubíkom naliezli do
cesty Mereš – Puškáš (III, jedno miesto V),
Východná Žeruchová veža. My sme sa vybrali za Peťovým družstvom, precvičili sme
si ešte chvíľu zakladanie a následne naliezli
do cesty. Tomáš sa v ťahaní striedal s Emou
a išlo im to veľmi dobre. Neskôr sme im
s Deni v ťažších miestach nechali založené
nejaké to postupové istenie. Všetci sme si
užívali lezenie, aj práca s lanom bola dobrá.
Z času na čas sme dobehli Peťove družstvo
a definitívne sme sa stretli na zostupovke
pri zlaňáku. Po večeri nás čakalo pravidelné
rande s Mižom, podelili sme sa o zážitky,
zdôrazňili sa nedostatky, či naopak vyjad-
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rila spokojnosť, či už s kurzistami, alebo
inštruktormi.
Nakoľko nám počasie prialo, rozhodli
sme sa s Miškou náš tretí lezecký deň stráviť na Čiernom štíte. Marek so Zdenkou,
Jankou a Dominikou mali v pláne cestu
Mereš - Puškáš na Východnú Žeruchovu
vežu. Paťo so Zuzkou a Dáška so Šimonom SZ hrebeň Jastrabky (III). Peťo sa
myslím vybral do cesty Ilner - Rulke. Takže
sme si cesty navzájom posúvali.
My sme s raňajkami v batohu vyrazili
tentokrát o hodinu skôr ako obvykle.
Aj keď sa nám podarilo prísť pod
skalu v takmer rekordnom čase,
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trvalo nám večnosť nájsť nástupy k našim
cestám, keďže nik z nás na Čiernom ešte
neliezol. Nastúpili sme neskoro, ale predsa.
Miška s Ivanom do Stanislavského depresie
(IV-) a ja som nám vybrala cestu Puškášov
pilier (IV). Liezla som v trojici s Tomášom
a Emou a slnko nám pálilo nad hlavami.
V prvej dĺžke sme s Miškou ešte rozoberali
obľúbených knižných autorov, neskôr sa už
nevidíme, iba občas počujeme. Myslím, že
sme si vybrali krásnu cestu s pohodlnými
borhákovými štandmi. Líniu cesty prezrádzajú dva veľké svetlé previsy, ktoré obliezame zľava. Skala je kompaktnejšia, až na pár
miest, na ktoré upozorňuje aj sprievodca.
Nájdete tu špárky, schody, rôzne previšteky,
ba aj platňu. Potešia madlá, ale aj menšie
chyty. Pred ťažším miestom je zväčša zabitá
skobka neznámeho veku. Cesta má krásne
dĺžky, v poslednej je treba vybudovať štand.
Doliezli sme v čase jemne prekračujúcom
ten daný sprievodcom a spokojne sme si
vychutnávali nádherný výhľad, vôňu Tatier
a nejakú tu fit tyčinku. Pyšné štíty, Lomnický, či Kežmarský štít, všetko ako na dlani.
Už vidíme aj Mišku s Ivanom, ktorí zdá sa
úplne netrafili záver cesty a tak doliezajú
rozlámaným žľabom. Zatiaľ, čo Ema s Tomášom čakali druhý tím, ja hľadám zostupovú cestu. Čas bežal ukrutnou rýchlosťou
a tak volám dole na chatu a oznámujem, že
sme v poriadku a uistujem sa o zostupovke.
Z vrcholu sme začali schádzať až úderom
ôsmej hodiny. Veru neskoro, ale našťastie
sme našli správnu cestu a ešte za šera zišli
k nástupom. Veselé a spokojné svätojánske mušky už čochvíľa mierili za jediným
svetielkom v diaľke. Teda nie tak úplne. Aj
pod Žeruchovou vežou boli vidieť svetielka
Marekovho družstva ako vstupujú do kosovky. Chvíľu rozoberáme, kto z nás bude na
chate prvý a ako sme sa neskôr dozvedeli,
dole dokonca na nás uzatvárali stávky! No
pekne. Schádzali sme celkom rýchlo, akurát
pod reťazami nás čakal rozdivočený potok
a tak sme kvôli bezpečnosti natiahli lano
ponad vodu. Bola prekvapujúco teplá noc
a my mierne dehydrovaní siahame po vode
z potoka a tešíme sa na vychladené pivko,
ktoré nás dole spolu s večerou čaká. K chate
sme prišli okolo pol jedenástej za veľmi
príjemného uvítania Filozofu. Bol to ozaj
krásny deň.
Štvrtok znamenal pre väčšinu rest day.
Relax, turistika, bouldrovanie, či opaľovanie
sa pri plese. Akurát Paťo vybehol na Východnú Žeruchu, Cestou cez knihu ( V), až
na vrchol, 6 dĺžok plus 200m sólo na vrchol
(I-II).Večer kocky, človeče, či húpačky za
chatou.
Posledný deň lezenia, opäť horúco.
Marek s babami a ja s mojou trojkou
sme si tentokrát dali Východnú
Žeruchovú vežu, Cesta cez knihu

Pohoda na štande.
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(V) prvé tri dĺžky. Paťo Východná Žerucha,
Čepela (VI, variant za V). Marko bol tiež
niekde vylezený. Večer prišiel ešte Ďurko
Samaš rozlúčiť sa so slobodou, aj Feši na
bicykli. Zapíjame v bare praclíky rôznymi
tekutinami a sledujeme zostup Kuba Kubíka a Rubíka na čele s Dušanom Perečkom,
ktorí deň i večer strávili na Karbunkulovom hrebeni a smädní i hladní prichádzajú
napokon okolo jedenástej na chatu. Kurz
oficiálne končí okolo jednej tradične nočným kúpaním sa v plese.
Poniektorí sme ostali ešte do nedele s vidinou lepšieho počasia, ale ako sa v piatok
v noci pokazilo, tak ostalo daždivo až do
nedele. S Ďurim sme v sobotu poobede
vybehli ešte smer Kozí štít, cestu Feher Lehotský, ale z prvej dĺžky nás vyhnal dážď
a krúpy.
Napriek nie najlepšiemu úvodu, bol to
úžasný týždeň plný lezenia a pohody. Jeden
z tých, keď päť dní zo šiestich praží slnko.
Boli sme opäť super partia na krásnom
mieste, za úplne najsamkrajšieho počasia.
Ďakujem Mižovi najmä za organizačnú
stránku kurzu, tiež inštruktorom a cvičiteľom, ale aj všetkým ostatným za spoluprácu, dobrú spoločnosť, za hodiny pozornosti, smiechu a zábavy.

Na vrchole Čierneho štítu Puškášovým pilierom (IV), pohľad na Malý Kežmarksý štít a do Kotla 1968.
Účastníci kurzu: Debnár Matej, Kubík Jozef, Mániková Dominika, Nemček Ľudovít,
Nováková Jana, Púčiková Denisa, Straka
Tomáš, Takácsová Nadežda, Bírová Zdenka, Ivantyšynová Katka, Zibura Šimon, Zibala Ivan, Lučivjanská Dáša, Šatalová Ema,

Mikušová Zuzana, Mlynár Peter a niekoľko
ďalších členov HKF
Inštruktori a cvičitelia: Patrik Barjak, Miška Kadášiová, Igor Marks, Kubo Mižičko,
Marek Paulík, Dušan Perečko, Jarka Šárniková, Peter Víťaz a vedúci Milan Mižičko.

Kompletná panoráma z vrcholu Východnej Žeruchovej veže. Vľavo i vpravo Západná Žeruchová veža a medzitým celá dolina aj s Marekovým družstvom.

Písmenká od ďalších zúčastnených
Bolo úplne úžasne... dovolenka snov. Stretli sme
sa super partia, celý týždeň na skale a pod ňou,
myslím, že sme sa aj veľa naučili a ešte také počasie v Tatrách chytiť... náhrada za všetky upršané
zrušené akcie, poviem vám teda.
Dúfam, že sa skoro vidíme na nejakej aftertatry-párty, kde sa podelíme o uležané dojmy
a fotky. Teším sa na vás.
Skale zdar!
veverička Emi
Ja mám len samé dobré dojmy a krásne zážitky.
Naučila som sa čo a ako, takže z mojej strany
maximálna spokojnosť.
Katarína Ivantysynová
Helou všetci zúčastnení tatranskej párty. Myslím,
že za všetkých (ne)nováčikov, treba povedať jedno
veľké ĎAKUJEME!!!
Snáď čoskoro „navidenou“.
Jana Nováková
Pripájam sa k poďakovaniu za úžasný týždeň,
škoda že to bol len týždeň... ešte raz jedno veľké
ĎAKUJEM!
Dominika Mániková

Aaaach veru... prostredie prekrásne, lezenie
super, partia na pohľadanie.
Čafte niekedy na skale či inde.
Naďa Takácsová
Je za mnou lezecký pobyt vo Vysokých Tatrách
a ja unavený hľadám odpoveď na otázku, prečo
sa mi medzi žulovými plochami a lišajníkmi
tak páčilo. Pred odchodom do Tatier som si
predstavoval lezenie zo všetkých uhlov, s lanom,
s vlastným istením a stanoviskami a povelmi. Išiel
som hľadať a posúvať hranice vlastných možností
v cestách, ktoré je zvyčajne potrebné doliezť
a ústup nie je niekedy možný? Asi áno. Chcel
som tiež zažiť maximálnu nezávislosť od okolitého sveta v situáciách, keď je človek odkázaný sám
na seba a počuje len svoj dych a tlkot srdca alebo
vietor okolo hlavy. A ak sa chce porozprávať
so spolulezcom, tak musí z celej sily kričať. (alebo
použiť vysielačku )
Tatry nám venovali po minulom roku krásne
a stabilné slnečné počasie počas väčšiny dní.
Vypotili sme litre potu na dlhých nástupoch,
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musel som sa naučiť, že tatranské lezenie je aj
o nastupovaní ale aj o zostupovaní. Prostredie sa
nám odmenilo výhľadmi na končiare, rodinku na
snehu sa kĺzajúcich kamzíkov a tešiacich sa zo
svojej zábavy. Vysoko v stene zrazu silno zaštebotal vták, motýľ sa nechal povoziť na lane. Sem
tam sa kamzík pristavil a zvedavo sa zahľadel
na akýchsi pechoriacich sa ľudkov z dolín a po
chvíli ladne a rýchlo odklusal svahom preč.
Našiel som oveľa viac, ako som čakal.
Najväčšou odmenou za námahu bol pre mňa
spoločný smiech lezeckej dvojky nad zamotaným
lanom, či pri hľadaní cesty. Chuť podniknúť
cestu s dôverou v schopnosti svojho spolulezca.
Vedome svoje kroky plánovať s ohľadom na
bezpečnosť obidvoch ľudí spojených lanom.
Chcel som sa stať lepším horolezcom no predovšetkým som sa stal o kúsoček lepším človekom.
Ďakujem. Keď som sa doma napil tvrdej vody
z vodovodu tak som pochopil, že sen, ktorý som
žil celých 13 dní sa skončil. Už sa teším
na najbližšie snívanie...
Martin Michalko
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A takto sme sa bavili...
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Brnčalka 2009...

...alebo kurz očami nováčika
text: Zdenka Bírová

Autorka pri „sólovaní“.
Po celoročnom navštevovaní horolezeckého kurzu HK FILOZOF som ho úspešne
ukončila záverečným kurzom v Tatrách.
Žijem. Nedá mi, ale minuloročný tandemzoskok padákom mi prišiel bezpečnejší :)
Okúsila som však tatranský bouldering (chutil
skvele), poliezla zopár ľahších-ťažších terénov a mohla som sa pokochať nádhernými
výhľadmi. Skúsila som preliezť zopár metrov
s použitím vlastného istenia – vcelku kreatívna činnosť :) a spoznala som partiu skvelých
ľudí (z bratislavského klubu Filozof), vďaka
ktorým som prežila nadupaný týždeň na
Chate pri Zelenom plese (Brnčalke) ...
Výcvik, ktorý tomu predchádzal, prebiehal vždy v teoretickej a praktickej rovine.
Nášmu ročníku však počasie veľmi neprialo
a tak mnohé sobotné výjazdy po okolitých
bratislavských skalkách boli zrušené.
Priniesli však aj mnoho milých a nepredvídateľných prekvapení. Veď napríklad,
keby MNE niekto pred rokom povedal, že
zažijem skvelý slnečný DEŇ NA PAJŠTÚNE a ešte k tomu S TROMA BABAMI... :)
Kto ma pozná, musí sa teraz pousmiať a ja
musím dodať, že bol skutočne skvelý.
Teoretická časť kurzu prebiehala formou

pondelkových čarovných prednášok od p.
Mižička zvaného Mižo. Stihli sme prebrať
hromadu základnej metodiky a dotknúť sa
tém ako morfológia skalného terénu, pohyb
v horolezeckom teréne, horolezecká výstroj
a výzbroj, prvá pomoc a záchranka, bivak,
história horolezectva atď... Samo, že na
záver bola písomka :)
Celé sa to ukončilo týždňovkou na
Brnčalke. Treba uznať, že všeobecná
kondička klubu je viac než dobrá, palec na
nohe mi brnel ešte týždeň potom :) Bolo to
však pomerne náročné, fyzicky aj morálovo. Počasie nám prialo, takže skoro každý
deň prechádzky, stupák strmým kopcom
a s ťažkými ruksakmi. Lezenie v teréne,
kde každý neopatrný pohyb môže mať katastrofálne následky a ohroziť ľudí naokolo.
Družstvo sme však boli fantastické (Paulík+3), každý deň bol okorenený rozhovormi, výhľadmi a pohľadmi. Boli sme však aj
statočne pomalé, brutálne sme dávali pozor
na bezpečnosť a tak nám všetko strašne
dlho trvalo. Vybudovanie štandu, sebaistenie, istenie spolulezca, zakladanie a vyberanie istení ojojoj...
Prvá túra bola vlastne s Mižom, lebo
náš cvičiteľ Marek Paulík dorazil až neskôr.
A tak sme tenkrát poprvé šli na Jastrabiu
vežu. Celý deň možno zhrnúť nasledovne:
Ako postupovať v horolezeckom teréne
štýlom sólovanie s morálovým vylepšením
- použitím lana a okolitých kameňov ako
istiacich bodov. Uff. Mižo je však káder
a pripravil nám babám ozaj hlboký zážitok.

foto: Marek Paulík

Nemenej zaujímavé zážitky nám pripravil náš skúsený cvičiteľ. Na ďalší deň sme
ochutnali Koziu kôpku (božinku, zase ma
čakali krušné chvíle pri „sólovaní“ ), pekný
výkon sme podali na 14-hodinovke Mereš
- Puškáš (v závere 6 hodín bez vody, ojojoj,
ale zostup žlabom z Predného Žeruchového sedla mi napodiv prišiel zábavný),
vyskúšali sme prvé tri dĺžky z Cesty cez
knihu (s Marekovou variantou za VI ).
A do toho všetkého bouldering! V okolí
Zeleného plesa je zopár šutríkov, ktoré
možno obliezať. Samo, že ani s prižmúrením desiatich očí to Val di Mello nie je...
(Trochu by pomohlo čarovnou paličkou
zväčšiť balvaníky aspoň na trojnásobok).
Ale je to tatranská žula s vynikajúcim
trením, zasadená vo sviežom horskom
prostredí. Tatry sú veľké, snáď sa tam - tak
ako pre horolezcov a skialpinistov - aj pre
bouldristov nájdu nejaké športové ciele.
...tušila som, že to bude trochu nuda kukať
zas na oblaky z nížin. Už som to všetko
rozdýchala a týždeň v Tatrách bol aaach!
Super! ... ale žiaľ nedá sa to praktizovať
nejako častejšie, tak ako každý špás, aj tento
stojí dosť peňazí. Bez kvalitného oblečka
a materiálu riskujete priveľa... no a keď vám
napríklad padne z veľkej výšky šutrík, tak
vám aj prilbu doseká (...je mi jasné, že keby
nebolo prilby, nebolo by ani Zdenky...). Aj
tak ma to škrie, tá prilba sa mi ozaj páčila.
Ale dúfam, že niekedy sa opäť zadarí :-)
Vraj pri Popradskom plese, v Zlomiskovej
doline by mohlo byť pekné polezeníčko :-)

Výcvik nováčikov 2008/2009 – zhrnutie kurzu
Nováčikovia už tradične začali kurz začiatkom októbra prednáškami. Čoskoro nasledovali prvé kroky na múriku a pokus o prvé
lezenie na Troch jazdcoch, či Medvedej skale.
Kvôli počasiu si však mladí Filozofi užili oblečené sedáky len pod skalou, opakovaním, či
skúšaním si základov ako naväzovanie sa na
sedák + prsák, istenie spolulezca a podobne.
Na jar prišlo na rad lezenie a nácvik zakladania postupových istení na Pajštúne, lezenie a nácvik pádov na Platni a zlaňovanie
na Troch jazdcoch. Počasie tomuto ročníku
veľmi neprialo a tak žiaľ viacero akcií bolo
zrušených. Alternatívou víkendovej akcie
Hrádok bola v pláne víkendovka Plavecké
Podhradie. Tá bola bola nakoniec kvôli
daždu, tak isto ako aj víkendovka Súľov,
odvolaná. Nováčikovia však nehádzali flintu
do žita a zopár sa ich predsalen vybralo na
Blázna aj keď iba na jednu noc. Chodili tiež
samostatne liezť na umelú stenu, či boul-

drovať. Zopár nadšencov sa objavilo aj na
7. ročníku horolezeckého zrazu Pajštúnsky
budíček a tiež sa v máji vybrali za zážitkami
do lezeckého raja, Národného parku Paklenica. O dobrej partii svedčia aj pravidelné
pondelňajšie stretnutia v Malom Ríme.
V rámci Mižových prednášok sa pod
vedením Sašky konala zdravoveda a v telocvični na Mlynoch dve kolá nácviku
vyťahovania zraneného druholezca. V júni
ešte výjazd za skalou a už boli na rade teoretické a dva termíny praktických skúšok na
Pajštúne. Rok uplynul ako voda a počasie
tiež urobilo svoje. Bolo cítiť, že príprava
i napriek individuálnej snahe zo strany
kurzistov nebola úplne ideálna, avšak pre
zvládnutie základov metodiky, bezpečnosti
pohybu na skale i pod ňou bola dostačujúca. Verím, že intenzívny týždeň lezenia vo
Vysokých Tatrách spravil veľmi príjemnú
bodku za absolvovaným základným kurzom

horolezeckého oddielu HK Filozof . Tatranského lezenia sa v termíne 18. - 25. 7.
2009 zúčastnilo 16 kurzistov, 8 cvičiteľov, či
inštruktorov a niekoľko starších členov.
Pevne verím, že ste o skúsenosti bohatší
a že vás nadšenie pre tento krásny šport tak
skoro neopustí a naďalej sa budeme stretávať na klubových i neklubových akciách!
Výcviku nováčikov sa počas uplynulého
roku na skalkách a v Tatrách sa venovali:
Milan Mižičko, Maroš Marek, Peter Víťaz,
Marek Paulík, Miška Kadašiová, Jarka
Šárniková, Peťo Krč, Braňo Korenko, Igor
Marks, Kubo Mižičko, Patrik Barjak a Fero
Mitošinka.
Týmto by som vám chcela poďakovať
za váš entuziazmus, trpezlivosť a čas ktorý
ste s úsmevom venovali výcviku ďašieho
ročníka mladých lezcov.
Skale zdar!
Vaša tajomníčka Jarka
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 Lozenie v Thajsku - Peter Dzurinda

Uzávierka č. 1/2010 je 15. decembra 2009

Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com
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