Úvodník
Milan Mižičko
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec starého roka. Všetci o tomto čase
začínajú rekapitulovať, čo kto urobil dobre a čo zle, čo sa podarilo viac
ako sme očakávali a čo menej, alebo vôbec.
V týchto dňoch je predsa len jedna vec, ktorá nekončí, ale začína. Je
to ďalšie číslo nášho oddielového časopisu. Je výborné, že máme ľudí,
ktorí obetavo bez ohľadu na nedostatok svojho osobného času dávajú
do kopy informácie o tom, akým životom žije oddiel a čo sa kde
prihodilo. Ak máme byť k sebe trochu kritický, nie všetko sa podarilo
tak ako sme si predstavovali. Ale utešme sa tým, že slnko nesvieti
každý deň a niekedy je zamračené a niekedy aj prietrž mračien.
Správny horolezec vie, že niekedy musí liezť aj v daždi, ale to neberie
nič z toho pekného, čo nám horolezectvo dáva. Ak by sa vám zdalo, že
priveľa špiritizujem je to asi tým, že sa blížia Vianoce, koniec roka a to

tak trocha vedie ľudí k úvahám o živote hoc aj horolezeckom. Výbor
oddielu pripravuje Výročnú členskú schôdzu, kde budeme hodnotiť
našu prácu, aktivitu za uplynulý rok a plány do budúcna. Preto prosím
každého jedného člena oddielu o pripravenie výstupov za rok 2009,
aby mohol Vlado Linek spracovať prehľad o kvalite (nekvalite) nášho
lezenia. Verím, že pripravíme návrh aktivít v budúcom roku tak, že
bude stále čo robiť a kde podnikať. Dôležité je, aby to boli návrhy
zaujímavé, ktoré oslovia každého člena oddielu a prinesú opäť niečo
nové.
Záverom mi dovoľte, aby som všetkým členom oddielu poprial pokojné
a pohodové Vianočné sviatky, vykročenie do Nového roku tou
správnou „šťastnou“ nohou, aby sa nám darilo a aby sme sa na VČS
stretli v čo najhojnejšom počte.
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Oddielové akcie na rok 2010
z

marec 2010 - Výročná členská schôdza

Úspechy nášho predsedu
cvičenie v posilňovni. Okrem toho sa venuje ďalšiemu oddielu v Zlíne –
VSK Technika Zlín. V horolezeckom zväze je momentálne predsedom
dozornej rady.
Milý náš Mižo, gratulujeme k udelenému oceneniu a prajeme ti veľa
chuti do ďalšieho funkcionárčenia a veľa nalezených a nachodených
kilometrov.

“Milan Mižo Mižičko
pochlapil sa máličko,
keď veruže zaslúžene
dostal od ministra ocenenie.”
Pri príležitosti 90. výročia vysokoškolského športu bolo ocenených
niekoľko športovcov a športových funkcionárov. Medzi inými aj náš
dobrý predseda HK Filozof Milan Mižičko. Okrem toho, že úspešne
udržuje za pomoci svojich spolupracovníkov chod nášho oddielu je
stále aktívny v mnohých ďalších odvetviach športu a to nie len ako
funkcionár ale ako tréner a učiteľ.

Horolezectvu sa venuje od roku 1958, kedy ako 16-ročný sopliak
zbieral skúsenosti na skalkách v okolí Bratislavy. Neskôr prišli na rad
Tatry, kde pôsobil spolu so zvučnými menami lezeckého života (I.
Bajo, bratia Pochylý, J. Fabík, J. Ďurana,…). Jeho aktivita nepoľavila
ani počas vysokoškolského štúdia. Študoval o dušu na Fakulte telesnej
výchovy a športu, Filozofickej aj Pedagogickej fakulte UK.
Vrámci Horolezeckého zväzu sa angažoval hlavne v rokoch 1971 –
1980, kedy pôsobil ako sekretár a do roku 1983 bol aj podpredsedom
organizačnej komisie.
Ako horolezec prešiel niekoľkými oddielmi a pôsobil aj pod vedením
trénera Ivana Kluvánka. Nakoniec zakotvil ako učiteľ na Filozofickej
fakulte (1977), kde položil základy nášho oddielu. Najskôr spolu s
Milanom Merešom a Ivanom Bražinom založili Sláviu Filozof (1978) a v
roku 1990 sa mu podarilo založiť samostatný klub HK Filozof, v ktorom
dodnes kraľuje.
Dodnes stále pôsobí aj ako učiteľ a tréner na Filozofickej fakulte, kde
je vedúcim strediska telovýchovných voľnočasových aktivít. Trénuje
športové hry basketbal, badminton a stolný tenis. Zabezpečuje tiež
samozrejme výcvik začiatočníkov v horolezectve a VHT, lyžiarsky
výcvik v zjazdovom aj bežeckom lyžovaní a popri tom stíha
Ocenený Mižo s rektorom fakulty pánom Gahérom.
organizačne zastrešiť tréningy a súťaže futsalu na fakulte a tiež
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Dolomity - V trojici po opici
Trojica: Jankatka, Daniel, Dušan

text a foto: Dušan Trochta
Upozornenie

V tomto článku sa neopisujú žiadne skvelé športové výkony, ktoré by
posúvali vpred hranice filozofského alebo akéhokoľvek iného lezenia.
Článok zachytáva týždeň pôsobenia trojice rekreačných lezcov v
talianskych Dolomitoch, pre ktorých však znamenal omnoho viac, než
akýkoľvek športový výkon.
Táto výborná myšlienka, teda návšteva Dolomitov za účelom lezenia,
vznikla hneď po podobnej úspešnej akcii v minulom roku. Daniel
navrhol oblasť, spoločne sme vybrali túry, ostalo už len vyčkať na
periódu dobrého počasia, zosúladiť pracovné a súkromné povinnosti,
dať dokopy tím zodpovedajúco pripravených lezcov a vyraziť. V stále
sa meniacom termíne odchodu a zložení tímu sme sa niekedy v
polovici augusta na záverečnom vyhodnotení jednej höllentalskej
akcie, po konzumácii bližšie neuvedeného množstva piva, pečených
rebierok a kuracích krídielok dohodli, že do Dolomitov vyrazíme v
aktuálnom zložení niekedy v posledný augustový až prvý septembrový
týždeň, akonáhle sa ukáže byť optimistická predpoveď. Plán bol ísť
liezť do oblasti Selly a po dvoch - troch dňoch sa presunúť pod
Rotwand a tam sa doraziť (v lezeckej terminológii vyčerpať sa tak, aby
nám nebolo ľúto ísť domov).
Predpovedná mapa okolo 20. augusta signalizovala, že by už čoskoro
mohol nastať deň D. V piatok po telefonickej porade padlo definitívne
rozhodnutie a v nedeľu ráno sme vyrazili.
Cesta bola rýchla, veselá a bezproblémová. V nedeľu podvečer sme
konečne stáli v sedle Passo di Sella vo výške 2240 m a pozerali, kde
vlastne budeme liezť. Nekonečnými serpentínami sme zišli nejakých
800 m dole a zakotvili v Pozza di Fassa v kempe Vidor. Kemp je dobrý,
luxusne vybavený, v tichom prostredí a s výhľadom na hory. Daniel
mal aj tentoraz dobrú ruku pri výbere ubytovania. Na určenom mieste
sme postavili stan a na večernej strategickej porade sme riešili, či v
noci zhasne lampa, ktorú máme nad stanom. Vlastne sme sa aj
dohadovali, čo pôjdeme na druhý deň liezť.
Cesta priateľstva
24. 8. 2009 – Piz Ciavazes – Via Schubert – kl. 6 – 300 m
Voľba bola jednoznačná. Sme zvedaví, čo metodický guru Piťo
vyliezol. Ráno vstávam prvý, Danielovi a do termosky varím čaj a nám
s Jankatkou kávu. Tento rituál sa bude opakovať celý týždeň. Tým
však moja práca v kuchyni končí, teda okrem umývania riadu. Po
raňajkách sadáme do auta a ideme ich utriasť do nekonečných
serpentín. Parkujeme na mieste, ktoré sme si deň dopredu vyhliadli a
urobili sme dobre. Je hmla a nikde ani náznak toho, že by tu mali byť
nejaké hory alebo steny. Na parkovisku sme prví. Zohrievame sa
čajom a pohybom, trochu si ešte zajeme a kým prídeme pod stenu,
tak sa hmla dvihne a otvorí sa nám výhľad na takmer kolmú, 300 m
južnú stenu Piz Ciavazes. Ďalej je to už bežná rutina. Pod stenou
odložiť veci, ktoré by nám zbytočne prekážali, určiť stratégiu, kto
polezie ktorú dĺžku a čo zobrať do steny. Prvé tri dĺžky vyšli na mňa.
Začína sa hneď zostra kútom, ktorý sa pod prevismi prelieza na hranu
a hneď za ňou je šestková stienka. Skala je studená a na pocit akoby
šmykľavá. Ale s príchodom slnka sa všetky tieto vnemy menia o 180
stupňov. Lezieme v trojici, obaja druholezci lezú súčasne. Celá cesta

vedie kúsok od výraznej hrany systémom kútikov a špár,
prerušovaných stienkami.
Lezenie je vyrovnané bez výrazne ľahších miest a orientácia je bez
väčších problémov. Takmer všetky štandy sú vyborhákované a nájde
sa aj dosť skôb. Chýbajúce miesta sa dajú odistiť mobilnými istítkami.
Od štvrtej dĺžky už lezieme na striedačku, nálada je veselá a pomerne
rýchlo sa dostávame na vrchol, vlastne na veľkú policu v polovici
steny, kde cesta končí. Tentoraz šlo všetko ako po masle a talianske
družstvo, ktoré bolo v polovici steny dĺžku pod nami, nás nedobehlo.
Na zostupe trochu blúdime, ale Jankatka nachádza správny smer a
zachraňuje nás pred pádom do priepasti. Zmýlili sme sa o jeden žľab.
Často podceňovaná klasika
25. 8. 2009 – 2. veža Sella – Via Kasnapoff – kl. 5+ – 390 m
S výberom tejto cesty sme nemali celkom jasno. Naše predstavy o
tom, čo pôjdeme liezť, sa líšili, ale nakoniec sme sa dohodli na tejto
ceste. Ísť do niečoho ťažšieho a dlhšieho som v tomto zložení nemal
chuť, radšej som vsádzal na istotu, na niečo, v čom si v pohode
zalezieme bez stresu z možného neprelezenia alebo fyzickej ujmy. Ale
zase ani cesta s prívlastkom "často podceňovaná klasika" nemusí byť
minimalistickou výzvou. Ráno, krátko po siedmej, sme už boli v sedle a
chytili miesto na zaparkovanie. Pomaly sme sa presunuli pod stenu a
po už tradičných podstenových rituáloch aj nastúpili. Bolo ešte dosť
chladno, skala studená, ale výhľad na slnkom zaliate steny nám dával
nádej, že pri našej rýchlosti nám bude svietiť aj do steny. Míňali nás
zástupy lezeniachtivých ľudí smerujúcich našťastie k iným cieľom, ale
nevyhli sa ani nám. Hneď za nás sa zavesil muž s nášivkou Bergführer
aj s partnerkou a za nimi napochodovali dve či tri družstvá
Bundeswehru. Daniel nás v prvej dĺžke naviedol do správneho smeru.
Pokračoval som prenasledovaný mnohými lezcami, ktorí sa po stene
rozliezli ako mravce. Po štyroch dĺžkach som zaštandil pri družstve
horského vodcu, ktorý bol ale trochu vychýlený z nášho smeru.
Postupne nás skoro všetci popredbiehali a dvomi korekčnými dĺžkami
sme sa vrátili do pôvodného smeru. Tu sme sa opäť stretli s
Bundeswehrom.
Kvôli treniu lana v delikátnom traverze a okupovanému štandu som
zaštandil o kúsok nižšie. Priliezol ku mne dosť vyplašene vyzerajúci,nie
celkom čistý árijec a pohostinne som mu ponúkol možnosť cvaknúť sa
do môjho istenia na jeho ceste na štand. On namiesto toho zaštandil,
okupoval môj provizórny štand a začal namotávať 2 x 60 metrov
maskáčového edelridu. Vysvetľoval som mu, nech dolezie na štand ku
svojim kumpánom, no tváril sa, že nerozumie po nemecky. Ale bol
som pozitívne naladený a napodiv som nenadával ani po slovensky. Za
chvíľu doliezol asi nejaký komandant, skontroloval mu štand a potom
sa postupne všetci vzdialili. Ani sa nedivím, že prehrali vojnu. Od toho
momentu nás už nikto neobťažoval, do steny začalo svietiť slnko,
perfektné lezenie sa stalo ešte perfektnejším, špáry a vhĺbenia ešte
špárovitejšie a vhĺbenejšie, v úplnej harmónii a pohode sme dosiahli
vrchol. Cesta to bola pekná, príjemná a o dosť ľahšia ako
predchádzajúca. Napriek tomu sme si výborne zaliezli a doplnili zásobu
serotonínu. Na vrchole Daniel poctivo zaznamenal náš výstup do
vrcholovej knihy. V úplnej spokojnosti sme sa vrátili do kempu a tam
okrem iných pozemských slastí riešili, čo ďalej.
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Dušan na začiatku 100 m traverzu vo Veľkom
Micheluzzim.

Daniel v 8. dĺžke opúšťa traverz.

Niečo pre milovníkov kútov a špár
26. 8. 2009 – 1. veža Sella – Via Tissi, 6-, 210 m
Tretí deň sme nadobudli dojem, že treba dať niečo ľahké, tak sme sa
rozhodli pre túto pomerne krátku, ale obtiažnosťou vyrovnanú cestu. V
podnadpise k ceste sa píše, že cesta je pre milovníkov kútov a špár.
Pre niektorých z nás ako stvorená. Daniel napriek tomuto varovaniu
nastúpil do prvej dĺžky. Pekné kútové lezenie pokračovalo až po štvrtú
dĺžku. Sem tam nás potešila aj nejaká skoba, ale kúty poskytovali dosť
dobré možnosti zakladania vlastných istení. Nad policou nás pre
zmenu čakalo pekné stenové lezenie s bielou previsnutou stienkou
vertigovského typu. Stena bola namiesto vytŕčajúcich chytov a stupov
plná dobre ukrytých dier. Aby to nebolo také jednotvárne, za stienkou
nasledoval previsnutý a mokrý kút. Tu sa už išlo mimo poradia a do
kúta bol vyslaný náš kútový špecialista. Na vrchole sme boli sami,
nemecky hovoriaci prenasledovatelia nestíhali nášmu vysokému
tempu. Zostúpili sme zlanením po hrane, ale čas sme tým asi
neušetrili. Snáď len naše nohy si trochu oddýchli. Ale táto cesta mala
veľmi ďaleko k prívlastku ľahká alebo oddychová, skôr by sa dalo
povedať, že bola akurát kratšia. Večer sme opäť riešili dosiahnuté
pokroky a čo ďalej. Pôvodný zámer presunúť sa pod Rotwand sa mi
nepozdával, bolo mi ľúto pekného dňa na presun, nechcelo sa mi baliť
a opúšťať pohodlie kempu. Liezť sme vládali, na Selle sme mali ešte
veľa možných cieľov. Pre tento zámer som získal ešte jeden podporný
hlas tak sme sa napokon dohodli a myslím, že sme urobili dobre. V
noci ma prepadla strašná bolesť hlavy, snáď to bol len vplyv
prichádzajúceho studeného frontu a nie Danielove vúdú čary.
Ľahká túra – veľký pôžitok
27. 8. 2009 – Piz Ciavazes – Malý Micheluzzi, 4+, 300 m
Pod vplyvom únavy, bolesti hlavy a liekov som sa rozhodol, že budem
oddychovať a len sa tak motať s batohom a vodou na konci pelotónu.
Rozhodli sme sa pre oddychový variant, lebo aj ostatní si už (asi)
potrebovali trochu oddýchnuť. Ale len tak oddychovať sme nechceli a
tak sme vybrali túto ľahkú, ale peknú túru. Daniel ju celú natiahol a s
Jankatkou sme sa venovali konverzácii, isteniu, lezeniu za Danielom,
pozorovaniu lezcov vo Veľkom Micheluzzim a Schubertovi, a
obdivovaniu okolitého sveta. Túra to mala byť časovo krátka, ale
obchvat Bundeswehru spôsobil, že väčšinu času sme trávili
posedávaním na štandoch. Liezli strašne pomaly, neviem, či tam mali
niekoho postreleného alebo čo? Prežili sme pekný deň, aktívne sme si
oddýchli na záverečné lezenie. Pri večeri sme potvrdili plán na
záverečný deň – dnes bol Malý, zajtra bude Veľký.

Katka s Danielom v druhej dĺžke 100 m
traverzu.

najviac. Po štyroch dĺžkach pekného a vôbec nie ľahkého lezenia s
niekoľkými delikátnymi krokmi, sme sa dostali k samotnému traverzu.
Smerom hore sa dá pokračovať Buhlovou cestou, ale tento traverz
sme si jednoducho nemohli nechať ujsť. Traverzovať niečo také, ako
múr nad PKO, a to 150 m nad zemou a nad prevismi, to je iný zážitok.
Po troch dĺžkach traverzovania sme menili smer kolmo hore. Bol som
aj rád, že som traverz liezol na prvom konci. Miestami ide totiž mierne
z kopca. Ale cítil som so svojimi spolulezcami a v maximálnej miere
som sa snažil odistiť všetky problémové miesta, aby si aj oni
vychutnali nádherné lezenie. Lezenie bolo stále vyrovnané medzi 5. a
6. stupňom, v peknej skale, všetky chyty boli na správnych miestach.
Smerom hore sa ale miestami stávalo trochu neprehľadné a v desiatej
dĺžke sme trochu stratili smer. Zvolili sme tretiu cestu a z
exponovaného a nie celkom dôveryhodného štandu som musel
odliezť, síce nie veľmi ťažkým, ale nepríjemným a ťažko odistiteľným
terénom s celkom slušnými odlezmi, až som sa nakoniec oblúkom
dostal do správneho smeru. Dôkazom boli špaky rovnakej značky,
ktoré sme nachádzali snáď na každom štande. Posledná dĺžka a stáli
sme na polici. Nasledoval už len posledný zostup a hľadanie môjho
spadnutého, snáď nestratiteľného BD ATC Guida, ktorý prežil pády zo
stien v Hochschwabe, Paklenici a teraz aj Dolomitoch.
Nasledovalo záverečné vyhodnotenie v pizzerii, kde sme konštatovali
síce nie 100 percentnú spokojnosť, ale toto percento sa po utrasení
dojmov a pocitov určite naplní. Veď stráviť 5 dní v kuse v Dolomitoch
lezením, vyliezť 5 krásnych ciest v perfektnej a pevnej skale, naliezť
1600 metrov v 42 dĺžkach prevažne obtiažnosti 5 až 6, navyše v úplne
perfektnom počasí bez jedinej kvapky dažďa, to je, dovolím si tvrdiť,
fantastico. Ideálna rekreácia pre rekreačných lezcov.

Stometrový traverz
28. 8. 2009 – Piz Ciavazes – Veľký Micheluzzi, 6, 420 m
Sprievodca sa pýta: "Môže byť traverz krajší?". Odpoveď je
jednoduchá, môže. Prečo nie. Ale aj tento bol úplne fantastický, 100
metrový. Daniel sa rozhodol, že dĺžky po traverz natiahne on. Ani sa
Trojica na vrchole 2. veže Sella, v pozadí Langkofel (3181 m).
mu nedivím, väčšinou sa jednalo o platňové lezenie, ktoré mu chutí
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Paklenica 2009
V hlavných úlohách: Daniel, Dušan

text: Dušan Trochta, foto: Dušan Trochta, Daniel Krchňavý
Kde iní končia, my len začíname. Týmto heslom sme sa riadili tento
rok pri výbere dátumu nášho pôsobenia v Paklenici. Rôzne okolnosti
nakoniec spôsobili, že sme v kraji Winnetoua mohli zacitovať Old
Shatterhanda zo známej scénky nad nebohou Nšoči a povedať si:
"Zůstali jsme sami, bratře". Pricestovali sme 8. 5. 2009, úspešne sa
vyhli slovinským spoplatneným kúskom hajvejs a motorvejs a hneď na
druhý deň ráno sme zobrali Aniču útokom.
9. 5. 2009 - Aniča kuk – Kača – 350 m - 6a+
Túto cestu som už liezol pred šiestimi rokmi pri svojej paklenickej
premiére a pokiaľ som si pamätal, zdala sa mi leziteľná aj v čase
vrcholiacej krízy. Nastúpil som, nezmyselne nezaštandil na prvom
štande, takže nedostatok lana a veľké trenie ma prinútilo zaštandovať
na strome kúsok pod 2. štandom. Pri vyberaní HMSky sa mi pri nohách
mihol môj obľúbený BD ATC Guide a skončil medzi stromami na
nástupe. Našťastie ho Daniel našiel a doručil adresátovi. Pri lezení
tretej dĺžky sme spozorovali, že sa k nám približuje početná talianska
squaddra azzurra v počte 6 kusov, vybavená modernou
telekomunikačnou technikou. Za chvíľu nás dobehli, ale zvýšenou
aktivitou a spojením dvoch dĺžok sme si zabezpečili dostatočný odstup,
aby sme mali dostatok súkromia na štandoch. Pri štande pod
povestným kútom na nás čakalo Reverso 3 a ťažké lezenie. Kút bol
ťažký, za ostatných šesť rokov mu k áčku pribudlo aj plus, a na naše
(dolnorakúske) pomery nie až tak husto odistený. Ale dá sa doistiť a
istenia sú umiestnené na správnych miestach. Za kútom nás čakal
nepríjemný komínik, ktorý mi aj teraz pripadal ako najťažšie miesto
celej cesty. Daniel vliezol do večne mokrých traverzov a ja som
sledoval približujúceho sa Taliana. Niečo sa mi na ňom nezdalo. Už
nekomunikoval cez vysielačku a na ruke mu pribudol obväz a nejaké
leukoplasty. V kúte meral vzdialenosti medzi isteniami. Na záver som
odsokolíkoval do traverzu, do ktorého som pred rokmi netrafil a
šťastne doliezol na vrchol. Talian sa objavil, až keď sme zregenerovaní
a posilnení začali zostupovať.
10. 5. 2009 - Aniča kuk – Forma viva – 300 m - 6a+
Táto cesta ma lákala už od prvej návštevy Paklenice. Odraďovala nás
len informácia o dobrých štandoch a zlých pitonoch medzi nimi. Keď
najnovší Čujičov "penjački vodič" oznámil, že cesta je vyborhákovaná,
padli všetky zábrany. Trochu pochybnosti vniesol ešte istý P.K.
informáciou o utajenom nástupe, ale nás, paklenických "vukov" to
nemohlo odradiť. Nástup sme našli hravo a dvoma ľahkými dĺžkami
sme sa dostali do jaskyne pod samotný problém, 150 metrové
vhĺbenie zatarasené dvoma veľkými prevismi. Daniel načal kút prvou
dĺžkou. V ďalšej sa mi do karabíny zachytila šnúrka od lezečiek takým
spôsobom, že je takmer nemožné to zopakovať. Nemohol som ani
hore, ani dole. Našťastie som bol pri skalnom zube, na ktorý som hodil
slučku, vyzul sa, vyslobodil lezečku z karabíny a pokračoval

ďalej. Kút so špárou, vedúci doprava nad previs naznačoval, že tu
začnú skutočné problémy. Po zdolaní prvého previsu som pokračoval
mierne previsnutým kútom pod ďalší previs, platničkou ťažko doprava
a znovu ťažko nad druhý previs. Na konci dĺžky mi už celkom slušne
brnelo v nohách a predlaktia som mal ako Pepek námorník. Pohľad
dole naznačoval, že to asi ide do kopca, keďže podo mnou bolo
dostatok priestoru na voľný pád, čo potvrdila aj slučka, ktorá mi
vypadla z ruky. Ďalšia dĺžka bolo síce dobre odistené, ale o to
nepríjemnejšie 5c. Ďalej to bolo už len 5a, ale asi najťažších 5a, aké
som kedy liezol. Úzky komín, či kút, kolmý až previsnutý. Dobrý
zaberák na lýtka. Za nami liezli Poliaci, ktorých sme síce nevideli, ale
len počuli stonať. Komín nás vyviedol do sedielka, odkiaľ sme sa po
troch dĺžkach, miestami ešte so zaujímavými lezeckými vložkami,
dostali do skalného okna na vrchole steny. Nasledoval už len zostup
po obnovenej ferrate, ktorá je už síce dobre zabezpečená, ale stále
dosť nepríjemná a aj dosť otravná. Koniec koncov, ktorý zostup z
Aniče nie je otravný?
11. 5. 2009 - Veliki čuk - Karamara Sweet Temptations - 120
m - 6a+
Tretí deň je krízový a preto oddychový. Ale celý deň oddychovať, to sa
mi zdalo priveľa. Zvolili sme ranný útok na chladný kaňon s prázdnym
parkoviskom. Druhý predĺžený víkend skončil a tak všetko, čo malo
nohy, zutekalo. Paklenica takmer osirela, skutočne idylický obrázok. Po
tradičnej prednástupovej príprave sme začali skúmať, že ako vôbec
nastúpiť do steny, Krvavý nástupný balvan dával tušiť, že nie ľahko.
Úvodných (píp) ťažkých 6a sa nám podarilo šťastne zdolať a ďalej to
už bolo bez problémov, aj tých 6a+ sa nám zdalo celkom ľahkých. A
záverečných 5a nám pri spomienke na včerajších 5a pripadalo ako
celkom dobrý vtip. Úspešne sme zlanili a v páliacom slnku sa pobrali k
moru načerpať nové sily. Cestou sme obdivovali asi desiatku šialencov
škvariacich sa na rozpálených skalkách.
12. 5. 2009 - Aniča kuk – Velebitaški – 350 m - 6a+
Pôvodný plán bol iný, ale táto cesta predstavovala ideálny kompromis
z hľadiska obtiažnosti, dĺžky a možnosti pravidelného striedania sa. Po
úvodnom rozpočítaní nastúpil Daniel, aby to vyšlo tak akurát. Prekonali
sme povestný kľúčový komín na vežičku (4b) a vedeli sme, že máme
vyhrané. Nejaký nepríjemný previs za 6a+ nás už nemôže zastaviť.
Ani nezastavil, len mi pripomenul, že ho nemám rád. Podobné miesto
v susednom Albatrose za 6b sa mi zdá ľahšie. Plynulo sme sa posunuli
do záverečných dvoch dĺžok, ktoré sa nám zdali byť najnepríjemnejšie.
Najskôr tam treba trafiť a potom si to aj odistiť, lebo borháky nie sú
osadené na tých správnych miestach, aspoň podľa nás. Na vrchole nás
čakali akurát rozpálené kamene. Nikto na Aniči, nikto v stene, nikto na
Stupe. Skrátka nikde nikto. Len večer sem tam niekto u Dinka.

Typická póza vo väčšine ciest na Aniči kuk.

Chrumkavá skala v Paklenici.
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13. 5. 2009 - Aniča kuk - Stup– Karabore – 130 m - 5b a
Šaleški - 120 m - 4c
Na záver už len tak zľahka. Predchádzajúce štyri dni už bolo cítiť.
Stratégia je jasná. Hneď ráno vyliezť Karabore, kým tam nesvieti slnko
a potom už v tieni v pohodičke vyliezť Šaleški. Nad Velebitom sa
zbierajú mráčiky, je trochu chladnejšie, ale dusno. Karabore načal
Daniel, druhú dĺžku ťahám ja. Nie je to ťažké, ale potím sa ako
"džezmen o polnoci na STV 2".
V kľúčovej dvojšpáre uhýbam zo sokolíka a na väčšom stupe vo
vedľajšej špáre sa nechávam odkvapkať. Daniel v poslednej dĺžke
namiesto kútika volí rajbáskový variant, ktorý mu je sympatickejší.
Zdoláva ho hladko a polovicu cieľov máme za sebou. Hádžeme dole
lano a ani nekričíme, veď široko-ďaleko žiadnej živej duše. Obiehame
Stup a v popoludňajšej pohode vyliezame Šaleški. Ešte zlaňák a
tohtoročnú Paklenicu máme za sebou.
Odkaz ďalším generáciám
Poctivá zimná príprava sa vyplatí. Lezenie je hneď krajšie a
zábavnejšie.
Kača - Pekná cesta, dosť dobre odistená a odistiteľná. Kľúčové
miesto je vysiľujúci kút, v ktorom je chytov pomenej, no zato stupy sú
vlastne obe steny kúta.
Forma viva - Logická, exponovaná línia, pekné pohľady do hĺbky.
Ťažšia ako Kača. Päť dĺžok ťažkého lezenia za sebou. Vzdialenosti
medzi isteniami je najlepšie prekonať lezením, zakladanie istení stojí
sily. Cesta nie je určená tým, ktorí vo Vertigu vynechávajú cesty č. 16
a 32.
Karamara ... - Pohodová túra, len do nej treba vôbec nastúpiť.
Kľúčový je boulder hneď na nástupe, potom to ide samo.
Daniel pri preleze povestného komína (4b+) vo Velebitaškách, ktorý už
Velebitaški - Asi tretia najľahšia cesta na Aniču. Ak ste v pohode
zastavil (ne)jedného sedmičkového lezca.
zvládli Mosoraški, zvládnete aj Velebitaški.
Karabore - Obľúbená a populárna cesta. Ale nie je taká ľahká, ako to
vyzerá zo sprievodcu. Treba občas napnúť aj mozgové svaly.
Šaleški - Povinná túra pre absolventov základného lezeckého kurzu
vo Filozofe. Možno raz bude v osnovách. Ísť do Paklenice v tomto
termíne sa ukázal ako dobrý ťah. Ľudoprázdna dolina, prázdne steny,

Daniel v ťažkom lezení vo Velebitaškách po prekonaní najťažšieho
miesta.

Dušan v poslednej dĺžke cesty Kača.

slobodný výber ciest, to sú tie najväčšie ťaháky. A keď sa k tomu
pridá pekné počasie, tak to "nema chybu". (Ale nejaké spriaznené
duše by sme ešte strpeli.)
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Thajsko - Phranang

Polostrov Railey z výšky.

text: Peter Dzurinda

foto: Peter Dzurinda, Ján Skotta

Lezecká oblasť: Phranang, Krabi, Thajsko
Termín: jún 2009
Účastníci: Ján Škotta, Peter Dzurinda

ponúka Thajsko predsa len viac.
Malou loďkou zmietanou vlnami sa plavíme na polostrov Railey
neďaleko mestečka Krabi na juhu Thajska. Railey je oddelený od
pevniny mohutnou hradbou útesov a jediná cesta sem je po vode.
Vlny sa s loďkou pohrávajú ako vietor so suchým lístím. Kolíšu ňou,
prevaľujú sa cez ňu. Chvíľami sme na vode, chvíľami vo vzduchu.
Prekvapuje ma, ako lodička statočne znáša pády na hladinu a stále
drží pokope. Už dávno sme sa rozlúčili s predstavou, že prídeme do
cieľa suchí. Vystupujeme štýlom, akým sme aj nastupovali – po pás vo
vode. Víta nás ľudoprázdna piesočná pláž – prišli sme v období dažďov
(jún). Nachádzame ubytko v krásnom, dobre zariadenom bungalove, k
dispozícii bazén. To všetko za nejakých 5 EUR na osobu a noc – prišli
sme v období dažďov ;-)

Ako k tomu prišlo

Túlame sa nepálskym „pralesom“ pod Annapurnou kde stretáme
chlapíka, Holanďana. “V Nepále som len na chvíľu, potom mierim do
Thajska, vraj je tam neskutočne krásne lezenie, steny v džungli a
zároveň pri mori, videl som fotky, niečo fantastické”, chváli sa nám. Pri
týchto slovách nám podskočilo srdce a hlavou nám preblyslo, aké to v
tom Thajsku musí byť. Možno na budúci rok, pomysleli sme si trúfalo.
To sme však ešte netušili, čo nás v nasledujúcich týždňoch čaká...
Po návšteve základného tábora Mount Everestu a vyštveraní sa nad
kopec Kala Pathar (cca 5650 m) začalo pršať, či skôr snežiť. Nešlo však
o poobedňajšiu búrku z tepla, akú dobre poznáme trebárs aj z našich
Tatier. Pršalo celé dni, celé noci. Monzúnové dažde prišli do oblasti
tento rok o čosi skôr ako obvykle. V Sikkime, kam sa chystáme, je to
rovnaké. Dážď, dážď, dážď. Čo teraz? Predsa sa nevrátime domov?
Predsa sa ten monzún bude dať obísť. Kamarát z minulého roku nás
pozýva k nemu do Pakistanu. Deň na to čítame, že sa Taliban vyhráža
Pakistanskej vláde útokmi v meste Lahor, v meste, kam sme pozvaní.
Tam teda asi nejdeme ;) No ale kam? Rozmýšľame, bádame,
skúmame... Žeby to Thajsko?

Požičiavame si komplet lezecký matroš na 3 dni. Chýba tam však
prilba. „Prilba na lezenie?!?“ pýta sa domáci prekvapene. „Načo?“
Keďže nás rovnaké reakcie čakajú aj v iných požičovniach, nemáme na
výber. Lezie sa bez nich. Skala je tu pevná, nerozlámaná a tak väčším
nepriateľom než padajúce skaly je slnko. Prilbu preto nahrádza klobúk
a opaľovací krém ;-).

Ako slnko po severe putovalo
Na polostrove, ktorý prejdete naprieč pešo za približne 40 minút, sa
nachádza 47 väčších, či menších lezeckých oblastí resp. stien na
Promptné vybavenie víz, nepálsky výtlačok Lonely Planet „Thailand“ za ktorých môžete nájsť dokopy asi 400 ciest. Niektoré oblasti sú
zlomok európskej ceny, letenka cez nášho nového kamaráta Nabaraja prístupné iba za odlivu, v iných sa zas do ciest nastupuje priamo z
a môžeme ísť.
loďky. Podľa štatistík je síce obdobie dažďov, no ortuť teplomera sa
šplhá hádam k 40 °C! Slnko páli. Vyberáme si preto severnú stenu,
Thajsko, Railey
nech sme pekne v chládku. Ten však nie a nie prísť ?! Slnko sa s nami
Thajsko – exotika, slnko, nádherné pláže, sex turizmus, „lady boys“, zahráva a opiera sa o stenu ráno, na obed i podvečer. Po zrelej úvahe
potápanie... Áno, to všetko v Thajsku nájdete... Avšak pre nás lezcov prichádzame na to, že Thajsko sa nachádza južne od obratníka Raka,
a teda v tomto ročnom období tu Slnko „chodí“ po severe.
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Jaskyňa v ceste „Organ Grinder“.

Jaskyňa v ceste „Organ Grinder“.

Lezeníííčko
Po rozlezení sa na niekoľkých jednodĺžkových päťkách, stena
„Diamond Cave“ si brúsime zuby na vraj jednu z najkrajších ciest na
Railey, 3-dĺžková „Massage secrets“, stena „123 wall“. Prvá dĺžka za 5,
ok. Prichádza druhá, 6a+. Takúto obtiažnosť som ešte nikdy neliezol!
Hmm, no veď ale niekedy to musí byť prvý krát ;-)) Idem do toho!
Cesta bez výrazných výčnelkov či štrbín, zvlnená, pomerne dobre
odistená. Nohy držia na trenie, ruky detto. Som vďačný za každý
jeden borhák. Nadliezam nad posledný. Kruh nado mnou je tak blízko
a pritom tak ďaleko! Silou vôle, silou strachu, či snáď silou prúdenia
vzduchu to doklepávam do konca. Štandujem, doberám Jana a
vychutnávame si eufóriu zo zdolania našej prvej 6a plusky a krásu
okolitého prostredia. Visiace kvaple okolo nás, útesy, palmy,
minidžungľa, more... Pozeráme nad seba. Posledná, 3. dĺžka má byť
tiež za 6a+, istenie v nedohľadne, slnko zapadá. Ide sa dole.
Ďalší deň kráčame cez džungľu k nástupu steny „Thaiwand Wall“.
Spoločnosť nám robia iba opice, ktoré nám predvádzajú svoje lezecké
kúsky. Slnko nesmierne páli. Sme radi, keď sa po prvej dĺžke cesty
„Organ Grinder“ dostávame do akejsi jaskyne. Nemáme síce čelovky,
no oči sa pomaly prispôsobujú tme a my sa snažíme jaskyňu
preskúmať. Po hre na speleológov si vychutnávame cestu „Fit to be
Thaid“ za 6a+. Nádhera, sem tam previs, inokedy lezenie po kvapľoch.
Skala je členitá, miestami previsnutá no zároveň s miestami vhodnými
na oddych. Najväčší boj zvádzame so slnkom a vodou, ktorej je málo,
je teplá a chutí ako plast, z ktorého je vyrobená fľaša. Mierne
dehydrovaní, no úúúplne spokojní mierime džungľou k najbližšiemu
poháru s vodou.
Posledný deň lezenia trávime na stene „Escher Wall“, jednodĺžkovými
5kami. Lezenie v oblasti Railey sme podnikli v rámci 3 mesačného
putovania Nepál - Thajsko - Malajzia a bolo vítaným a pre nás
nezabudnuteľným zážitkom.

Lezenie na Railey, Krabi, Thajsko.
V kombinácii s nádhernou prírodou, plávaním v mori, vychutnávaním si
Thajskej kuchyne a lacných miešaných drinkov ;-) bolo vynikajúcim
relaxom a oživením cestovateľských dní.
Ofotili sme si celého sprievodcu oblasťou Railey, kto by mal záujem,
píšte na peter.dzurinda(zavinac)gmail.com.
Viac o našej ceste nájdete na dzurinda.blog.sme.sk
Štandardný spôsob dopravy na polostrov predstavujú takéto loďky –
Veľa pekných zážitkov!
tzv. „long tail boat“. V pozadí v strede „Thaiwand Wall“.
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Posledné zlanenie 24. 10. 2009 (Plavecké Podhradie – Blázon)
text: Martin Hejnus

foto: Ema Šatalová, Braňo Korenko

S odstupom času sa dá skonštatovať, že to bolo v skutku zaujímavé
rozlúčenie sa s tohtoročnou lezeckou sezónou. Ráno u mňa doma
začalo, tak ako sa na sobotu patrí, pohodovo. Príjemné prebudenie o
cca 08:30 hod začalo tento príjemne zvláštny deň. Ten pokračoval
super rýchlym zbalením, keďže som pri počasí pod psa, ktoré vonku
vládlo, nemal v pláne sa teperiť nejakých 50 km na pre mňa úplne
neznámy a neprebádaný terén, čiže na Blázna, kde sa tento rok
zlanenie presunulo z tradičného, dobre známeho, Pajštúna. Autobus
som stihol LTT a už sa išlo.
No a v Plaveckom Podhradí na mňa a pár kolegov z Loko čakala
ďalšia malá dráma. Ktorým smerom je vlastne ten Blázon? Ako to už
býva, vybrali sme presne opačný smer ako je ten správny. Po malej
obchádzke a peknom výšľape na Pohanskú som sa po nejakých cca
02:30 hod cesty, ktorá by normálne mala trvať nie viac ako 01:00
hod., konečne doteperil pod skalu. Musím uznať skutočne
impozantná.
Všetko krásne, aj kolegovia z HKF pod skalou už čakali, len to
počasie voľajako nepočúvalo. No a keď som sa už teda po všetkých
Všetkému urobil škrt taký pekný dáždik.
útrapách išiel podujať na to slávne posledné zlanenie, všetkému
urobil škrt taký pekný dáždik. No čo už, tak som zlanil aspoň
symbolicky do dediny, kde sme vybudovali náš Base camp v miestnej
krčme.
Zápisnica zo zlaňáku
No musím uznať utešený kraj to Záhorie. Trochu sme tu spoznali
miestny folklór a miestnych štamgastov, ktorých neskôr nahradili
naši kolegovia vo vertikálach. Pomaly začali v krčme vznikať dva
tábory. Jeden extrémny a druhý ešte extrémnejší. Ten prvý, to sme
boli my a ten druhý, to bol tábor hrdého slovenského fanúšika, ktorý
povzbudzoval našich chlapcov v boji za postupom do Afriky. No
samozrejme nasledovali krásne fotečky z ciest našich kolegov.
Klobúk dolu pred ich počinmi.

Zahájenie záverečného zlanenia znateľne zdemoralizovalo
zúčastnených zlaňujúcich. Zbystrite zmysly! Zlé zriadenie zlaňáku
zavše zapríčiní zranenie zlaňujúceho. Zo začiatku žiadne zaháľačstvo!
Zalezenie zmučilo zlenivené zadky. Zanedlho zamokrené záhyby
zrúcaniny zlanenie značne znepríjemnili. Zima zahnala zmrznutých
zaangažovaných zrýchlene zohriať zľadovatené zuby. Zrejme zabudli
zubrovku. Záver zlaňáku zmiatol zhrozene zhliadajúci zhluk
zúčastnených zlokomotivy. Zfilozofu zavítalo zo zápalom zopár
zanietencov.

Opäť jedna vydarená akcia, musím uznať. Všetko ako sa patrí. No
len jedna vec sa zopakovala, tak ako minulý rok a to opäť neslávna Zaznamenali zvery zo Zoo.
účasť členov HKF. Znovu sa tu stretli skalní, ktorí už tradične boli
prevalcovaní kolegami z Loko. No i taký je život a ten ide ďalej, (Ema a Braňo)
preto sa netreba ohliadať dozadu ale s nádejou sa pozrieť dopredu.
Skale zdar a veľa šťastných nalezených metrov v novej lezeckej
sezóne 2010.

Martin Hejnus

Čo si dáme na rozlez?

Emino posledné tohtoročné zlanenie.
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Aňa a Ajda bojujú s počasím.

Kurz nováčikov 2009/2010
text a foto: Jarka Šárniková

Biele novembrové ráno nás víta na Troch Jazdcoch. Posledné dotiahnutia sedákov a ide sa pod skalu.
Prišli pomôcť aj Ema a Martin Hejnus a tak sme nekosli pod skalou
sami. Čajík z termosky chutil výnimočne dobre. Tí, čo doliezli si mohli s
Braňom a Emou poskúšať zakladanie abalakov a iných hračiek. Po
obede si dokonca dvaja kurzisti natiahli svoje prvé RP. Výborne, len
tak ďalej! Pred treťou decká pobalili laná a stretli sme sa neskôr aj s
Kazom, ktorý sa bol tiež s parťákom liepať na hradné bralo, dole v
krčme. Myslím, že deň nakoniec vyšiel nad naše očakávania dobre.
Sobotu 14. 11. 2009 sme sa s Igorom Marksom , Braňom Korenkom a Využili sme poslednú možnosť si tento rok vonku trochu poliezť. Zima
pár ďalšími filozofmi stretli s kurzistami na parkovisku Zochová. môže prísť.
Rozdelili sa sedáky, prsáky, prilby, laná a hurá na Jazdcov. Čím sme
boli ku skale bližšie, tým väčšia hmla všade okolo nás. Niektorí
nedočkavci dokonca na nás čakali s raňajkami pod skalou! No dobre,
tak ešte raňajkovali, keď sme dorazili. Obliekli sme sedáky a strávili
metodickú hodinku naväzovaním, vysvetľovaním základov bezpečnosti
a potom už len hurá na skalu. V Bratislave síce slniečko svietilo, ale
keďže sa k nám celý deň cez tú nepriesvitnú hmotu, čo bola veľká asi
ako od nevidím - do nevidím vôbec nedostalo, neostávalo nám nič iné,
ako sa hýbať. Kurzisti liezli len o 105, keďže sme zabudli objednať to
podlahové kúrenie a označiť chyty fixkou, ale teraz vážne, išlo vám to
dobre. Natiahnuté boli štyri cesty a každý si podľa chuti poliezol, čo to
dalo. So zotmením sme dokráčali dole do krčmy a hneď nám bolo
horúco. Teplá polievka, šúľance, či kofolka po celom dni na čerstvom
vzduchu dobre padli asi každému.
Prvé mesiace základného horo-kurzu majú nováčikovia za sebou.
Utorkové prednášky doplnilo čoskoro liepanie sa na múre a prvé
šúchanie leziek, kopačiek, či tenisiek o studenú skalu. Poprednáškové
stretnutia v Malom Ríme sa presunuli do Lúčnice. Viacerí trávia zimné
večere lezením na umelej stene, tak sa hádam na jar aj ukáže kto ako
trénoval.

Prvú decembrovú sobotu sme sa aj napriek nie veľmi pozitívnej
predpovedi počasia rozhodli nakoniec vyraziť na Pajštún. Plán B bol
boulderoom, ale keďže bolo sucho, ostali sme teda v spoločnosti asi
10tich nováčikov pri pláne A. Pod skalou prilby na hlavy, zopakovali
sme si ešte základné veci, a prípadne tí, ktorí neboli na Troch
Jazdcoch dobehávali zameškané. Peťo s Braňom natiahli nejaké tie Braňo a Ema dávajú rady do života lezca.
ľahšie cesty a nováčikovia sa striedali na voľnom konci lana.
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Michal Spišiak - variant narovnanie banánu.

Peter Čermák dolieza svoje prvé RP.

Wuff, spomínal tu niekto obed?

Baby, smelo do toho!

Janka odistila aj vyššiu váhovú kategóriu.
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Andy a Dušan, posledná kontrola a ide sa.

Nové prírastky a novomanželia
V mene nášho oddielu, by sme radi poblahoželali tohtoročným Filozof - oteckom a mamičkám ku krásnym prírastkom do
rodiny a tiež novomanželom popriali veľa radosti z možno budúcich lezcov a krásnych dní na spoločnej ceste životom...

Maxim Paulík, narodený 2. 1. 2009, 49 cm,
2800 g mamke Janke a tatovi Marekovi
Paulíkovi.

Barborka Víťazová, 6. 4. 2009, 49 cm,
3420 g rodičom Danke a Peťovi Víťazovi.

Michal Mihál, narodený 21. 6. 2009, 51 cm,
3200 g maminke Sise a Vladovi Mihálovi.

Jarka Petrlíková a Michal Šárnik si povedali
svoje "Áno" dňa 6. 6. 2009, Sad Janka Kráľa,
v Petržalke.

Peter Lényi a Pavla Zábovská sa zosobášili
18. 7. 2009 v kaplnke sv. Heleny
v Považskej Bystrici.

Juraj Samaš a Mária Dobríková vstúpili do
zväzku manželského 1. 8. 2009 na mestskom
úrade, Banská Bystrica.

Avízo 1/2010
z
z
z

Sicília, Taliansko
Španielsko, alebo moosíš zahynut (Miška Nemečková)
Horolezecká sezóna 2009

Uzávierka čísla 1/2010 je 15. 4. 2010. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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Po májovom mesačnom výjazde do tureckých bigwallových oblastí,
kde sme s Rasťom Križanom vyliezli niekoľko pekných ciest, som
začal rozmýšľať aký cieľ si vyberiem na leto. Rozlezený som bol veľmi
dobre, forma stúpala a tak sme sa s Kubom Kováčikom rozhodli, že
udrieme do super cesty Schatila vo švajčiarskej oblasti Rätikon.
Túto cestu som zapísal medzi svoje lezecké sny v roku 1990. Je ťažká
a vyrovnaná. 8 dĺžok, klasifikácia 7+, 8, 8/8+, 8-, 9, 8+, 8, 8+. Kto
pozná lezenie v Rätikone, vie o čo ide. Veľmi technické lezenie na
trenie, malé chyty, aj silové, proste všetko a hlavne veľmi ťažké na
zapamätanie.

Kubo nad nami bojoval a spolu s Rolom sme mu radili ako preraziť
tretiu dĺžku. V nej Schatila už naplno vycerila zuby. Tri nity kolmo a
potom traverz doprava v miernom previse, zlé nohy, zlé ruky, silový
výlez a potom rajbasy na štand.
Riadny nářez! Z tretieho štadnu Rolovci odbočili doľava do Schweizer
Zoo a my sme zostali s Kubom bojovať v Schatile. Bolo to
každopádne príjemné stretnutie. Rolo, tešilo nás!

Štvrtá dĺžka je skvost za 8-. Jedno miesto ma potrápilo, ale nakoniec
ma dĺžka pustila OS. Dali sme kratší oddych a Kubo sa odhodlane
pustil do najťažšej, piatej dĺžky. Toto už bol pravý Rätikon. Malé
Na prvý výjazd sme vyrazili koncom júla vo štvorici Kiko Lombardini, chyty, zlé nohy, 30 metrov po ničom. Kubo vybojoval dĺžku, 3 miesta
známy to bouchač Jožo Krištoffy hravo lezúci 8céčka, Kubo Kováčik, preliezol technicky. Zvyšok dňa sme sa zabávali práve tu. Ani sme
môj spolulezec a ja. Kiko, známa to frankenjurská slepá Huhňa sa dal nevedli, ako prišiel večer. . Deň oddychu sme si zaslúžili.
dokopy s najlepším športovým lezcom na Slovensku, veď v horách sa
to nejako utrasie.
Poriadne nabudení sme nastúpili opäť do Schatily. Jožo istený Kikom
vyrazili do New Age, veľmi ťažkej cesty klasikácie 10-. S Kubom sme
Po 12 hodinovej pohodovej ceste sme dorazili pod južné steny už oveľa rýchlejšie doliezli do piatej dĺžky. Jožo sa trápil v New Age a
Kirchlispitze. Počasie bolo super a na rozlez sme si dali hneď na druhý pochopil, že vyliezť Kammerlanderovu 10- je ťažšie ako dobre
deň cestu Little Joe, 6 dĺžok, klasifikácia okolo 7. Myslím, že sme si odistené 8c na skalkách. Dĺžka za 9 ho nepustila ďalej. Ale naberal
všetci dobre zaliezli. Liezlo sa nám dobre a tak sme bez oddychu horské skúsennosti a to bolo podstatné. S Kubom sme v piatej dĺžke
nasledujúci deň udreli na skusy do Schatily. Jožo s Kikom vyrazili do riadne zabojovali a konečne sme prišli na postupnosť krokov, ktoré
Schweizer Zoo, cesty za 8, s prvou dĺžkou, ktorá preverila nejedného viedli k vyriešeniu kľúčového miesta. Chytík, ktorý sme nevideli
drtiča.
spravil zrazu z desiatky konečne obťažnosť 9. Mali sme toho dosť a
rýchlo sme zlanili pod stenu. Nasledujúci deň sme si dali takú
Naša prvá dĺžka v Schatile padla na Kuba. Od prvých metrov nám pohodovku - Desu za 7+ a tešili sa po oddychu opäť na Schatilu. Cez
bolo jasné, že aj tých 7+ nebude zadarmo. Dlhé odlezy, ťažké kroky, voľný deň, vrámci dopĺňania energie sme sa poriadne prežrali. Kúpili
malé chyty. Kubo ju dal OS. V druhej dĺžke za 8 to však prišlo, pravý sme dve kilá syru, ktoré nakoniec padli za vlasť.
Rätikon. Najprv technický traverz doprava, také rajbásky – klajbásky,
potom silový sokolík a keď som už myslel, že by to mohlo stačiť aj na V sobotu 1. 8. nám to skoro vyšlo! Prvé 4 dĺžky nám sadli a keď Kubo
8+, doliezol som do posledného nitu, asi 8 metrov pod štandom. dal piatu za deväť RP, naše myšlienky stúpali na najvyššie stupne.
Nado mnou totálny rajbas, nešťastne som zametal po hladkej platni. Lenže šiesta dĺžka nám to pekne nandala. Teda hlavne mne. Totálne
Vymyslieť kroky ani za svet. Nakoniec som sa rozhodol, že naleziem som zhasol, došlo magi, chýbala brutálna sila. Po dvojhodinovom boji
mierne doľava a urobil som dobre. Konečne som prerazil a so sme po vystriedaní doliezli na štand. Kubovi duracelky šlapali a
zatajeným dychom som doliezol na štand. Kubovi to s horným lanom nenormálne ťažkú technickú siedmu dĺžku dal OS. V poslednej to
išlo dobre a za chvíľu bol u mňa. Hneď za ním sa objavila známa tvár. došlo aj na Kuba. Tak ako som ja bojoval v šiestej, potrápil sa on v
Kým Kubo odliezol do treťej dĺžky bol ksicht u mňa. Spýtal som sa ho: ôsmej. Ale aspoň sme doliezli na koniec cesty a konečne vedeli, čo je
„Rolo?“ Odpovedal: „Hej!“. Potom sa ma spýtal: „Vlado?“ a ja som to stredovek. Bol to tvrdý športový aj psychický boj.
povedal tiež hej. Poznáme vyše 15 rokov cez maily, Rolo je dokonca
externým dpoisovateľom nášho časopisu Jamesák. A keď napíšem Rozbití na kašu sme zlanili pod stenu. Na zemi Kubovi došlo, že na
jeho priezvisko, Garibotti, každému je hneď jasné, že je to práve ten predposlednom štande si nechal nové lezečky. Utešoval som ho, že
známy patagónsky rýchlik. Potešilo ma, že keď došlo v reči na dĺžku, vo Švajci sa nekradne a Schatila sa lezie tak raz za rok a do ďalšieho
ktorú sme mali za sebou, zhodli sme sa na klasifikácii 8+. Tak sa to pokusu ho lezečky počkajú v stene. Nasledujúce dva dni pršalo a z
nezdalo iba mne!
ďalšieho pokusu zišlo. A tak sme formu išli ladiť do Franskej kury bez
Kubových lezečiek. Veď vo Švajci sa nekradne…

Vlado Linek, 2. dĺžke, ťažký rajbas.

Kubo v doliezol silový sokolík, 6. dĺžka.
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6. dĺžka je aj riadne previsnutá.

Pohľad na J steny Rätikonu, cesta Schatila vedie vpravo od sedla.
Celý august sme čakali na počasie a odisťovali nové cesty na Bláznovi.
Koncom mesiaca sme do Rätikonu vyrazili len vo dvojici s Kubom,
forma gradovala a tak sme verili, že Schatilu konečne dolezieme.
Prvou našou úlohou bolo zachrániť Kubove nové lezečky, lebo bez nich
sme nemali šancu uspieť.
Zo sedla Schweizer Tor sme vystúpili na koniec našej cesty a Kubo
netrpezlivo zlanil na predposledný štand. Lezečky boli fuč! To je
patália takto o ne prísť! Keď sme už boli hore, riadne sme nacvičili
posledné 3 dĺžky. Šanca na úspech sa opäť zväčšila. Poznali sme už
kroky z celej cesty.

sa nám doliezť do tretej dĺžky a aspoň dali nit do pôvodného stavu.
Nemalo význam ďalej obliehať stenu. A tak sa skončili naše pokusy v
Schatile. Vedeli sme, že tento rok sa nám to už nepodarí. Do hôr
pomaly príde zima. Cesta však v Rätikone zostáva a už teraz si na ňu
brúsime zuby.
Do skorého videnia Schatila!

Dali sme deň oddychu a naplánovali si, že ďalší pokus dáme na
pohodu, nebudeme sa ponáhľať, vynesieme si vodu, vycibríme kroky,
otestujeme taktiku. Za 7 hodín sme preliezli 7 dĺžok, kde tu posedeli,
poriadne sme si to užili. V tretej dĺžke sa nám odšróboval nit a matička
spadla dole do doliny. …a doliezli sme! Toto nás dostalo. Už tak dosť
veľký odlez v ťažkom fleku sa razom „vylepšil“ o pár metrov. Nebol
však všetkým dňom koniec.
Ako u správneho alpinistu aj v mojom aute sa vždy nájde nejaký
potrebný matroš. Vedel som, že niekde tam dole mám náhradnú
matičku. Večer sme posedeli pri vínku a rozprávali zážitky z veľkých
stien.
Pred nami boli dva dni oddychu a plán opäť sa vrátiť do Schatily. Boli
sme si istí, že máme veľkú šancu to konečne preliezť. Ale, ako sa
hovorí: „Človek mieni, …“. Začalo pršať, ochladilo sa. Dva dni sme
vzdorovali počasiu a čakali na zlepšenie. Tretí deň sme využili mierne
Zľava Vlado Linek, Kubo Kováčik, Kiko Lombardini a Jožo Krištoffy.
zlepšenie a za jemného mrholenia sme vyrazili do našej cesty. Podarilo
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