Úvodník
Milan Mižičko
Milí naši členovia,
je tu nové číslo nášho časopisu a po výročnej schôdzi nášho oddielu aj
nové úlohy a zámery na tento rok. VČS oproti iným rokom bola bohatá
na diskusiu a hlavne nové námety zamerania a realizácie našej
činnosti. Podrobné rozpracovanie je zverejnené v zápise a priložených
uzneseniach schôdze. Nebudem sa preto detailne nimi v tomto úvode
zaoberať. Ukázalo sa, že mnohí „starí“ členovia sú mladí telom a
hlavne myšlienkami. Či je to môj obľúbený Duško Trochta alebo Maťo
Heuger, Patrik Barjak a daľší, ktorí prišli s množstvom námetov vo
všetkých smeroch našich aktivít. Teraz je len na nás, aby sme ich
užitočne dokázali aj realizovať v praxi života nášho oddielu.
Podieľali sme sa na realizácii Pajštúnskeho budíčka konkrétne popri

J. Zaťkovi aj „náš“ Vlado Linek. Myslím, že nie je potrebné nosiť drevo
do lesa a hovoriť o rozsahu a význame tejto akcie. Pripravujeme
záverečný letný kurz nováčikov v Tatrách ako ukončenie prípravy
lezenia a najmä lezenia vo vysokých pohoriach. Nemáme ukončené
vyberanie členských príspevkoch a bolo by dobré, keby tí, ktorí ešte
nesplnili svoju povinnosť voči oddielu takto v najbližšom čase urobili.
Ako vidíte, dalo by sa písať ešte o veľa veciach, ale toto moje dielko je
úvodom a nie hlavnou časťou nášho časopisu a preto končím aby ste
to čo Vás zaujíma našli v ďalších článkoch, ktoré nasledujú. Záverom
Vám a nám všetkým prajem, aby nám vyšlo všetko to, čo sme si
zaumienili a aby sme sa o tieto zážitky pri stretnutí mohli spoločne
podeliť.
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9. - 10. 2010, Záver horolezeckej sezóny

Výročná členská schôdza
Dňa 9. 3. 2010 sa uskutočnila VČS nášho horolezeckého oddielu.
Zúčastnilo sa jej 66 členov, čo predstavuje 50,4 % členskej základne.
Správu o činnosti a hospodárení HO za rok 2009, návrh plánu činnosti
a rozpočet na rok 2010 predniesol predseda Milan Mižičko.
Vyhodnotenie športových výstupov za rok 2009 a ocenenie výstupov
predniesol Vlado Linek. Z Výkonného výboru odstúpili metodik Marián
Marek, zástupcovia študentov Michal Michalčík a Veronika Hulenová,
nahradili ich Marek Paulík (Marko Mižičko), Boris Korenko a Ema
Šatalová.
Z bohatej diskusie vyplynuli nasledujúce uznesenia:
- členovia horolezeckého oddielu by mali o svojich aktivitách
informovať na fóre, stránke HKF a aj v našom časopise
- pre vzájomné kontakty členov oddielu, ale aj výmenu skúseností by
bolo dobré, aby spolu liezli starí aj noví členovia oddielu a nováčikovia
neboli uzavretí len do svojej skupiny
- z dôvodu informovanosti pri výbere túr (oblasť, cesta) vytvoriť
elektronickú knihu túr, kde by sa uverejňovali vylezené cesty aj s
komentárom tak, aby pomohli v orientácii pri výbere lezeckých cieľov

- doriešiť funkčnosť informačných prostriedkov oddielu, webovej
stránky, aby plnili informačný a diskusný zámer HO o plánovaných,
pripravovaných a už realizovaných aktivitách členov
- posielať články z aktivít členov do oddielového časopisu pre
informovanosť členov a verejnosti
- vytvoriť okrem nováčikov v „Lezec info“ aj rubriku oznamov a aktivít
starších členov oddielu počas celého roka letné aj zimné túry
- usporiadať informačné zdokonalovacie kurzy aj pre starších členov
oddielu napr. zimné lezenie, prvá pomoc pri lezeckom úraze, chytanie
pádov a pod.
- v rámci činnosti zorganizovať spoločné lezenie a výcvik starých a
nových členov slúžiace na odovzdávanie skúseností
- výbor oddielu vypracuje koncepciu výchovy metodických pracovníkov
- častejšie spoločné akcie spojené s premietaním snímkov z lezenia
- na podporu lezenia mladých perspektívnych členov menovite
Patrikovi Barjakovi vydeliť sumu 100 €
- na lezec info umožniť možnosť kontaktov starých a nových členov za
účelom výmeny informácií o lezení, aktivitách a podobne.

Jozef Lipták, predseda Milan Mižičko a František Mitošinka.

Účastníci schôdze.
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Špaňelsko, alebo moosiš zahynúť

texta foto: Miška Nemečková
Mesiac na skalách. To by bola paráda. Destinácia vybratá úž dávno –
Španielsko – Siurana a Rodellar. Len má to pár problémikov.
Dostanem v práci voľno? Zoženieme ľudí do auta? Koľko nás to bude
stáť? V práci pustili, peniaze sa našli a dokonca aj ľudia. Takže nič
nám nebráni odísť. Nakoniec sa nás nazbieralo 7 ks. Ja, Robo, Zuzka,
Dano, Ďuri, Kačka a Jožo. Rezervovali sme si ubytovanie v Kalandrake,
aby sa nestalo, že bude obsadené a už sme sa tešili na dovolenku.
Pôvodný plán, že ideme autom na mesiac traja a zvyšok letecky na
dva týždne, sa zmenil týždeň pred odchodom. Sky Europe nám urobilo
poriadny škrt. Teraz čo? Letenky kúpené, peniaze hm, uvidíme či ich
vôbec vrátia. Celý týždeň sme strávili na internete, telefónoch mailoch
atď. a riešili a riešili. Nakoniec sa podarilo. Ideme na mesiac piati
autom (ja, Robo, Zuzka, Dano a Ďuri) a dvaja (Kačka a Jožo) na dva
týždne autobusom - do Prahy, odtiaľ do Barcelony a tam ich
vyzdvihneme. Bus im išiel 3. 9. 2009 okolo polnoci a v Barcelone mali
byť 5.9.09 okolo obeda. Takže náš odchod musíme zriešiť tak, aby
sme aj my boli v sobotu okolo obeda v Španielsku. Plán bol vyrážať v
piatok 4.9.09 o 12tej z Bratislavy. Ešte rýchlo na tri hoďky do roboty
odovzdať všetko dôležité a odchod. Samozrejme ešte o druhej sme si
dávali kávičku u chalanov doma a kým sme napchali do auta všetky
veci a seba, bolo pol štvrtej. Cesta bola strašná, celé Rakúsko pršalo,
plná diaľnica, pár km za Bratislavou nám kameň rozbil okno našťastie sa to dalo zaceliť....ale nám to nepokazilo radosť. Chceli sme
prespať vo Finále, ale keď sme tam dorazili, rozhodli sme sa, že to
potiahneme – jedno z hesiel výjazdu :-) - až do Siurany na šupu. Bolo
to celkom zábavné, striedali sme sa asi po 3 hodinách šoférovania,
celú cestu na nás útočili agresívne rožky a vianočka, pretože nám
padali na hlavy. Za výdatnej pomoci redbulov a domácich klobás sme
po 24 hodinách úspešne dorazili do Siurany. Dali sme si neskorý obed,
pizzu a hranolky a keďže za chatku – stany sme nemali – pýtali 65 Eur
na noc pre 5tich ľudí, sme sa rozhodli, že budeme spať na parkovisku
pod skalami. Ešte bolo treba ísť pre Kačku s Jožom do Barcelony.
Podujal sa na to Robo s Danom. Po 2300 km naraz to bolo dosť zlé
spraviť ešte ďalších 360 km. My sme ich čakali pod skalami. Našli sme
si krásne miesto a tam sme začali spotrebovávať skromné zásoby z
domu. Zuzka ma začala učiť točiť palicu a hrali sme domino – výhra z
Cafečka :-). Naši cestovatelia dorazili asi okolo 9tej a oslava nášho
príchodu do Španielska mohla začať :-). Ráno sme sa zobudili na
slniečku, ale rýchlo prišli mraky, tak sme sa rozhodli premiestniť do
Rodellaru. Opäť na dvakrát. Štyria sme išli do Rodellaru a traja išli
zatiaľ zaliezť v Siurane. V Rodellari – Kalandrake sme ostali ja s Ďurim
a opäť Dano s Robom išli pre zvyšok do Siurany. My sme zatiaľ
vybavovali ubytko, poodnášali veci do domčeka, zoznámili sa so 6timi
spolubývajúcimi - tí keď zbadali to množstvo batohov a iba dvoch ľudí
boli dosť prekvapení. Už pomaly po tme sme si išli vyliezť aspoň jednu
cestu – návrat s jednou čelovkou cez celý kaňon bol zaujímavý a
potom sme čakali na príchod ostatných spolu s hruštičkou :-). Keď
dorazil zvyšok, opäť raz začala oslava úspešného príchodu, tentokrát
do Rodellaru :-). Na druhý deň sme sa všetci nasťahovali do nášho
domčeka č. 4 na lúčke s výhľadom na kaňon. Je tam 9 postelí. Prvú
noc sme mali spolubývajúcich – Španielov a Američanov. Američania
odišli hneď ráno a Španieli sa na ďalší deň presťahovali vedľa a my
sme mali celý domček iba pre nás. Celý mesiac sme nemali kľúč, ale
my sme ho ani nepotrebovali, pretože sme chodili cez okná. Počasie
sme mali krásne, počas celého mesiaca pršalo možno 4 alebo 5 dní,

ktoré sme využili na rest days. V pondelok sme mali veľmi skromné
raňajky, pretože sme nemali jedlo. Zo Slovenska sme toho veľa
nebrali, lebo do auta by sa to nezmestilo a supermarket, ktorý je v
mestečku Barbastro, vzdialenom asi 50 km bol v nedeľu zatvorený.
Našťastie v kempe v Rodellari je malý obchodík, kde sa dajú kúpiť
aspoň cabbaty, maslo a drobnosti, ale je dosť drahý.
Po raňajkách sme išli liezť do sektoru Le cole – ľahšie cesty, na
zoznámenie sa so skalou. Je to taká mierne položená až kolmá platňa
s dlhými cestami. Na pravej strane je dole previs a na ľavo od platne,
kúsok vyššie, je obrovský previs. Poliezli sme tam skoro všetko čo sa
dalo a Jožo si hneď prvý deň vybral svoj projekt zájazdu - cestu
Hipocresia 7c/c+ .
Na ďalší deň sme so Zuzkou a Ďurim išli nakúpiť do Barbastra jedlo a
zvyšok išiel liezť do sektoru La Fuente. My sme optimisticky došli do
Barbastra, kde sme zistili, že je fiesta, to znamená, že nekúpime nikde
nič.Všetko zatvorené, lebo došiel nejaký týpek čo ide zabíjať býky. Tak
sme išli do mestečka Monzónu asi o 20 km ďalej. Tam sme nakúpili
neskutočne veľa jedla, lacné biele a červené vínko, ktoré však malo
buket :-) a biely rumík za pár euráčov. Večer sme dorazili domov do
Kalandraky, vybalili jedlo na izbe a išlo sa hodovať.
Na druhý deň, keď sme sa vrátili z lezenia, sme si našli krásny odkaz
na dverách, že si máme všetko jedlo odniesť do kuchynky ináč nám ho
vyhodia + niečo nepekné po mexicky :-). Našťastie to nebolo také
vážne a vysvetlili nám, že jedlo musí byť v kuchynke a nie na izbe, aby
sa nám do domčeka nenasťahovali anti - mravčeky. V kuchynke sme
vyfasovali 4 veľké plastové nádoby a v nich sme si nechávali všetko
jedlo, riady atď. Keď už sme mali jedlo, každé naše ráno vyzeralo tak,
že sme vstávali okolo 10tej, raňajkovali na slniečku vonku asi 2 hodiny
a plánovali kam sa pôjde liezť. Väčšinou sme liezli až do večera, alebo
dokým nás nevyhnalo od skál škvŕkanie v bruchách. Každý večer sme
si spoločne varili. Okrem klasických cestovín a ryže sme mali aj také
špeciality ako Sushi, majonézový šalát, zemiakovú kašu s kuracím
mäskom a rôzne iné dobroty. Počasie sme mali celý mesiac
neskutočne pekné, slniečko svietilo, niekedy až veľmi. Doobeda slnko
svieti na jednu stranu a poobede na druhú stranu kaňonu. Skoro
každý deň sme sa po lezení kúpali v potoku, no skrátka pohoda. Počas
mesiaca sme navštíviť skoro každý sektor.
Keď sme sa trošku rozliezli, išli sme do sektoru Bolder de Jon. Je to
krásny sektor, kde je veľa 7a-čiek a 7a+-siek. Poliezli sme tam veeeľa
ciest. Robovi a Jožovi sa v tomto sektore darilo. Jožo nám vytiahol
cestu Alpinisimo de salón 7a+ v ktorej sme sa všetci potrápili. Tiež
sme liezli cestu bez mena a obtiažnosti, ktorú sme odhadovali na 7a+
ale po tom, ako sme liezli cestu Porque 7a+ a Upaah Pachico 7b sme
sa zhodli, že je určite ťažšia. Ešte sme tu liezli Steilist Geil 7a+ síce iba
12m, ale neuveriteľný previs – strašná bandaskáreň :-). Boli sme
pozrieť aj v sektore Ali ba-ba, kde sme liezli cestu Como la prehistoria
6c+/7a čo je najľahšia cesta v tomto sektore.
Na ostatné cesty a bouldre sa ešte dlho môžeme len pozerať, teda
väčšina z nás :-), keďže ide o jaskyňu, kde sú najťažšie bouldre a
cesty tejto oblasti. Jožo vytiahol Prehistoriu a my ostatní sme sa ju
pokúšali vyliezť. Podaktorí ťahať, podaktorí na hornom. Jožo tu
vyliezol aj Abrete Sesamo 7a+ a dával pokusy do City no 8a. V
posledný deň nášho pobytu sa ešte Dano vrátil do cesty como la
prehistoria, ale bohužiaľ nepustilo. Natiahol ju, ale v bouldriku si sadol.
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Kačka nastupuje do cesty El Guitarrista del
cajón prieto 6a.

Pohľad na skalné okno El delfin.

Časťou našej posádky bol viac krát obliehaný a pokorený sektor
Bikiny. Sú tu ľahké aj ťažké cesty, ale keďže ide o populárny sektor,
bohužiaľ sú aj dosť vyšmýkané. Kačka so Zuzkou a Danom tu poliezli
čo sa dalo. My sme skúšali cestu Acracia 7a. Jožovi sa ju podarilo
vyliezť, ostatní sme opäť mali kde trénovať. Je to krásna, mierne
previsnutá 22m cesta v ktorej je snáď všetko. Lišty, spoďáky, madlá,
correra (ciagle), kapsy, sokolík, platňa, bruško no skrátka všetko, ale
je to neskutočná bandaskáreň v ktorej je prvý chyt asi tak 2,5m nad
zemou, takže pre nás krátkych nereálne. Ja som nastupovala z
Robových ramien :-). Samozrejme sme išli liezť aj do sektoru
Ventanas del Mascun, kde je skalné okno v tvare delfína. Pre mňa
jeden z najkrajších sektorov. Z pravej aj z ľavej strany delfína sú
krásne ľahšie cesty v obtiažnosti 6b, 6c. Liezli sme všetky :-). Mne sa
podarilo preliezť cestu, v ktorej som v apríli ani za svet nevedela
cvaknúť zlaňák, nádherné 6c+ El Beduino. Opäť sme tu skúšali aj
cestu Bis a Bis 7a. Je to pekná cesta asi najľahšia vo veľkom previse,
takže opäť vyšmýkaná. Robo ju vytiahol, ja som si ju išla skúsiť na
hornom, pretože v strede je nepríjemný boldrík, ktorý som si matne
pamätala. Ale liezť na hornom a vycvakávať taký previs je väčšia
makačka ako ho ťahať – čo som už ani nešla. Zlákali nás naši
kamarááti, ktorí na nás mávali zdola od potoka – našej pláže, aby sme
sa išli okúpať. Do Mascunu sme sa ešte neskôr vrátili a liezli sme cesty
La Bruja de Bair 7a+ a z druhej strany skalného okna cestu A toru
passau 7a +. Boli dosť ťažké a my v ten deň dosť unavení, tak sme si
v nich trochu posedeli.
Ešte počas prvých dvoch týždňov sme si vyhliadli a boli vyskúšať
sektor Picon de cuervo. Krásny sektor, kde je asi 6 ciest. Je
orientovaný na východ takže tam nepečie slniečko. Boli sme tu liezť
viac krát, pretože sme si tu našli náš projekt zájazdu – cestu Kikiriki
7b. Je to krááásna asi 25 m cesta v miernom previse. Asi do 5teho
istenia je relatívne ľahká a potom začínajú boldríky. Najskôr cez malé
lišty neuveriteľný prečah do dvoch pre mňa trojprstových dierok (pre
niektorých dvojprstových) a potom do dobrej lišty a opäť, malé lišty s
neuveriteľným prečahom. Najťažší krok tam je asi opäť raz dlllhý
prečah do spoďáku a veľmi silový dolez po zle otočených veľkých, ale
oblých chytoch. Jožovi sa ju podarilo vyliezť. Robo dal do nej pár
pokusov. Veľká škoda posledného, keď to liezol RP a spadol pod
zlaňákom. Okrem tejto cesty sme tu liezli Menese´s family 6a – taký
kútik – úplne netypická cesta na Rodellar a cestu Daňos Colaterales
6c+. V tejto aj v iných cestách sú pre nás z nevysvetliteľných príčin
zlaňáky strášne ďaleko. Neviem či v tom majú domáci záľubu :-).
Dva týždne ubehli veľmi rýchlo a Kačka s Jožom museli ísť domov. V
deň ich odchodu pršalo, tak sme si povedali, že si s Robom spravíme
prechádzku po Barcelone. Odviezli sme Kačku s Jožom na stanicu. Z
našej prechádzky nakoniec nič nebolo, pretože po dvoch týždňoch
strávených v lese, bez ľudí sa nám v Barcelone zdalo byť veľmi rušno.
Tak sme rýchlo zvoli smer Rodellar. Cestou sme ešte dokúpili zásoby
potravín a rýchlo do našej Kalandraky. Prvý večer a ďalší deň po
odchode Kačky s Jožom, nám bolo trochu smutno. Taký nezvyk,

Robo v klúčovom mieste v ceste Utopia 7a.

že zrazu nám chýbajú dvaja ľudia. Ale zasvietilo slniečko, išli sme liezť
a zvykli sme si na to, že je nás menej.
Pri študovaní sprievodcu sme zistili, že sme ešte neboli v sektore
Criminal Tango, tak sme sa tam vybrali. Veľmi pekný sektor, v ktorom
je veeeľa 6c-éčiek, jedno 6b a jedno 7b. Robovi sa tu podaril krásny
OS 6c+ Bebe Gitano – 20m previsnutá cesta po chorrere v previse so
silovým dolezom do štandu. Zuzka si tu vybrala svoj projekt zájazdu :), cestu Roxy la Palomera, 6b. Veľmi pekná cesta po chorerros –
nazvali sme ju aj ináč, že po ... alebo aj erotická cesta :-). Hneď vedľa
Criminal tanga je sektor Aquest any si, kde sme si vyliezli asi 30 m
cestu Lómbre De la Barca 6c. Asi týždeň nato, ako nás opustili naši
dvaja členovia, sme raňajkovali pri kuchynke na slniečku a pozeráme,
že prišla nejaká známa tvár. Bola to Aďa Chlebová – sme sa s ňou
zoznámili pri našej prvej návšteve Rodellaru pred rokom a pol - s
Danim a Jarkou. Hneď si k nám sadla, dala si kávičku, zoznámila nás s
Jarkou. Jarka prišla na 2 a pol mesiaca do Európy a Aďa si prišla
zaliezť. Prekecali sme niekoľko hodín a potom sme išli liezť. Večer sme
opäť kecali až do noci pri pivku. Jarka sa rozhodla, že ostane v
Kalandrake, tak sme mali na týždeň novú spolubývajúcu. Aďa ostala
dva dni, potom odišli a potom sa opäť vrátila asi na 3 dni. S dvoma
novými členmi sa nám každý deň raňajky predĺžili asi o dve hodiny :-)
- museli sme si toho veľa povedať. Aďa nám odporučila, nejaké cesty,
ktoré sú pekné, tak sme šli skúšať. Každý deň sme chodili okolo
krásneho a ťažkého sektoru Grand Boveda. Ešte sme v ňom nikdy
neliezli, tak poďho niečo tam skúsiť. Vybrali sme si hneď prvú cestu z
prava, nádherné 40m 7a Amélia. Asi 20metrov sa lezie v platni po
lištách a dobrých chytoch. Potom sa odbáča trošku doľava cez veľké
chorrero na stisk, ďalej na sokola. Potom príde bouldrík

Robo po prelezení bouldríka v ceste Utopia 7a.
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Dano v nástupe do cesty Como la prehistória
6c+/7a.

Jožo po prelezení bouldríka v ceste Porque
7a+.

cez malé chorrerko na stisky s krížom do ľavej strany do hlbokej lišty.
V tomto kroku som vždy chytila dvere. Robovi sa ju opäť podarilo
vyliezť, ja som bohužiaľ skončila po bouldriku :-(, veľká škoda, lebo mi
natieklo a už som nebola schopná cvaknúť posledný expres pod
zlaňákom – stráááášne bandasky :-). Nevadí, nabudúce sa podarí.
Dano dal do nej tiež veľmi pekný pokus, ale tiež ho nepustil bouldrik.
Hneď na začiatku kaňonu pri chodníku je sektor Cueva de las
escaleras. Keď sme tu boli pred rokom prvý krát, skúšali sme tu cestu
Utópia 7a. Vtedy nepustila. Je to oranžová skala, s oblinami a cesta je
dosť bouldrová. Ako sme išli liezť do iného sektoru, zistili sme, že tu
bol ešte tieň, tak sme sa rozhodli ju vyskúšať. Robovi sa ju podarilo
vyliezť. Ja som ju skúsila na hornom a prekvapivo som nesedela.
Rozhodla som sa, že si ju vytiahnem. Začiatok je po oblinách a
problém je z oblých chytov a zlých stupov prečiahnúť do malej
škrabky, odvisnúť v nej a prečah do police a potom sa vytlačiť hore a
vydržať doliezť v previse po dobrých chytoch. Najväčší problém mi
robilo cvaknúť asi štvrté istenie, pretože je umiestnené dosť odveci
vpravo. Vyriešila som to tak, že som ho necvakla :-) a cestu som
vyliezla. Konečne. Strašne som sa tešila zo svojho prvého 7a. S
fantastickým pocitom sme išli do sektoru El Calejon, kde sme liezli
cestu Pasaba por aquí 25m 7a. Robo ju vybojoval, ale mne sa
nepáčila. Ja skrátka tie obrovské chorrera neviem liezť. Prvých 10
metrov je vlastne jedno veľké previsnuté chorrero, potom je krásna
platňa – s takou sme sa tu v žiadnom sektore nestretli. Keďže ľúbime
platne, tak sme si ju vychutnali. Teda ja na hornom. Robo poriadne
nadával, keďže bola poredšie odistená na tunajšie pomery.
Asi tri dni pred našim odchodom sme sa vybrali do sektoru El Camino.
Tento sektor sme s Robom nemali radi, lebo pri našej prvej návšteve
sme tu boli a vôbec nám nesadol. Ide o veľmi obľúbený sektor
domácich, ktorí sem chodia iba na víkendy, pretože je tu veľa ľahších
ciest od 6a do 7b vedľa seba. Je to mierne previsnutá, krásna
oranžová skala. Chyty sú, ale väčšinou obliny. Po našich
skúsenostiach, že sme tu nevedeli vyliezť ani najľahšiu cestu, sme
začali liezť s rešpektom. Ale veľmi nás prekvapilo, že sa nám podarilo
vyliezť pár 6b-ečiek. Povzbudení sme sa pustili do 6c-éčiek a vyššie.
Mne sa podarilo vyliezť na tretí pokus cestu Laloros za 6c s krásnym
boldríkom na začiatku cesty a s dolezom po veľkých madlách do
previsu. Robovi sa zasa podarila cesta La larva za 7a na druhý pokus.
Ja som ju skúšala ťahať, ale skončila som v pre mňa nereálnom kroku,
v ďalekom prečahu do jednoprstovej dierky potrebnej na vyrovnanie
sa a postavenie sa skoro z drepu na ľavej nohe – moje pokazené
koleno proste štrajkovalo. V Camine sme liezli dva dni po sebe – tak sa
nám tam zapáčilo, keď to konečne začalo ísť :-). Aj zvyšok si tu super
zaliezol.
Počas posledného rest day sme boli nakúpiť v Huesce. Pozreli sme
mesto, športové obchody, dali sme si pizzu. Cestou späť sme dostali
úžasný nápad, ísť si cestou domov zabouldrovať do fontáču. Nadšení
sme všetko naplánovali, ale neisté počasie rozhodlo, že sme nešli a
ostali v Španielsku ešte pár dní.

Miška v nástupových oblinách v ceste Utopia
7a.

Posledný deň lezenia sme išli pozrieť sektor Pince san rire. Aďka nám
odporučila jednu cestu, ktorá nie je v sprievodcovi za 7a+ The far
fader west. Opäť raz veľmi pekná dlhá previsnutá cesta. Ale
nanešťastie, ako ju Robo liezol, začalo hrmieť a o chvíľu prišiel lejak.
Vrch cesty mu zatiekol, tak mal čo robiť, aby doliezol do zlaňáku.
Zbalili sme mokré lano a sedeli pod úžasným previsom a čakali, kým
prestane pršať. Nad nami liezli domáci neskutočné cesty od 7c po
8b+, tak sme sa mali na čo pozerať. Keď prestalo pršať mali sme chuť
ešte si trošku zaliezť. Zabehli sme dolu do sektoru Egocentrismo –
cestu De bien nacido 7a+ v ktorej si Robo niekoľko krát poriadne
zalietal. Po tejto ceste sme si povedali, že by sme sa pomaly mali ísť
pobaliť a nachystať sa na cestu domov.
Ráno sa nám veľmi nechcelo. Z tak úžasného miesta sa veľmi ťažko
odchádzalo. Mysleli sme si, že mesiac bude veľa, že bude ponorka, ale
nič z toho sa nestalo. Rozlúčili sme sa s domácimi, s Jarkou a pri aute
s celým kaňonom, ktorý z neznámych príčin odpovedal na náš pozdrav
Ahooooj rovnakým spôsobom ... dolu liezli nejakí Česi :-) a vyrazili
domov. Cesta domov bola bezproblémová, v noci sme prespali vo
Finále a na ďalší večer sme boli doma. Z návratu sme sa spamätávali
vyše mesiaca a myslím, že doteraz nie sme ešte celkom naspäť :-).
Rekapitulácia: neskutočné miesto, fantastická partia – to si hovoria
kamaráááááti??, milí ľudia, perfektné počasie, nádherné lezenie...
proste všetko bolo na jednotku. Ako, stalo sa aj pár nepríjemnosti:
ukradli nám 3 expresy, ktoré sme nechali zavesené v Hipocresii.
Našťastie iba 3, lebo nevedeli doliezť k ďalšiemu. Tiež nám v Huesce
oškreli auto a vždy keď sme išli nakupovať a chceli sme ísť niekde na
obed, tak sme trafili čas siesty, takže žiaden obed :-) ale tieto
drobnosti nám nepokazili fantastickú dovolenku.
Účastníci zájazdu: Róbert Kovács, Katarína Krištofičová, Michaela
Nemečková, Daniel Bondora, Martin Ďurian, Jozef Kunoš, Zuzana
Uhrínová
Miesto: Rodellar – Španielsko
Dátum: 4. 9. - 4. 10. 2009
Asi naj prelezy
Jožo: Kikiriki 7b PP, Alpinisimo de Salón 7a+ PP, Steilist Geil 7a+ PP,
Acracia 7a PP
Robo: Utopia 7a RP, La Larva 7a RP, Amelia 7a RP, Bebe Gitano 6c+
OS, El Beduino 6c+ RP, Andrea 6c+ RP
Miška: Utopia 7a PP, El Beduino 6c+ PP, L´ombre de la Barca 6c PP,
La loros 6c PP
Kačka: L´ecole A 6a flash, El Ratón 6a+ flash, El Guitarrista del cajón
prieto 6a RP
Dano: Andrea 6c+ PP
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Výlet na Aconcaguu

text: Patrik Barjak, foto: Viktor Karabinoš, Milan Packo
Vedel som, že budem musieť vypadnúť, ujsť z tohto sveta... Sveta,
kde sa len naháňame za niečím, čo v skutočnosti nemá hodnotu,
stresujeme sa pre nezodpovednosť a ľahostajnosť iných a snažíme sa
tváriť, že nás to tu baví a usmievať sa, aj keď nechceme.
Štandardný obrázok: Vyhriata Cafe stena a my trénujeme, akoby sa
ani zima neblížila. Počujem Maťa, ako niekomu hovorí, že na jeseň idú
do kopcov. Naskytá sa šanca a viem, že ju treba využiť. Maťo súhlasí,
nevyzerá, že by bol z mojej účasti nejako nešťastný a 19. novembra
letíme.
Až dva dni po tom, keď som zaplatil letenku, mi došlo, o čo ide. Mal
som v pláne ísť niekam, kde budem liezť po skale a namiesto toho
šliapanie na skoro sedemtisícovku s batohom na chrbte v zime a vetre.
Tak o tom sa mi ani nesnívalo. Nasledovalo študovanie materiálov o
Argentíne a Aconcague, o výške a chorobách v nej, výstroji a iných v
tej chvíli pre mňa dôležitých veciach. Postupne som tento výlet začal
brať ako výzvu a možnosť naučiť sa v partii skúsenejších lezcov veľa
nového, čo ma určite v budúcnosti posunie v lezení ďalej.
Steaky, Vente Bianco a Malbec
Santiago de Chile. Chvíľu nám trvá, kým sa tu zorientujeme a kým
naivitu a dôverčivosť premeníme na obozretnosť a predvídavosť.
Smog, teplo, samé taxíky, policajti, špina a vojaci, to je Santiago
cestou na autobusovú stanicu za pomoci shuttle busu. Kupujeme prvé
lístky do Mendozy. Autobusová sieť a kvalita autobusov v Chile a
Argentíne (aj v Peru) je na veľmi vysokej úrovni a za prijateľné ceny.
Hneď po nastúpení do autobusu sme dostali deku, vankúšik a niečo na
zahryznutie. Keby som vedel, že tých 300 kilometrov pôjdeme 10
hodín, tak si niečo aj ušetrím.
Do Mendozy prichádzame neskoro večer. Viktor mal vybraté nejaké
hostely, a tak po pár telefonátoch sa presúvame taxíkmi do hostela
Confluencia. Mendoza bola pred niekoľkými desaťročiami zničená
zemetrasením, a tak ju nanovo postavili. Od prvých chvíľ obdivujem
obrovské platany, ktoré lemujú každú ulicu a zahaľujú ju tak
potrebným tieňom. Bez nich si neviem ani predstaviť pohyb po
uliciach, ktoré sú plné kaviarničiek, reštaurácií, obchodíkov a
vinárničiek.

Strávili sme tu nevyhnutné 3 dni, aby sme sa zorientovali a nakúpili
potraviny a plyn. Mali sme v pláne ísť sa aklimatizovať do pohoria
Cordon del Plata s najvyšším vrchom Plata (necelých 6000 m).
Prenajatým džípom, ktorému po ceste vyvrela voda z chladiča, sa
dostávame do výšky zhruba 2900 m. Odtiaľto už len po vlastných...
Na chrbty nakladáme batohy pripomínajúce indické náklaďáky
ovešané z každej svetovej strany. Čakali nás približne 3 hodiny piánko
tempa do výšky 3600 m, kde sme rozložili stany a navarili vodu.
Podvečer sa v rámci budovania aklimatizácie naprázdno prejdeme ešte
do 4000 m.
Ráno sa neponáhľame. Síce fučí, ale užívame si pobyt tu, na mieste,
kde je málo ľudí, nie je tu signál a všetko závisí len od nás. Presúvame
sa do výšky 4200 m, ktorá sa na najbližšie dni stane naším domovom.
Večer vybehneme do 4600 m a vrátime sa. Nasledujúci deň máme v
pláne vystúpiť ako najvyššie sa bude dať. V noci je zima a budíme sa
do veterného rána.
Sme nabudení a radi, že môžeme kráčať, prečistiť hlavy aj napriek
vetru, ktorý nami občas lomcuje. Vystúpime len do sedla v 5150 m,
kde sa nedá už ani stáť – fučí ako besné, a tak otáčame.
Prichádzame premrznutí ako sobolie hovno. Potrebujeme rest-day, už
tri dni neustále šliapeme. Vietor a vlhká hmla na ďalší deň nám dá za
pravdu. Takže leňošíme, varíme a jeme. Zajtra skúsime vyjsť až na
Platu, je to o 1700 m vyššie. Viktor vyráža o siedmej, my hodinku po
ňom. V sedle, kde sme boli predvčerom, nefúka, a tak pokračujeme
ďalej.
Lekári vravia, že mužské semenníky sú mimo tela preto, lebo
potrebujú byť v prostredí, ktoré je zhruba o 4 °C chladnejšie ako
teplota tela. Bol som dobre oblečený, lenže vietor bol mrazivý, a tak
každých 10 - 15 minút som musel zastaviť, kľaknúť si a na striedačku
ich zohrievať. Ešteže som mal tie páperové rukavice od Milettu
(vďaka, Saly).
Vo výške 5600 m som okolo 14.00, čo je už dosť hodín – vraciam sa
dole. Maťo to stihol a asi hodinu po ňom Viktor, Pacho sa otočil asi
200 m pod vrcholom. Čakám chalanov, nech sa nerozdelíme a v
prípade potreby si vieme pomôcť. Spoločne počkáme ešte na Viktora a
zostupujeme dole. Pri stanoch sme s Maťom prví, rýchlo začíname
variť vodu, dnes sme toho veľa nevypili. Nasledujúce ráno sa balíme a
schádzame.
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Zľava: Viktor, Pacho, Maťo a Paťo.

Výstup do sedla z 1. do 2. tábora.

Výškový mozgový edém (HACE) sa vyvinie vždy z miernej, stále sa
sťažujúcej výškovej choroby a jeho symptómy sa začínajú prejavovať
už po 12 až 24 hodinách. Túto chorobu spôsobuje nadmerné
množstvo tekutiny v hlave, ktorá stláča mozog a čiastočne ovplyvňuje
jeho riadiacu funkciu. Mozgový edém končí skôr či neskôr smrťou.
Jeho hlavným prejavom je narušenie koordinácie pohybu... To boli
prvé slová, ktoré som čítal o vplyve výšky na ľudský organizmus.

pozorovať náš kopec. V priebehu druhého dňa, keď sa nad
Aconcaguou stále preháňajú mraky a krásne vidíme, ako hore duje jet
stream, začíname riešiť počasie. Nechceme nič nechať na náhodu, a
tak sa v base campe snažíme zistiť predpoveď. Ale rangeri to majú na
háku a mobilný signál nechytíš. Našťastie sa dozvieme, že jedna
agentúra tu má satelit s pripojením na internet. Najbližšie pripojenie je
nasledujúci deň poobede, a tak čakáme. Zhruba po týždni sa konečne
spojíme s domovom a zároveň aj s Kazom, ktorý nám ochotne zisťuje
predpoveď, ďakujeme. Zajtra má hore ešte fučať, no na pozajtra
Smer vrchol
hlásia plech a aj vietor sa má utíšiť. Je rozhodnuté, ráno ideme do
Zlatá Mendoza. Sprcha, spánok, obrovské steaky, teplo a bezvetrie. dvojky.
Kontaktujeme sa s agentúrou Lanko, ktorá nám má zabezpečiť mulice
a servis v base campe. Chalani sú ochotní, idú s nami vybaviť aj Nie je to také jednoduché...
permit na kopec. Už len nákup, zbaliť to a presunúť sa do dedinky
Penitentes, kde nás už čakajú z agentúry. Poobede balíme batohy, Úplne naľahko vyrážame a cítiť, že sme oddýchnutí. Pacho má svoj
nepotrebné veci nechávame dole vo vreciach. Triedime, prebaľujeme, deň, letí ako blesk. V dvojke sme za necelých šesť hodín. Všetko, čo
prekladáme do malých ruksakov, ktoré budeme niesť na chrbte, aby sme tam nechali, je v poriadku, a tak hneď staviame tábor a až do
neskorého večera varíme hektolitre vody, aby sme sa zavodnili a
sme sa zmestili do 120-kilového nákladu pre mulice.
Nasledujúce 2 dni boli asi najodpornejšie z celého pobytu: 42 km po pripravili na vrcholový útok. Cítim, že som pomerne slušne
korytách riek, po nespevnených chodníkoch plných piesku, štrku a aklimatizovaný a spí sa mi dobre až do momentu, keď zazvoní budík o
kamenia. Ale nakoniec sú dva dni ani nie fyzicky, ale skôr psychicky 3:00. Viktora nemusím ani budiť, hneď mi oznámil, že mu nie je dobre
náročného pochodu za nami. Sme v Plaza Argentina vo výške 4200 m. a že ráno pôjde dole. Mrzí nás to, no musíme sa ponáhľať. Mám pocit,
Priamo nad campom je Aconcagua aj s Poľským ľadovcom, naším že ak takto skoro ráno vypijem 1,5 litra čaju, čo ma čaká v hrnci,
cieľom. Zabývame sa a spoznávame Argentínu. Je tu dievča z Lanka, nikam sa nepohnem. Skoro tak aj bolo, pri každom dúšku ma napínalo
ktoré tu bude celú sezónu, bude nám variť a zabezpečovať základný viac a viac, no účel svätí prostriedky. Dobrá rada: Ak máte Spantiky,
servis. Od rangerov fasujeme igelitové vrecká, vraj na hovná z tak ich na noc nenechávajte pred stanom, dajte si ich aspoň do
výškových táborov. (Chcel by som vidieť niekoho, kto vo výške a v predsienky, inak ich ráno neobujete (ako ja), alebo sa s nimi budete
tom vetre serie do tenkého igelitového vrecka niekoľko dní za sebou a trápiť v holých rukách a potom si ruky nebudete dve hodiny cítiť.
potom to nesie z kopca dole a verí, že mu to niekde na batohu alebo v Okolo piatej vyrážame. Je ešte tma, kryštáliky snehu sa odrážajú v
batohu nepraskne.)
svetle čeloviek, mačky škrípu v suti a my, ponorení do svojich
Spíme dobre a ráno vstávame do slnečného dňa bez vetra. Doobeda myšlienok, pomaličky stúpame k cieľu. Každý z nás má svoje tempo, a
trošku leňošíme a balíme sa, poobede chceme vyraziť do C1 vo výške tak sa čoskoro vytvoria rozostupy. Zhruba vo výške 6300 metrov
5100 m. Už si celkom zvykáme na ťažké batohy, tak ani toľko vidím, ako Pacho spomaľuje, neskôr hovoril, že ho najprv prepadla
nefrfleme, keď stúpame do C1. Kemp je pomerne plný, máme trošku hnačka a potom vracanie, a tak to zodpovedne otočil. Už sme len
problém nájsť miesto. Nakoniec sme odkopali nejaký ten kus ľadu a dvaja – Maťo a ja. Na Maťa strácam asi hodinu, netrafil som chodník,
skaly a naše stany sa zmestili tesne vedľa seba. Je už podvečer, slnko a tak som blúdil v suti a pomaličky naberal výšku. Prichádzam pod
rýchlo zachádza za kopce, a tak varíme výškovú stravu Travellunch, Canaletu, ktorá na fotkách vyzerá ako sutinový žľab, v ktorom človek
topíme sneh na čaj a aspoň ja celkom skoro zaspím.
naberie rýchlo výšku. Pozerám sa hore a začínam pochybovať, či dnes
V pôvodnom pláne sme mali, že vystúpime do C1 a ráno zídeme do ten vrchol dám. Canaleta je strmý sutinový žľab, áno, potiaľto to sedí,
base campu, no ráno je krásne a my koketujeme s myšlienkou ísť do no na fotkách nevidieť, že suť nie je absolútne spojená. Maťo je tesne
C2 a nechať tam všetky veci. Viktorovi sa to veľmi nepozdáva, no pod vrcholom, vidíme sa. Medzičasom sa začína zaťahovať a mierne
nakoniec uznáva, že je to dobrý plán. A tak celkom uťahaný po pofukovať. Keď okolo mňa zostupuje, vraj mám ešte hodinku hore, čo
dvojdňovom treku a včerajšom šliapaní pokračujeme vyššie. Cesta do sa mi nechce veriť, no nakoniec to bolo tak. Z Canalety treba
C2 je dlhá, nemá konca. C2 leží tesne pod 6000 m a v závere výstupu pretraverzovať po zasnežených a zľadovatených policiach úplne
nám ešte dáva zabrať posledných 70 výškových metrov. Máme dve doľava, kde ma na záver čakal ľahký mixový bouldering na vrchol. O
možnosti: Maťo si vyberá prvú, obúva mačky a traverzuje po jednej hodine aj ja stojím na vrchole. Sám. Je to úžasný pocit stáť
nepríjemnom ľade, my stúpame priamo hore zlou suťou. Posledné tam, vedieť, že nikto iný tu v tejto chvíli nie je, že nikto ma sem
metre z nás vyžmýkali aj posledné kúsky síl. V C2 zahrabávame pod nevytiahol, že jediný, kto to dokázal, som len ja. Nasleduje zostup. Už
kamene stany, spacáky, plyn, jedlo a lezecký materiál. Pevne veríme, pri prvých krokoch ma rozboleli kolená, začalo ma v nich pichať a
že nás to tu počká.
štípať a tento fantastický pocit ma neopustil, až kým som sa doslova
Máme v pláne dva dni oddychovať. Chceme len jesť, piť, spať a
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Ráno pred vrcholových útokom.

Prvý výškový tábor, 4200 m.

nedoplazil do dvojky, kde ma už Maťo čakal ako na ihlách. Jemu to
trvalo tri hodiny, mne šesť.
Dnes už nestihneme zísť až do base campu a ani nechceme. Maťo varí
vodu, ja zaspávam v ľahkej letargii. Môj žalúdok nie je ochotný
prijímať žiadnu vodu a ani jedlo, všetko vygrcám. Ešteže je v
predsienke ten ešus...
Noc je celkom pokojná, akurát cítim, že mi je zima na nohy. Nič som
nevypil, to je tým. Ráno brutálne mrzne, ani nechcem tipovať, koľko
bolo pod nulou. Masírujeme si nohy, aby sme si ich aspoň trošku cítili,
balíme všetky veci do tých malých batohov.
Keď zostupovali chalani, nechali nám tu všetko, čo by sa nám mohlo
zísť, a tak tu máme kopec plynu, jedla a iných drobností, ktoré teraz
nemáme kam dať.
Zostupujeme vyfľusnutí, ovešaní ako vianočné stromčeky a ešte aj ten
opaľovací krém nám zamrzol. Okolo obeda sme v BC. Čaká nás už len
Pacho, Viktor ráno vyrazil dole. Lejeme do seba litre čierneho čaju, z
mojej pôvodnej diéty neostalo nič, poobede do seba už tlačím sladké,
slané a večer pol kila mäsa.

Poďakovanie patrí hlavne
Trekland ( páperová bunda a rukavice od Milletu, spacáky od Sira
Josepha, výšková strava Travellunch...), Trek Sport (novinka Tibet
QEX 45, komplet oblečenie a spacák), Scandinavia (bielizeň z Devoldu
a páperový svetrík od Klattermusea), za finančnú podporu firme
Sloving a Bitunova a samozrejme aj mojej rodine a priateľom.

Letíme domov
Nasledujúce ráno vyrážame na obľúbený 42-kilometrový trek. Po
deviatich hodinách chôdze bez prestávky padáme do prachu pri ceste,
kde by malo čakať auto a odviezť nás do civilizácie, tam, kde už ani
krok nespravíme. Nohy máme na padrť, otlačené, krvavé, svaly
chytajú kŕče. Asi po trištvrte hodine sa dovalí červený Ford aj s
vysmiatym Viktorom. Mňa a Maťa nakladajú na korbu a počas cesty
máme pocit, že prežívame smrť zo záchrany.
Auto nás zachránilo pred smrťou. Paťo Barjak a Maťo Heuger.
Posledné tri dni mimo domu trávime v Santiagu. Obžierame sa v
miestnych reštauráciách, jeme letné ovocie, o ktorom sa vám ani
nesníva a myslím, že všetci sa už celkom tešíme domov. Prekvapenie
nás čakalo až na parížskom letisku, kde sme sa stretli s Paľom
Barabášom a spol., ktorí sa vracali z jachty na Martiniku. Spoločnú
radosť prerušil až kapitán v lietadle, keď oznámil, že náš let sa ruší.
Asi si pamätáte na správy spred Vianoc, kedy parížske, londýnske a
iné európske letiská nefungovali pre veľké mrazy a štedré nádielky
snehu? Áno, my sme boli práve tam, a tak sa let posúval do
nedohľadna.
Po 32 hodinách na letisku a jednej noci v hoteli som sa konečne dostal
domov. To, že mi neprišla žiadna batožina, ma až tak neprekvapilo,
veď predsa mali na jej preloženie len niekoľko desiatok hodín...
Po mesiaci som späť. Pri odchode som mal zmiešané pocity, no teraz
som naozaj rád, že som tam bol. Veľkú zásluhu na tom majú hlavne
chalani, myslím, že sme boli veľmi dobrá partia.
Členovia expedície
Viktor Karabinoš
Milan Packo
Martin Heuger, HK Filozof
Patrik Barjak, HK Filozof

Penitentes
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Objavovanie I

V hlavných úlohách: Jarka a Michal Šárnikovi
Chcela by som sa podeliť o naše prvé skúsenosti s lezením vo
Švajčiarsku. Schweiz ponúka nekonečné možnosti ako sa lezecky vyžiť,
pár stoviek oblastí od skaliek po dlhé alpské cesty. V nepriaznivom
počasí sa dá navštíviť viacero umelých stien. Tiež si netreba nechať
ujsť nádhernú turistiku čarovnou krajinou, zelené kopce na ktorých sa
pasú kravy, ovce, kozy, výhľady z Pillatusu, Schilthornu, spod Eigeru,
sedla Jungfrau či iných krásnych miest a kochať sa pohľadom na
rozľahlé jazerá a majestátne hory.

ostrých píšťalách. Skala drží vynikajúco na trenie. Cestu môžeme
zhodnotiť ako celkom peknú, až na ten krkolomný zostup, ktorý nás
veľmi nepotešil. Dlhý traverz cez stenu, ďalej na vrchol Mattstocku,
1935 m a potom chodníčkom dole. Už za tmy sme zbehli dole k autu a
podarilo sa nám preparkovať ho vyššie k lesu, kde sme aj prespali.
Ráno sme to mali k nástupu, čo by kameňom dohodil. Vyberáme si
päťkovú cestu Südostwand Platte, 180m, opäť po píšťalách. Cesta
podobná ako z predošlého dňa, len miestami menej položená. Pre
zmenu nás dnes teší skvelý zlaňák, 7 x 25 m a tak ešte za slniečka
Na jeseň sme navštívili oblasti Eppenberg, Mattstock, Schauenburgflue schádzame do mestečka na osviežujúci nápoj.
a Schartenfluh a prvý jarný výlet smeroval do oblasti Klus-Balsthal, tiež
v časti Basel. Tieto oblasti ponúkajú cesty dobre až veľmi dobre 4. 9. 2009 Schauenburgflue, Basel
odistené, skúsili sme platňové lezenie, kúty, špáry, madlá, ostré Oblasť Schauenburgflue sa nachádza smerom na Basel. Hneď za
dedinkou Liestal je odbočka v pravo hore. Od malého parkoviska
dierky, kvaple, či píšťaly. Ale teraz pekne po poriadku.
vedie „Wanderweg“ asi 15 min. lesnými chodníčkami až ku krásnemu
skalnému masívu. Nová, sľubná oblasť, nás však privítala dažďom.
16. 8. 2009, Zlý začiatok
Je krásny slnečný deň a my plní očakávania sa asi po dvoch hodinách Len čo sme stihli prísť pod skalu a trochu sa rozhliadnuť, začína
cestovania ocitáme v mestečku Gersau. Nádherné miesto na brehu pršať, vážne pršať. Sklamaní sa cestou domov zastavujeme vybiť si
Vierwaldstättersee. Teta na informáciách nám dokonca vytlačila aj energiu aspoň na umelej stene Gaswerk, v meste Zürich
plánik ku skalám. Čo viac si môžeme priať. Túto oblasť sme si vybrali (http://gaswerk.kletterzentrum.com/home.php).
pri surfovaní po nete, po nie veľmi aktívnom lete, ako jednu z ľahších. Toto lezecké centrum je so svojimi 4000 m2 jedno z najväčších na
Avšak nebola to dobrá voľba. Po niekoľkých hodinách blúdenia hustým svete. Je rozdelené na 4 vnútorné haly, dve poschodia a 1 vonkajšiu
lesom, po tom ako sa lesná cesta náhle stratila, sme sa aj vďaka GPS časť + bouldre. Cesty do 17 m, obťažnosti 2 - 11. Vstupné je celkom
a Google maps na telefóne, dostali k vytúženým skalám. Uch, na naše závratné. 32 frankov (asi 21 Eur) cez víkend a cez týždeň po štvrtej a
nemilé prekvapenie sme našli len veeeľmi zarastené skalky, kde by polovicu z ceny cez týždeň do štvrtej hodiny popoludní. Myslím, že
lezenie pripomínalo skôr trápenie ako radosť. Po nekonečnom strmom sme sa zničili celkom slušne. Vyskúšali sme aj mechanické
výstupe na kopec a potom zostupe asfaltkou, sme sa sklamaní vracali samoistenie a do večera sme mali o zábavu postarané.
domov. Najbližšie dni kupujeme dvoch výborných sprievodcov a
začíname plánovať ďalšie víkendy.
5. - 6. 9. 2009 návrat do Schauenburgflue, Basel
A sme tu zas. Prechádzame okolo dvoch ohnísk a dostávame sa k
30. 8. 2009 Eppenberg, Arrau
vytúženej skale. Krása. Cesty od 5a po 7a. Najviac ciest v obťažnosti
Naše spoznávanie a rozliezanie začíname teda v oblasti Eppenberg. 6a/+, dĺžka 20 – 40 m, nástup v 620 m. Sektory A, B, C, D blízko
Pozostáva z 3 sektorov. Každý z nich má do 30 veľmi dobre odistených seba, spolu 52 ciest. Treba 10 - 11 expresov, lano 60/70 m. V oblasti
ciest. K sektoru A sa nachádza tabuľa s nákresom ciest hore pri sa často lezie, niektoré cesty sú vyšmýkané, lezenie je veľmi pekné.
štandoch, kam sa dá zísť lesným chodníčkom pri príchode do oblasti a Nájdete tu dlhé platne po ostrých dierkach a dierach, občas špáru,
potom pokračovať dole k nástupom. My sme deň strávili najmä v občas bruško, ale aj nejaký ten kút. Večer po lezení sa dá postaviť
sektore B, v cestách od 10 do 25 m. Platne, kúty, špáry a na záver stan pri niektorom z množstva ohnísk a zakempovať v nádhernom
sme dali aj pár pokusov v sektore A. Milo nás prekvapilo, ako je o lesíku. Schauenburgflue – ešte sa uvidíme!
cesty postarané. Pod skalou nechýbala zavesená metlička, či koberček
pod lano, no úplný prepych. Pokiaľ si zabudnete sprievodcu, nič sa 11. 9. 2009 Schartenfluh, Basel
nedeje, pod skalou nájdete tabuľu s nákresom ciest. Do sýta sme si tu Smerom na Basel, nad dedinkou Gempen sa nachádza rozsiahla
poliezli a určite sa ešte vrátime.
oblasť Schartenfluh. Po pol hodine sa od autobusovej zástavky
Gempen, dostávame k parkovisku, reštaurácii a následne k výhliadke.
31. 8. – 1. 9. 2009 Mattstock, Amden
Pod nami nás čakajú sektory A-F, spolu 69 ciest, 12 – 30 m dlhé, aj
Požičali sme si na pár dní auto a presúvame sa na najbližšie dva dni kvapľového charakteru. Kompaktná skala, cesty kolmé, miestami do
viac na sever nad mestečko Amden poskúšať niečo dlhšie. Čaká nás aj kopca, alebo veľmi do kopca - obťiažnosti do 7a+. V sektore A, B,C je
dlhší nástup krásnou zelenou krajinkou, malé domčeky a čím vyššie väčšina ciest obťažnosti 6a až 6b+, v poslednom sektore zas viac
stúpame, tým krajší výhľad sa nám naskytá. Oblasť ponúka osem kratších päťkových. Keď lezecky ešte trochu dospejeme, určite sem
položených 180 m ciest, obťažnosti 5a až 6a a asi desať 120 m ciest, prídeme ešte čo-to poskúšať.
4c. Keďže Michal moc skúseností s viacdĺžkovými cestami zatiaľ nemá
a obaja sme toho veľa kvôli pracovným a iným povinnostiam v sezóne 26. 9. 2009 Eppenberg, Arrau - Sektor C
2009 nepoliezli, skúsili sme ľahšiu 120 m cestu v sektore „Zentrale Tak sme sa sem znova vrátili okúsiť lezenie v ďalšom sektore.
Platte“. Trochu mi to pripomína Paklenicové lezenie po
Pôvodne sme chceli ísť pozrieť sektor A, ale keďže sme tentokrát
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Pohľad na skalné bralo Schauenburgflue, Basel.

Kvapľový sektor v Schauenburgflue, Basel.

prišli autobusom a ocitli sme sa skôr v sektore C, kde nebolo ani nohy
a tak sme tu zostali. Opäť cesty 20 – 25 m, položené, kolmé, aj
previsnuté. Zaujímavé bolo stretnúť v ceste, v skale umiestnené vtáčie
búdky, ale čo som tam vôbec nečakala, bolo umelé madlo. Ako bodka
za sanáciou oblasti, pri ktorej sa ani maltou nešetrilo. To už je trochu
moc. Poliezli sme, čo sily stačili, ale na budúce sa už prejdeme radšej
k sektoru A, kde to na nás pôsobí určite sympatickejšie.
21. 4. 2010 Klus-Balsthal, Basel – Náš deň
V pekný slnečný deň, vlastne hneď prvú stredu po mojom návrate z
„dovolenky“ na Slovensku, som sa s mojou novou nemeckou
spolulezkyňou a známym z umeliny vybrala zahájiť novú sezónu do
ďaľšej nami ešte neprebádanej oblasti. Delí ju 6 sektorov a spolu asi
120 ciest, 15 - 25 m dlhých. Asi po 20 min. chôdze lesom,
prichádzame k sektorom D a E, kde trávime „náš deň“. Nevyšmýkaný
vápenec pôsobí svojim vzhľadom veľkých blokov trochu rozbito, avšak
nakoniec je mierne lokroidný iba v jednej ľahšej ceste. Rozliezame sa
v dvoch položených platniach a potom skúšame niečo viac do kopca.
Viackrát sme sa presvedčili o tom, že čo vyzerá zdola ako dobrý chyt,
nemusí byť aktuálne vlastne vôbec žiadny chyt. Boli sme traja a každý
sme si ku svojej spokojnosti vyliezli sedem pekných ciest. Veľmi
vydarený deň a skvelé polezeníčko. Však som to na druhý deň aj
dostatočne cítila :-).

Grüezi miteinander!

(Süd), pre zdatnejších existuje špeciálny diel Alpských ciest a diel
pokrývajúci extrémne obťažnosti (diel Extrem).
Oblasť Jura – Nevysoké pohorie Jura sa nachádza na SV od Ženevy
až po Basel, na západ zasahuje do Francúzska. Ponúka 62 oblastí,
zväčša skalky, 15-40 m. Každá oblasť má väčšinou viac sektorov, od
20 do cca 120 ciest, od 3a po 7c. Nástup vo výške okolo 500 m.
Viacdĺžkové cesty od 40 – 160 m. Nad 160 m sú zväčša ľahšie
hrebeňovky. Nástupy od 10 min po hodinu.
Východné Alpy – od Brienz, cez Luzern až na sever - St. Gallen.
Ponúkajú 72 lezeckých oblastí, dlhšie nástupy vo výške 1600 – 2800
m, 50 min. - 2,5 hod od cesty, väčšinou 70 – 300 m cesty, ale aj zopár
dlhších výnimiek, či zopár 1000 m hrebeňoviek, plus nejaké tie 20 m
skalky. Niekoľko ciest od 4a po 5c+ väčšinou obťažnosti 6a až 6b+.
Zatiaľ sme toho nestihli až tak veľa poliezť a o to sa viac tešíme na
sezónu 2010. Listovanie v sprievodcovi, plánovanie a ďalšie
objavovanie pre nás nových lezeckých oblastí a možností je už v plnom
prúde.
Zopár ciest na záver, ktoré sa nám asi najviac páčili:

Südostwand Platte, Mattstock, 180 m, 5a (5a, 5a, 4a, 5a, 5a) OS
Tüfelsrissli, Eppenberg, 25 m, 5c+ OS
Čo sa sprievodcov týka, výber nie je až taký rozsiahly. Santa-Barbara-Riss, Schauenburgflue, 25 m, 6a, OS
Najpopulárnejšia je edícia Plaisir od vydavateľstva Filidor, z ktorej v Das Kommt Vom..., Schauenburgflue, 25 m, 6a+, OS
našej knižnici máme vydanie pre oblasti Jura a Ost pre Východné Alpy. Rivella, Klus-Balsthal, 15 m, 6a, OS
Ďalšie časti pokrývajú západné Alpy (West) a južné Alpy - Tessin

„Vertigo“ v Eppenbergu?

Vľavo platňa Plattenstufen – celkom ťažké 5c.
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Jarka v Rivelle, 6a, Klus-Balsthal.

Bella Sicília

text a foto: Vlado Linek
účastníci: Kubo Kováčik, Aňa, Pajda a Vlado Linekovci, Ivo Šabo
27. 12. 2009 - 10. 1. 2010
27. 12. 2009
Pôvodným plánom bolo vyraziť autom do Turecka do oblasti
Geyikbayiri. Oslovilo to aj Diviaka zo Žiliny a poskytol svoje veľké auto
pre 9 ľudí. Zostava bolo uzavretá, ale 15. decembra nám zavolal, že
získal veľkú zákazku a nemôže ísť. Vyrazili sme tak nakoniec naším
nezmarom, Feldičkou s nabehanými 340 000 km. Keď som prišiel s
nápadom, vyraziť na Sicíliu, bolo rozhodnuté. Sicília, paráda, tam sme
ešte neboli! Vyrazili sme po Vianociach 27. 12. 2009. Prvá zastávka
bola tradičná u Aleša v Ljublane, aj keď tentokrát to bolo naozaj po
dlhom čase. Dievky vyrástli a veruže malú Tončku sme ani nespoznali.
Už je z nej veľká slečna.
28. 12. 2009
Ráno sa v Ljubljane črtalo pekné počasie, takže sme zaradili do
cestovného plánu zastávku v Ospe. V Babne sme si v tričku vyliezli 3
cesty, ale keď sa zatiahlo bolo hneď po lete. Nasáčkovali sme sa do
auta a vyrazili smer juh. Taliansko nás neprivítalo veľmi prívetivo, celý
deň lialo. Prešli sme cez Veneziu, Rím, Neapol a o druhej ráno, keď
prestalo pršať sme zaľahli na parkovisku pri meste Eboli.
29. 12. 2009
Ráno už bolo trochu krajšie. Čakalo nás na západ Sicílie ešte 800
kilometrov. Od Salerna sa diaľnica výrazne zhoršila, často iba jeden
pruh. Všetko bolo začaté, ale nikde sa nepracovalo. Aspoň sme ušetrili
za diaľničné poplatky. Posledných 500 km na koniec pevninského
Talianska nám trvalo 8 hodín. Ivo už začínal byť nervózny z našej
štandardnej rýchlosti. Do mestečka Villa San Giovani sme dorazili o
14.30. Trajekt na Sicíliu do Messiny nás stál 25 éčiek a trval asi 30
minút aj s nalodením. Konečne sme boli na Sicílii. V Messine sme 2
hodiny blúdili a snažili sa kúpiť lezeckého sprievodcu. Zdalo sa však,
že o takom niečom tu ešte nepočuli. (Upozornenie pre ostatných:
Škoda, že sme nepozreli na net, hneď by sme vygúglili, že ho predáva
Jano Zaťko v Alpinuse priamo u nás doma.) Aňa s chalanmi vyrazili
zháňať sprievodcu. Zostal som pri aute a venčil Pajto, keď sa zrazu pri
mne objavil "bezdomovec". Vyšlo na javo, že je to chalan z Čiech,
hovoril si Kaktus. Bol na cestách 12 rokov, dlhší čas strávil v Keni, ale

svoju krv nezaprel - pivo mu stále chutilo. Práve čakal na trajekt a
pádil domov na Silvestra. Po 12-tich rokoch! ... Zvyšok posádky sa
vrátil na prázdno a už za tmy sme pokračovali ďalej. Ďialnicou sme
prefičali cez Cefalú a Palermo do Castellmare. Ľahko sme našli
odbočku na San Vito lo Capo. Dorazili sme tam o 23.00 a celkovo
najazdili 2341 kilometrov. Sprievodcu sme mali iba z tejto oblasti z
internetu a pochvaľoval si ju aj známy oravský báchač Šmoula, ktorý
tu pôsobil minulý rok. Nachádza sa hneď pri mori. Zaľahli sme
neďaleko zatvoreného kempu El Bahira.
30. 12. 2009, Torre Isulida
Zobudili sme sa do krásneho rána s morom rovno pod nami a skvelým
vzduchom. Okolo nás boli samé krásne steny, rovno nad nami sa
tiahol niekoľko 100 - metrov široký pás skál vysoký do 50 metrov. Po
ľahkých raňajkách sme hneď vyrazili liezť do najbližšíeho sektoru
Torre Isulida. Vyliezli sme niekoľko ciest. Niektoré boli typu kaktus, ale
iné zase po super oblinách ako na písku na skvelej oranžovej skale. V
malej jaskyni si Kubo so Šábesom skúsili aj niečo ťažšie a úžasne
fotogenické. Bolo poriadne teplo a aj v tieni sa dalo liezť v poho bez T
a to bol deň pred Silvom. Pod stenou sme sa zoznámili s dvomi
Rakúšanmi, ktorí mali sprievodcu po Sicoške. Šábes zabojoval, použil
modernú kopírku a skopčil ho celý do foťáku. Okolo štvrtej sme doliezli
a začali si hladať niečo lepšie na spanie. Cesta, ktorou sme včera prišli
viedla ku zatvorenému kempu. Hneď vpravo pri ňom bol borovicový
lesík, kde kempovali "slepé kury" z Nemecka. Kubo si našiel aj lehátko,
proste dovolenka so všetkým, čo k nej treba.
31. 12. 2009 - Sektor Campeggio I
V noci bolo celkom chladno, ale naďalej zostávalo jasno. Silvestrovský
deň nám opäť raz vyšiel. Problém s vodou sa nám podarilo vyriešiť
ešte skôr ako prišiel. V najbližšej dedine sme našli otvorenú pumpu s
príjemným deduškom, ktorý nám dovolil naplniť všetky fľaše. Ja s
Aňou a Pajto sme si na lezenie vybrali sektor Campeggio, hneď nad
čechokempom, chalani odfrčali niekam doprava. Zaliezli sme naozaj
super, krásne cesty dlhé 30 metrov. Ešte za svetla sme to zapichli a
vybrali sa obzrieť si celú oblasť. Fakt to má vyše kilometra a to sme sa
neboli pozrieť za roh. Nekonečné možnosti, hlavne na ľahšie cesty.
Večer sme ešte skočili do mestečka, aby sme Silvestra rozbehli pizzou
na sedáka na miestnej lavičke v San Vito. Všetko bolo zatvorené, nič
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Najlepšie sa v aute mala Pajto.

Kubo v sektore Torre Isulida.

sa tu nedialo. Nečudo, veď sme v Taliansku mimo sezóny... Začatý
večer sme sa rozhodli dokončiť na pláži ohníkom a spevom. Šábes mal
so sebou okrem obrovskej buksy s jedlom (na Kubovo šťastie) aj
gitaru a citlivo nám zakvílil s Kubom nielen svoje hity. Od mora fúkal
silný vietor a Šábes to mal fakt ťažké, ponevádž nepočul, čo spieva.
My sme počuli... O polnoci sme strelili šampus, PF 2010! Po polnoci
nám Šábes porozprával krásnu príhodu, v ktorej istý výtržník začal
niekoho pľuť a už ani neviem, či to bolo vďaka bublinkovému moku,
ale odvedty sme všetko pľuli aj my (jasné, že iba slovne). Zaľahli sme
okolo jednej v noci riadne vyfúkaní. Fičalo celú noc a tak si aspoň
Pajto vyslúžila lepší nocľah, v aute.
1. 1. 2010 - Segesta a Palermo
Na Nový rok sme vstávali okolo desiatej. Mali sme oddychový deň a v
pláne návštevu Palerma. Na obzore sa od západu začali objavovať
mraky. Asi niečo dorazí. Najedli sme sa a vyrazili najprv obzrieť
Šmoulove bigwally nad mestečkom San Vito. Cesty tu majú až do 15
dĺžok. Cestou do Palerma sme sa zastavili v Alcame. Poradil nám to
Kaktus, vraj sú tu nekomerčné horúce pramene. Horúci potok sme
rýchlo našli, tabuľky aqua termale nás doviedli k malému hotelu s
kúpeľmi. Bol Nový rok, mimo sezóny a tak bolo zatvorené. Za hotelom
sa tiahlo rákosie, ale nikde sa nedalo cez hustý porast dostať k vode.
Po hodine sme to vzdali. Dali sme ešte pokus autom, posunuli sme sa
ďalej o niekoľko stoviek metrov. Našli sme povyše ďalšie zatvorené
kúpele. Na druhej strane potoka sme zbadali ten nekomerčný bazénik.
Tam sa nám však už nechcelo. Hneď za kúpeľmi sme narazili na
tabule Segesta a tak sme tam len tak zo zvedavosti zamierili. Z
turistického sprievodcu sme sa dočítali, že by tam mali byť nejaké
staré grécke chrámy. Už zdiaľky sme zbadali jeden úžasne zachovalý
chrám a tak sme neváhali ani sekundu a rútili sa ďalej. Vstupné stálo 6
euro. Najprv sme vyšliapali na vzdialenejší kopec, kde bolo antické
divadlo. Na tom bližšom bol nedokončený zachovalý chrám. Nestihli ho
dobudovať, pretože toto územie dobili v 5. storočí pnl. Kartáginci. Do
Palerma sme dorazili už za tmy v prietrži mračien. Došli sme až do
prístavu. Zistili sme, že trajekt do Ríma stojí 140 € a 40 za každú
osobu, čo je oveľa drahšie ako diaľnicou, takže s možnosťou vegetiť
na trajekte a potom parádnymi diaľnicami hopky-cupky domov, sme
sa rozlúčili. Snažili sme sa nájsť aj internet, ale bez šance. Ako sme
neskôr zistili, je to veľký problém na celej Sicílii. Nasledujúce 2 dni
sme chceli liezť v oblastiach pri Palerme, ale takto po tme a v lejaku
sa nám nechcelo hľadať miesto na spanie. Naviac všetky sektory boli
asi priamo v meste, takže sme sa rozhodli vrátiť do bezproblémového
San Vita. Na chvíľu sme sa zastavili ešte v Castellmare. Internetcafé
sme našli, ale zatvorené, lebo Sicília... O polnoci sme boli na našej
starej známej odbočke. Pozerali sme sa pod seba na rozbúrené more.
Vietor neustal a zrejme aj tu bolo božie dopustenie, pretože na
jednom mieste vlny vyhádzali kamene až na cestu. Kamene už
nelietali, ale voda, ktorá sa trieštila na skalách striekala do výšky.
Predtým, ako sme zaľahli, vybehli sme ešte na chvíľu na pobrežie
nadýchať sa skvelého vzduchu plného mora. Náš silvestrovský pľac bol

Ivo v previsoch, Torre Isulida.

bombardovaný veľkými vlnami. Ešte, že sme vtedy odolali pokušeniu
prespať na pláži. V lesíku nám slepé kury obsadili náš flek, takže sme
museli zaľahnúť inde. Postavili sme aj stany, lebo v noci bývala
poriadna kosa a silný vietor so sebou doniesol aj slanú rosu.
2. 1. 2010 - Sektor Campeggio II
V sobotu ráno bolo pekne. O deviatej sme boli na skalách, opäť to
vyhral sektor Campeggio. Liezli sme krásne dlhé cesty. Blutbad mala v
strede zaujímavý previs a posledná Fakirela splnila fakírske
očakávania. O druhej sme vyrazili do Castellmare na net. Konečne som
si prečítal maily a zistil, že robota ešte počká. O pol šiestej sme boli
späť a sledovali obrovské vlny na mori. Pri náraze na skalnaté
pobrežie voda striekala do výšky až 30 metrov.
3. 1. 2010 - Érice
V noci klasika, silný vietor. V nedeľu sa Kubo so Šábesom rozhodli
stráviť v bigwalle nad mestečkom San Vito. Vyložili sme ich tam z auta
a my s Aňou sme sa rozhodli, že si doobeda pozrieme historické
mestečko Érice. Nachádza sa asi 25 km od San Vito na vysokom útese
nad mestom Trapani, 750 metrov nad morom. Kým sa dostanete hore,
poriadne sa nakrútite volantom v šialených serpentínach, ale výhľad
zhora je parádny. Érice založili v 5. storočí pnl a jeho úzke uličky
dýchajú starými časmi. Do mesta sa vstupuje normanskou bránou
Porta Trapani hneď z parkoviska. Návšteva Érice určite za to stojí.
Cestou späť sme hľadali LPG. Bola nedeľa, všade stojany na bankové
karty, ale len na benzín aj keď tabule avizovali aj LPG. O druhej sme
boli na skalách. Stihli sme ešte vyliezť 3 cesty v obľúbenom sektore
Campeggio. V ceste Forza sme si aj zašpárovali. O piatej sme pristáli
pod bigwallmi v San Vite, kde nás už čakali chalani.

Letná pohoda koncom roka.
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Západ slnka v San Vito lo Capo.

Sektor Campeggio.

Riadne podrtili. Skoro romatický západ slnka sme si vychutnali pri stále asi 50 metrov. Prechádzka po piesočnej pláži však bola príjemná a
padla dobre hádam všetkým. Na pobreží sme sa zabávali zbieraním
funkčnom majáku na okraji San Vita.
hnedých guličiek rozličnej veľkosti, ktoré more uplácalo zrejme z
odumretých rias. Pajto ich nadšene naháňala a my tiež. Šábes prejavil
4. 1. 2010 - Agrigente
Pondelok, 4. januára, nás čakal cestovateľský deň. Chceli sme sa svoju dobrodužnú povahu a hodil svoju telesnú schránku do ľadovej
presunúť na juh Sicílie, takže sme vvyrazili hneď ráno. Cez Alcamo a vody. Nám stačilo aj nohomytie. Okolo deviatej sme vyrazili do oblasti
Sciacca sme o jednej dorazili do Agrigenta, kde je Údolie chrámov s Timpa Rosa. Zdalo sa nám už dlhší čas čudné, že sme počas celého
gréckymi pamiatkami (vstupné 8 Eur). Celé údolie je rozdelené na V a
Z časť. Prvou budovou je zachovalý chrám Héry. Odtiaľto vedie
starobylá cesta popri hradbách k najzachovalejšiemu chrámu Tempio
della Concordia, ktorý postavili 430 pnl. V 6. storočí ho prestavali na
baziliku a tak unikol skaze. Ďalším je Heraklov chrám, z ktorého
zostalo 9 stĺpov. Na druhej strane je to Diov chrám, ktorý silne
poškodilo zemetrasenie. Toto miesto určite stojí za návštevu. Celkovo
na Sicílii si prídu na svoje milovníci gréckych chrámov, pretože takto
zachovalé nenájdete ani v samotnom Grécku.
Celkom unavení sme nasadli do auta a pokračovali ďalej na juh.
Neskoro večer sme dorazili k oblasti Cava d'Ispica pri meste Módica.
Potme sa unaveným očiam ťažko hľadá vysnívané miesto na spanie,
takže sme zabočili na vedľajšiu cestu a prespali na malom parkovisku
pri rozostavanej budove.
5. 1. 2010 - Cava d'Ispica
V noci padla šialená rosa. Boli sme prikrytí tropikom zo stanu, ale aj
tak sme boli mokrí, ako po daždi. Ráno nás zobudili robotníci zo
susednej stavby. Parkovali sme na úzkej ceste a zabrali im parkovacie
miesta. Boli však prívetiví a tak som oprášil svoju taliančinu a dobre s
nimi pokecal. Zistili sme, že sme trafili celkom dobre a vlastne sme
Pohodka v našom kempe.
spali na začiatku kaňonu lezeckej oblasti Cava d'Ispica. Trvalo nám
vyše dve hodiny kým sme sa usušili a vymotali z parkoviska. Podľa
sprievodcu sme si vybrali sektor Pernamazzone sud, ale nájsť to tu
nebolo až také ľahké. Od auta je sektor vzdialený asi 15 minút pešo.
Istotu sme nabrali až keď pri nás zaparkovali dvaja rakúšania, ktorí tu
liezli už aj včera. Sektor bol perfektný, totálny kľud, zašité, dlhé
vytrvalostné cesty. Super sme si zaliezli.
Ešte ráno som sa od robotníkov dozvedel, že pri objavovaní Sicílie
nesmieme vynechať mystické miesto, najjužnejší cíp ostrova, Capo
Pássero. Po zotmení sme teda opäť vyrazili na cestu. Našťastie to bolo
len pár desiatok kilometrov. Miesto na spanie sme však hľadali ťažko.
Nekonečné zástupy fóliovníkov, súkromné pozemky, no proste nič pre
nás. Nakoniec sme prišli na temné parkovisko so zaparkovaným
jedným karavanom z GB a tušili sme niekde v tme rozbúrené more.
Tentokrát sme sa rozhodli Iva pľuť s jeho nápadmi hľadať ďalej a aj
napriek jeho poznámkam sme si vytiali spacáky a zaľahli. Nebolo to
ideálne miesto, ale bolo už 22:00 a boli sme poriadne unavení.
6. 1. 2010 - Timpa Rosa
Ráno sme zistili, že sme trafili úplne presne a spali sme kúsok od
majáka na najjužnejšom cípe. Priamo k nemu sa dostať suchou nohou
Buksa potras sa.
nedalo, pretože more zničilo prístupovú cestu na ostrovček vzdialený
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Grécky chrám v Segeste.

Mestečko Erice.

pobytu nestretli bratrov z Čiech. V Timpe sme ich konečne stretli!
Zaparkovali sme veďla Berlinga s pražskou značkou. Už podľa názvu
Timpa Rosa bolo jasné, že skala bude červená a bola naozaj taká.
Krajanov sme spoznali hneď a zistenie, že majú aj psíka nás hneď
povzbudilo. Pod skaly sa prihnalo stádo oviec a kôz a s nimi aj divný
dedo - pastier. Pýtal niečo od nás, ale cigarety sme nemali a keď videl,
že sa s nami asi nedohodne, odišiel. Neskôr sme zistili, že zrejme on v
nestráženej chvíli vytiahol z českého auta cez odchýlené okienko
páperku. A to sme mali parkovisko stále nadohľad. Chceli sme ho
pľuť, ale už bol preč. Lezenie v Timpa Rosa bolo parádne, ako v
Buouxe, samé dierky a cesty boli aj celkom dlhé. V ceste Timpa Rosa
za 7a+ boli poriadne jednoprstovky. Trvalo mi chvíľu, kým som si
kroky vymyslel. Dobrý oddych to však spravil. Večer sme si spravili
oheň, otvorili vínko a kecali s kamarátmi z Čiech hlboko do noci.

možnosťami na lezenie. Kubo a Šábes sa vybrali do Areny a my s
Aňou do Cavadonny. Trochu sme sa motali, popis v sprievodcovi nebol
jasný. Nakoniec sme za veľkou betónovou doskou zbehli do kaňonu,
ku skalám podobným Mišej peči. Skvele sme si zaliezli po nádherných
štruktúrach. Pôvodne sme boli dohodnutí, že chalani prídu za nami, ale
keď dlho nechodili a my sme mali už dosť, pobrali sme sa k autu.
Chalani prišli len chvíľu pred nami. Najedli sme sa a vyrazili

7. 1. 2010 - Sirakúzy
Ráno sme vstávali celkom rozbití a nebolo to len z lezenia. Dnes bol
štvrtok a oddychový deň. Plán bol jasný, pozrieť Noto a Sirakúzy. Do
Nota sme dorazili okolo jedenástej. Je to nádherné barokové mesto.
Zaparkovali sme blízko centra a dali si na 2 hodiny rozchod. Po
zemetrasení v roku 1963 bolo pôvodné mesto úplne zničené a preto
bolo na novo vybudované. Hlavná ulica Corso Vittorio Emanuele je
pešia zóna. Je tu niekoľko kostolov, najkrajší je Dóm, ktorému sa v
1966 zrútila kupola, ale v súčastnosti je už zrejme opravený. Na konci
ulice pri Porto Reale sme si dali pistáciový koláč a zatrúbili na ústup.
Na rade boli Sirakúzy. Ešte pred mestom sme sa zastavili na výbežku
Capo Murro di Porco, kde sme si dali neskorý obed. Našli sme tak
super miesto na pohodové prenocovanie. Je hneď pri mori s výhľadom
Heraklov chrám v Agrigente.
na mesto. Je tu síce množstvo starých vojnových bunkrov, ktoré nie sú
veľmi oku lahodiace, ale dajú sa nájsť aj pekné zákutia. Okolo tretej
sme dorazili do Sirakúz. Toto mesto založili Gréci 733 pnl. Prvým
našim cieľom bol archeologický park Neapolis. Je tu zachovalé grécke
divadlo vysekané do skaly. Od divadla vedie cestička do vápencového
lomu, kde je jaskyňa neobvyklého tvaru s priliehavým názvom
Dionýzove ucho (vchod má tvar ucha). Tu sa vyznamenal kultúrny
expert Šábes, ktorý obišiel kasu a vošiel do areálu na čierno. Večer
sme si pozreli starú časť Sirakúz štvrť Ortygia, ktorá sa nachádza na
rovnomennom ostrove. S pevninou je spojený dvoma mostami.
Najvýznamnejšie pamiatky sú na námestí Piazza del Duomo. Je tu
radnica a kostol, ktorého základy tvorí Athénin chrám. Stĺpy dodnes
jasne rozoznáte vo vnnútri ale aj zvonka. Prespali sme na "Svinskom
múre" (Capo Murro di Porco).
8. 1. 2010 - Cavadonna
Miesto rannej rozcvičky sa Kubo so Šábesom zabávali hádzaním
obrovských balvanov do mora. Najedli sme sa a vyrazili asi do
najlepšej oblasti na Sicílii pri meste Floridia. V sektore Arena nedávno
pôsobil aj Šmoula, ktorý tu spravil niekoľko nových ciest. Pred
Floridiou sme odbočili doľava a po pár serpentínach sa dostali na
Začiatok kaňonu kde je Cava d'Ispica.
náhornú plošinu. Pod nami bol nádherný kaňon s nekonečnými
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Lezecká oblasť Timpa Rosa.
na nákupy do Floridie. Nakúpili sme aj nejaké darčeky a na večer 10. 1. 2010 - V zlom počasí
Lambrusco. Na noc sme sa vrátili hore na náhornú plošinu, kde sme v O 1.30 sme to zapichli pri Firenze. Čakalo nás ešte 800 km domov.
kľude posedeli pri vínku, podebatovali a unavení zaľahli.
Začala nám trochu robiť starosti naša nezničiteľná Felda. Niečo klepalo
vľavo vpredu. Celú cestu bolo zlé počasie. Pršalo, v Rakúsku snežilo,
9. 1. 2010 - Etna
našťastie Feldička nás nezradila a zabojovala. O 19.00 sme dorazili v
Nad ránom sa začali kopiť mraky. Vyrazili sme za dnešným, posledným poriadku do Bratislavy.
miestom nášho pôsobenia na Sicílii, za sopkou Etnou. Ako sme sa Výborne sme si zaliezli a keby sa dalo o pár týždňov by sme boli
blížili ku Katánii, mrakov pribúdalo a Etna vykukla z hustých mrakov ochotní sa aj napriek vzdialenosti na Sicíliu vrátíť. Zostali nám len
len na pár sekúnd. Na údolnej stanici lanovky, ktorá turistov normálne super dojmy a veľká motivácia do tréningu.
vozí niekde pod vrchol sme dorazili za sneženia a mrazu. Na druhej Určite Sicília patrí medzi perfektné destinácie, kde sa dá stráviť lezecká
strane sa niet čo čudovať, veď Etna má cez 3000 m. Z kopca sme dovolenka v zime. Okrem iného aj preto, že vypnete mobil a internet
teda videli iba hmlu, kúpili si pohľadnice, vyhrabali zo snehu šuter na nenájdete...
pamiatku a vyrazili domov. Snad příště.
V Messine sme sa preplavili na pevninu a pokračovali rozbitou Budúci Silvester trávime zrejme na Sicílii. Žeby oddielová
diaľnicou na sever.
akcia? Stretneme sa?...

Pajto si v Sirakúzach našla priateľa.

Oblasť Cavadonna podobná Mišej peči.
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Horolezecká sezóna 2009

Penitentes pod Aconcaguou.

text: Vlado Linek, foto: Dano Krchňavý, Milan Packo, Vlado Linek
V roku 2009 boli naši členovia po lezeckej stránke opäť aktívni. Škoda,
že nám výstupy do sezóny poslalo len 29 našich členov (za rok 2007 to
bolo len 18 členov, rok 2008 - 26 členov) z celkového počtu 132, preto
prehľad nemôže byť kompletný. Ale je potešiteľné, že tých denníčkov
postupne pribúda.
Stručný prehľad našich lezeckých aktivít:
Hneď na začiatku roka vyrazila štvorica našich členov Kiko Lombardini,
Kubo Kováčik a Aňa a Vlado Linekovci do španielskej Siurany. Vo
februári sa naši členovia zúčastnili základného zimného kurzu na
Brnčalovej chate. Celú zimu bol veľmi aktívny Rasťo Križan. V Turecku
uskutočnil niekoľko ťažkých zjazdov. Vynikajúco dopadol jarný zraz
Pajštúnsky budíček. Zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov, len je škoda,
že našich členov tam bolo pomenej. Andrej Šoltýs bol v apíli v USA,
kde v Utahu liezol špárové cesty. Už tradične na začiatku mája sa
uskutočnil výjazd do Paklenice. V máji pôsobil Vlado Linek s Rasťom
Križanom v tureckých horách a to v oblastiach Aladaglar a Dedegol.
Juraj Hýroš vyrazil na skialpinisticko – horolezeckú expedíciu do
Kirgistanu. Začiatkom leta si Peťo Dzurinda a Jano Škotta, odskočili z
himalájskeho treku do thajskej oblasti Phranang. V júli sa uskutočnil
letný horolezecký kurz na Brnčalovej chate s bohatou účasťou 16
kurzistov, 8 cvičiteľov a niekoľko starších členov. Na prelome júla a
augusta boli Kiko Lombardini, Kubo Kováčik a Vlado Linek vo
švajčiarskom Rätikone. Dušan Trochta v auguste vyliezol v Dolomitoch
niekoľko hodnotných výstupov. Letnú sezónu v Tatrách mal vynikajúcu
Maťo Heuger, podarilo sa mu preliezť 3 cesty obťažnosti 9. V
septembri vyrazila silná partia aj s tromi našimi členmi Miškou
Nemečkovou, Kačkou Krištofičovou a Robom Kovácsom do Španielska.
Na jeseň to bol Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Popradskom
plese. Počasie bolo tentokrát dobré a niečo sa aj poliezlo. Posledné
zlanenie na Plaveckom hrade ukončilo náš rok. Bol to skutočný
horolezecký zraz, ktorý musel každého potešiť. Rasťo Šimko sa v
novembri presťahoval do Blue Mountains v Austrálii, kde sa mu
podarilo preliezť zopár dobrých ciest. A úplne na konci roka vyrazili
Maťo Heuger a Paťo Barjak do Južnej Ameriky. Obidvom sa podarilo
vystúpiť na najvyšší kopec Aconcagua. Deň pred Silvestrom liezol Jano
Kianička v S stene Ostrého Roháča. So spolulezocm pri zostupe

odtrhli lavínu. Jožo pri páde zomrel a Jano sa ťažko zranil. Našťastie
sa zo zranení zotavuje. Prajeme mu skoré uzdravenie. Ale poďme k
samotným výstupom.
Skalky
V tejto kategórii sa vyliezlo veľké množstvo ciest. Najlepšími výstupmi
sú vylezené cesty klasifikácie 9. Andrej Šoltýs liezol v Utahu špárové
cesty. Podarilo sa mu vyliezť niekoľko špár klasifikácie 5.11, napríklad
Scarface a Anasazi. Do formy sa dostáva aj Miška Nemečková, ktorá
má na svojom konte niekoľko ťažších výstupov. V Španielsku v oblasti
Rodellar sa jej podarilo vyliezť cestu Utopia klasifikácie 7a, 8 UIAA.
Popracovali sme aj na našej oblasti Plavecký hrad a pripravili ďalších
26 ciest. Vladovi Linekovi sa podarilo spraviť 1. prelez cesty Zákon
Džungle, 9. Paťo Barjak opäť posunul svoje skalkárske maximum, keď
sa mu v Ospe podarilo preliezť cestu Maňana za 9/9+. Náš nový člen
Kubo Kováčik preliezol na Vápenke cestu Rilax za 9+. Okrem toho dal
ďalších 10 ciest v obťažnosti 9 v rôznych oblastiach.
Piesky
Na jeseň boli v Labáku Kiko Lombardini, Kubo Kováčik, Aňa a Vlado
Linekovci. Kubovi s Vladom sa podarilo preliezť 100 metrovú cestu
Kruh za kruhem klasfikikácie 8- RP. Kubo bol úspešný aj v ceste Čistič
Viktor za IXb, 8+.
Bigwall
Dušan Trochta s Danom Krchňavým vyliezli v Paklenici a na Hohe
Wande niekoľko ťažkých ciest. Miška Nemečková bola úspešná v
Paklenici, keď sa jej podarilo na Aniča Kuk preliezť cestu Capitan
Pelinkovac za 6c, 260 m štýlom RP.
Vysoké Tatry
Zima
V Tatrách v zime už tradične pôsobil Andrej Šoltýs. Jeho spolulezcom
bol Dodo Kopold. Na Pustú stráž sa im podarilo vyliezť Hlavným
žľabom, nást. var., klasifikácie 5.
Leto
Fantastickú sezónu mal Maťo Heuger. Maťo je ako víno, čím starší,
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Kubo Kováčik v ceste Čistič Viktor, Labák.

Dušan Trochta na začiatku 100 m traverzu vo
Veľkom Micheluzzim.

tým lepší. Na Jastrabej veži vyliezol voľne cesty Sunset Boulevard a
Wieliecki klasifikácie 9 a na Ostrve Posledný sud takisto za 9. Dobré
leto v Tatrách mal Andrej Šoltýs. S Dodom Kopoldom vyliezli OS
Centrálny pilier na Galériu Ganku za 7 štýlom OS. Paťo Barjak bol
aktívny aj v našich horách. Na Mníchovi sa mu s Mirom Peťom podarilo
preliezť štýlom OS cestu American Beauty za 8+.
Stredné veľhory
V horách sa nám podarilo vyliezť niekoľko pekných výstupov. Je až
neuveriteľné akú aktivitu v kopcoch mal Dušan Trochta. Vyliezol až 20
ciest. Najťažšou jeho cestou je Die nächste Stufe, 7+/8- v Raxe. Rasťo
Križan a Vlado Linek pôsobili v máji v tureckých horách. Ich najlepším
výstupom je cesta Eldere, 16 dĺžok, 700 m, klasifikácie 7+/8-, ktorú
vyliezli za 6 hodín štýlom OS. Je to dlhá a náročná cesta. Vo
švajčiarskom Rätikone bol zlepšujúci sa Kiko úspešný v ceste Little Joe
za 7, keď všetky dĺžky vyliezol štýlom RP. Kubo Kováčik a Vlado Linek
boli skoro úspešní v ceste Schatila, klasifikácie 9, z 8 tažkých dĺžok
preliezli RP 6, je to škoda, že sa im nepodarilo vyliezť všetky dĺžky,
pretože táto cesta patrí medzi veľmi hodnotné alpské cesty.

Vlado Linek, Rasťo Križan, cesta Eldere,
Dedegol.

Ocenenia rok 2009
Zlatá karabína
- neudelená
Strieborná karabína
- Maťo Heuger, 4. 10. 2009, Posledný sud, 9, RP, Ostrva, Vysoké Tatry
za voľný prelez jednej z najťažších ciest vo Vysokých Tatrách

Bronzová karabína
- Miška Nemečková, 9/2009, Utopia klasifikácie 7a, 8 UIAA, Rodellar,
Španielsko
za tažkú športovú cestu vylezenú ženou
- Maťo Heuger, 20. 8. 2009, Wielicki, 9 PP, Jastrabia veža, Vysoké
Tatry
za voľný prelez psychicky náročnej cesty
- Rasťo Križan, Vlado Linek, 30. 5. 2009, Dedegol, Eldere, 16 dĺžok,
700 m, klasifikácie 7+/8-, 6 hodín
za rýchly OS priestup fyzicky a psychicky náročnej cesty
- Dušan Trochta, 26. 7. 2009, Die nächste Stufe, 7+/8-, Raxalpe
za OS prelez cesty a za celoročnú aktivitu v horách
Skialpizmus
Výbornú formu si udržuje Rasťo Križan, ktorý teraz pôsobil v Turecku. - Patrik Barjak, Martin Heuger, 10. 12. 2009, Cordillera, Aconcagua,
V pohorí Ilgaz, Melendiz Dagi, Aladaglar a v Kačkare uskutočnil 6962 m
niekoľko náročných zjazdov. Najhodnotnejším je Ergor Tepesi v za výstup na najvyšší vrchol J Ameriky
Kačkare, 3589 m. Na začiatok strmo v južnej stene, 50 stupňov,
potom ťažký traverz do západného sedla na lyžiach a už ľahšie Za aktivitu v roku 2009 sme sa rozhodli podporiť Patrika Barjaka
centrálnym kuloárom – 40 stupňov, v severnej stene. Celkovo mala sumou 100 Euro, ktoré použije na horolezeckú činnosť v roku 2010.
túra 34 km, Rasťo to dal za 8 hodín.
Najvyššie veľhory
V novembri vyrazili Paťo Barjak a Maťo Heuger do Argentíny. Podarilo
sa im normálkou vystúpiť na najvyšší kopec Ameriky Aconcaguu, 6962
metrov.
Preteky v športovom lezení
Pretekov v športovom lezení sme sa nezúčastnili.
Ľadové preteky
Pretekov v ľadovom lezení sme sa nezúčastnili.
Ženy
Najlepšie výkony podávali zlepšujúca sa Miška Nemečková, Miška
Regecová a Aňa Lineková. Najlepšími výstupmi sú cesty v ôsmom
stupni obťažnosti.
Juniori
Paťo Barjak bol aktívny aj v roku 2009. Je veľmi všestranný a okrem
Európy liezol aj v Južnej Amerike. Na skalkách si opäť vylepšil Rasťo Križan, Eldere, 7+/8-, Dedegol.
maximum.
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Kurz nováčikov 2009/2010 v skratke

Záverečná skupinová fotka s maskotom dňa.

text: Jarka Šárniková

foto: Marek Kučera, Jarka Šárniková, Martin Pavlovský

Počas zimy sme veľakrát na fóre čítali o tom, ako, kto a kedy chodí Ešte začiatkom apríla sa Milan Mižičko s Igorom Marksom vybrali
liezť do Vertiga, či utorkovej krčmy. Konečne prišiel však aj čas na nováčikov na skalu naučiť zlaňovať. Predvedené im boli ako tradične
vytúženú skalu.
viaceré druhy zlaňovania. Počasie vyšlo celkom dobre, účasť kurzistov
však bola o niečo slabšia.
Po zimnej prestávke a prvých jarných lúčoch slnka, sme s Markom
Mižičkom a nováčikmi zamierili na Troch Jazdcov. Počasie bolo úplne Koncom apríla Marek Paulík s Ďurim Samašom viedli výcvik na
úžasné, slnečno a celkom teplo. Sneh, ktorý sa ešte v tejto oblasti Pajštúne. Prišlo 12-15 odvážnych i menej odvážnych nováčikov a
celkom udržal nám skôr pridával na dobrej nálade, akoby nám mal deň každý si hádam k svojej spokojnosti dobre zaliezol. Následne
pokaziť. Prvé free solo dali kurzisti úplne bez váhania ešte pred samozrejme nechýbalo posedenie pri nápoji v Borinke.
príchodom ku skalám a to na najvyššiu drevenú rozhladňu Slovenska.
Vo vzduchu bola cítiť radosť zo slniečka odrážajúceho sa od snehu, z Sviatok práce oslávili naši mladí lezci na Čertových Zuboch, kde si za
dobrého počasia zopakovali zlaňovanie a výborne poliezli.
výhľadu i dobrého čaju.
Marko vyliezol komín vklíneneného balvanu a robil „double“ istenie z
hora. Ja som zostala pod skalou a nováčikovia si ťahali cestu komínom
a následne po krátkom traverze doprava skúšali pády do previsnutej
cesty. Každý si párkrát vyskúšal odskočiť do expresu. Tí ktorí práve
neskákali, bouldrovali alebo liezli a krásna sobota bola za nami. Už
nám len špekáčiky a ohník chýbal a výlet by bol úplne dokonalý.

Medzičasom tiež absolvovali aj prednášku prvej pomoci od Sašky
Glindovej a tiež teoretické skúšky formou písomného testu a
doplňujúcich otázok.

Rada čítam na fóre, keď sa viete zorganizovať a vybrať sa za skalou aj
mimo výcviku, ako napr. vaše Pajštúny, či pred nedávnom Súľov,
Kamenné vráta, alebo aj Platňa, či múrik. Treba veľa liezť a výsledky
Vzhľadom na zlú predpoveď počasia sme sa s nováčikmi poslednú sa dostavia. Nech vám to lezie!
marcovú sobotu vybrali poliezť aspoň do Vertiga. Myslím, že čas sme
naplno využili a aj účasť bola celkom slušná. Položené otázky boli Ja vám ešte prajem veľa úspechov pri praktických skúškach, pekné
zodpovedané, skontrolovali sme ako ide každému istenie, kto cez zimu leto, slnko nad prilbou, pevné chyty a veľa radosti z ďalších krokov na
skale!
trénoval a kto nie.
Oboznámili sme sa s často vyskytujúcimi sa chybami, každý si poliezol
a poniektorí si skúsili aj čo-to natiahnuť. Na záver sme sa dostali aj k O tom ako sa kurzistii v telocnični na Mlynoch učili vyťiahnuť
bouldru, kde sme si ešte povedali o technike lezenia a najmä názorne zraneného spolulezca, vám viac už porozpráva účastníčka Janka
ukázali a vyskúšali napr. výhody cvakania postupového istenia z Škodová.
vystretej ruky a podobne. Marko s Igorom ešte povymýšlali pár
bouldrov a nakoniec to boli celkom aktívne a vydarené tri hodiny na
umeline.
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Jeden z prvých odvážlivcov. Sobota na Troch
Jazdcoch.
Poďme sa zachrániť, lepšie nikdy, ak nie dnes...

Lezenie zbližuje.

Matúš a Viktória, Čertove zuby.

tzv. Straussova metóda.

text a foto: Janka Škodová

Inštruktor Martin Rak nám v praktickej ukážke sprevádzanej
fundovaným výkladom priblížil čo dokáže, na prvý pohľad chaotická,
Skúsení lezci vedia, že lezenie nie je iba o lezení. My nováčikovia, na zmes lán, prusíkov a ďalšieho materiálu. Každý si chcel vyskúšať, že to
to prichádzame takpovediac po kvapkách, no už sa nám naskytla naozaj funguje a opäť sa v telocvični rozhompáľali strapce
možnosť získať túto skúsenosť aj v kondenzovanejšej podobe. Máme nacvičujúcich.
za sebou záchranku. Zišli sme sa takmer v plnom počte tatierchtivých
nováčikov a naše rady, okrem avizovaných inštruktorov, rozšírili aj Bohužiaľ, času sme mali málo. V porovnaní s inými nácvikmi, ktoré sa
predĺžili do neskorých nočných hodín, sme sa mohli zdržať v telocvični
ďalší skúsenejší kolegovia, za čo im patrí veľká vďaka.
príliš krátko na to, aby si každý vyskúšal, nieto ešte precvičil
V prvom kole nám Braňo s Emou predviedli, ako riešiť krízovú situáciu vyskúšané.
v prípade, ak spolulezec vypadne zo steny a pre poskytnutie pomoci je
nutné k nemu vyprusíkovať a ako následne zlaniť so zraneným Statočne sme „bojovali“ o priestor s basketbalistami. Nakoniec sme
spolulezcom na chrbte. S vervou sme sa pustili do nácviku. V rohoch zavelili na ústup a pri pohári osviežujúceho moku sme skonštatovali,
telocvične netypicky viseli farebné laná, na ktorých sa usilovne že záchranku si rozhodne zopakujeme. Nielen preto, že opäť išlo o
vydarenú akciu, kde sa stretli nováčikovia so skúsenejšími, ale najmä
zachraňovalo.
preto, aby sme si vedeli poradiť v krízovej situácii a naplniť pekné
Ešte sme sa ani poriadne prestriedať nestihli a prišiel, podľa rumunské príslovie: „Chvíľka pomoci je lepšia než desať dní súcitu“.
veľavravných pohľadov skúsenejších kolegov, hlavný „program dňa“ –

Maťo Rak viaže vianočku.

Zachraňovanie Dušana.
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Dvojica Tomáš Kováč a Dušan Karac, v pozadí
Paťo Barjak.

Bratislavský jarný zraz, 8. ročník Pajštúnskeho budíčka

Pred začiatkom maratónu.

text: Ján Zaťko

foto: Vlado Linek

Počasie nás celý týždeň pred Budíčkom strašilo, výdatné zrážky
poriadne premočili skaly. Ešte večer pred pretekmi sme zvažovali, či
neposunieme štart na neskoršiu hodinu, aby skaly stihli vyschnúť.
Našťastie predpoveď meteorológom vyšla dokonale.

Po zaslúženom večernom gulášiku v Pohostinstve pod Pajšúnom
nasledovalo vyhodnotenie a samozrejme tradične bohatá tombola, v
ktorej sa ušlo na každého zúčasteného, na niektorých aj dvakrát. Ceny
do tomboly poskytli okrem ALPINUS Bratislava aj jeho partneri SALTIC
CZ, SINGING ROCK CZ, VAUDE, EDELRID, SCARPA, TRANGOWORLD a
STUBAI. Losovali sme len z prítomných, ktorí vydržali celý deň. Bodkou
za celodenným programom bolo diapásmo a film Martina Ondreáša
Poslední Nomádi z jeho skialpinistickej cesty po Kirgizstane a
animované lezecké filmy Katky Štecákovej a Fredyho Bruna. V
neskorých nočných hodinách sme sa poriadne unavení a spokojní
rozišli domov. Ak v takomto tempe budú všetci pretekári pokračovať
celú sezónu, môžeme sa tešiť na pekné lezecké výkony.
Všetci zaregistrovaní pretekári môžu využiť 15 % zľavu na všetok
tovar a 20% zľavu na nový tovar značiek VAUDE, TRANGOWORLD,
SCARPA, nakúpený do 31. 4. 2010 (neplatí na akciový tovar) v našej
predajni na Hodžovom námestí v Bratislave.

V sobotu ráno svitol krásny deň a slnko rýchlo sušilo pajštúnsky
vápenec. Odštartovali sme o jedenástej hodine. Poniektoré pasáže
ciest, ktoré sa lezú na trenie boli ešte vlhké, ale liezť sa dalo.
Priemerné výkony boli z dôvodu vlhkej skaly o trochu nižšie. Viacerí
lezci padali aj v cestách, ktoré inokedy lezú bez problémov. To si mohli
užiť najmä diváci. Z lezenia sme vylúčili cesty v okolí Čierneho previsu
kvôli ochrane prírody.
Aj preto museli poniektorí lezci zmeniť taktiku a liezť iné cesty. Po
štyroch hodinách maratónu sme toho mali akurát dosť. Medzitým naša
zdravotníčka a kuchárka v jednej osobe dopiekla klobásky. Zaslúžený
obed s prírodnou príchuťou medvedieho cesnaku chutil výborne.
Ďakujeme Etka.
Pretekov sa zúčastnilo 61 súťažiacich horolezcov. Najvyššia účasť bola
už tradične v kategórii C začiatočníci/seniori. Zo starých jamesákov nás
potešil aktívnou účasťou Marián Marek. Igor Cerovský prišiel
neskoršie, ale excelentným štýlom lezenia ciest ako Hradný pilier (9+
UIAA) hravo dohnal zameškané.
Do druhého kola – lezenie na rýchlosť ostali sily iba ozaj trénovaným,
alebo tým, čo sa v prvom kole šetrili. V kategórii A – experti bol
prekonaný minuloročný rekord Kaza Lineka. Igor Cerovský preliezol
cestu Žltá stienka (8 UIAA) za 37,8 sekundy. Šelf (7- UIAA) v kategórii
B (výkonnostní
lezci) prekonaný nebol. V
kategórii
C
(začiatočníci/seniori) sme cestu Sedemskobovka (5+ UIAA) z dôvodu
veľkého počtu pretekárov skrátili.
Po pretekoch na rýchlosť prebiehala ešte súťaž v balení lana na čas,
ktorú sme tento rok zaradili najmä pre odtestovanie nováčikov.

A kategória maratón: 1. Jakub Kováčik, Vlado Linek, 1947 (1075 +
872,5)
B kategória maratón: 1. Tomáš Chlupík, Denisa Kačmáriková, 540
(280 + 260)
C kategória maratón: 1. Lukáš Gubáni, Peter Sámel, 327,50 (265 +
62,5)
A kategória rýchlosť, Žltá stienka, 8: 1. Igor Cerovský 0:37,8 –
1088,8
B kategória rýchlosť, Šelf, 7-: 1. Ľubo Galanský 1:00,3 – 500
C kategória rýchlosť, Sedemskobovka, 5+: 1. Lukáš Gubáni 0:21
– 289
Najlepší jednotlivci muži: 1. Igor Cerovský 2483,8 (1395 + 1088,8)
Najlepší jednotlivci ženy: 1. Andrea Snopková 1106,4 (182,5 +
923,9)

Avízo 2/2010
z
z
z
z

Severná Frankenjura
Letný horolezecký kurz, Vysoké Tatry
Labské pieskovce
Tradičný horolezcký týždeň JAMES

Uzávierka čísla 2/2010 je 15. 9. 2010. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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