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Leto plné projektov

text: Miška Nemečková, foto: Miška Nemečková, Henika Hodáková a Katka Sepešiová
Tak a je po skúškach, konečne môžem liezť. To bolo prvé čo ma
napadlo ráno po štátniciach.
Dva týždne pred štátnicami – ide sa prvýkrát tento rok do Höllentalu konečne. Mám výčitky svedomia, že sa doma neučím, ale skala je
lákavejšia. Vyrážame v rodinnej zostave ja, Robo, Roman – Robov
brat, Katka – Romanova priateľka, Henika a Elízka – Katkina a
Romanova hafinka. Höllental nesklamal ani po roku - klasicky je úplne
preplnený, obsadzujeme skoro posledné miesto – taktiež klasicky pri
záchodoch a kontajneroch. Prvý deň vybehneme na vežu. S Henikou si
dáme Ga Gaga Gaa 6+ 40m čo je vlastne prvá dlžka na vežicku s tým,
že chlapci nás obehnú pešo a kým my vylezieme Gagu, tak oni vylezú

Westside Story 6-, 50 m. Sme vylezené hore v lesíku a chlapci iba
nastupujú do cesty. Tak si dáme prestávočku a sledujeme Romanov
lezecký výkon na skale, ktorú nedržal v ruke už viac rokov. Chalani
dorazili na vrchol veže a zlanili, tak môžeme ísť my. S Henikou fičíme
hore na vežičku užiť si výhľad. Po zlanení zisťujeme, že lano je hore
beznádejne zaseknuté, tak si Robo dáva repete Westside Story, aby
nám zachránil laná. Po úspešnom stiahnutí lanka bežíme dolu do
kempu, kde si pripravujeme výbornú večeru na grile. Na druhý deň
vyrážame na Thalhofergrat – skalky, nech si zalezie aj Roman a Katka,
ktorá má svoju lezeckú premiéru. Poliezli sme viacero ľahkých ciest a
na záver víkendu si s Henikou vyberáme ešte nejakú peknú cestu nemáme so sebou sprievodcu tak nevieme čo to je. Obe sme v nej
trošku maturovali, rozmýšľali, postávali, ale nakoniec obe úspešne
vyliezli. Doma sme zistili, že to bola Grantige Laus za 8-. Potešilo, ale...
podľa nás iné cesty tejto obtiažnosti sú tu skrátka ťažšie.
Po tomto krásnom, vydarenom víkende, sme vydržali doma „až“ dva
dni. Utorok večer po dvoch dňoch učenia neviem obsedieť. Píšem
Henike sms - Höllental, Thalhofer? Odpoveď je jasná - ideme. O účasti
Katky rozhoduje rubiková kocka a tá vraví, že ide aj Katka :-). Stredu
ráno sadáme do auta v zostave tri baby a Elízka a naberáme smer
Talhofer. Po ceste trošku popŕcha, ale pod skalami je krásne slniečko.
Dávame si na rozlez niečo ľahké - Maturavorbereitung za 6+, ale
nepáči sa nám skala v tejto časti. Premiestňujeme sa preto do nášho
obľúbeného sektoru H s krásnymi 30 – 35 metrovými platňami.
Objavujeme tu náš prvý projekt tohto leta :-). Cestu s názvom
Rumpelstielzchen – asi 33 metrová nádherná platňová cestička za 8-.

Dodržiavanie pitného režimu pred lezením v Höllentali.

Henika nastupuje do 3. dĺžky Weichtalwichtelu, Höllental.
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Henika nadšene nalieza do šialenej platne a ostáva stáť medzi dvoma
isteniami, nevie sa pohnúť ani hore ani dolu. Po oznámení, že sa od
strachu p...e hádže držku. To ju neodradí a nalieza opäť. Tento krát sa
dostáva až do miesta kde sa kolmá platňa mení na mierne previsnutú.
Tam opäť lieta, pričom ju so zatajeným dychom sledujú domáci lezci.
Po páde nasleduje niekoľko minútový smiech cez celú dolinu –
adrenalín vrie :-). Ešte dá pár pokusov, ale „Rumpel“ ako sme cestu
pracovne nazvali, nepustí. Skúšam aj ja, ale končím v rovnakom
mieste ako Henika. Proste tam nie sú chyty! Ešte vytiahneme niečo
ľahšie pre Katku a potom fičíme smer Höllental. Aj napriek tomu, že je
týždeň, je tu zopár áut. Na druhý deň vyrážame na Klobenwand cestu
De oide Wurzn 7-, 250 m. Ja som ju už liezla, Henika si pamätala, že si
v nej niekedy sadla tak si ju chcela vyliezť čisto. Katka sa ostáva
opaľovať v doline pod stenou. Pri doliezaní na druhý štand sa dolinou
ozve šialený hrom nasledovaný druhým. Stačí jediný pohľad a vieme,
že zlaňujeme. Za pár minút prší. Rekordne rýchlo sme dolu pri Katke
so zbalenými lanami a ideme smer parkovisko. Vychádza slnko. Škoda
mohli sme to doliezť, ale ten hrom bol riadny a nechcela som si
zopakovať zmoknutie v tejto ceste. Na parkovisku dávame poradu,
viažeme uzlíky a nakoniec vyrážame pozrieť sa na Adlitzgräben.
Najskôr bez lezeckých vecí, veď pršalo a liezť sa nebude dať. Ale po
pár minútach Henika beží do auta pre lano a ostatný matroš a
nadšene nalieza do King Konga za 8. Je mokrý čo sa dalo čakať – teda
aj neleziteľný. Keďže je to riadny previs, madlá sú plné vody. Nevadí,
riadne sme sa zabavili. Zlaňujeme z predposledného borháku pod
zlaňákom. Ešte menšia prechádzka do jaskyne a ideme domov.
Počasie sa najbližšie dni kazí, nedá sa liezť. Lezecké plány s Jarkou
nám padajú a tak ideme aj s Katkou pozrieť aspoň na techniku po sto
rokoch - nech sa aspoň trochu ponaťahujeme ak obloha dovolí.
Ranných pár kvapiek vystriedalo slnko a tak to bol nakoniec celkom
fajn deň na skale. Neskôr za nami prišli aj Henika s Peťkom.
S Jarkou stále plánujeme výjazd do Höllentalu, ktorý sa nakoniec
podaril v príjemnej zostave 5 lezkýň a Elízka. Ako sme poliezli sa
dozviete v Jarkinom článku „Návrat do Höllentalu“ na HKF stránke
http://www.hkfbratislava.sk/?p=1525. V polovici júla sa počasie ustáli
a vyzerá, že niekoľko dní bude pekne. Smer jasný – Höllental. Tento
krát iba Ja a Henika. Prekvapuje nás utorok večer plný kemp. Ráno
zisťujeme, že väčšina sú turisti a rodiny s deťmi. Je strašne teplo, ale
naozaj strašne. Okolo 11tej ideme liezť Via Helmu – do severne
orientovanej steny nech sa neuvaríme. 150 metrová krásna cesta so
zaujímavým 7-kovým traverzíkom, následne šialenou 5kou,
fantastickou dlhou platňou za 6+ a nepríjemnou špárkou asi okolo 6
na záver. O druhej sme hore. Svieti tu slniečko, tak utekáme – teda
ako sme schopné v suti – dolu do kempu do rieky trošku sa schladiť.
Na druhý deň je zamračené, nevyzerá to na viacdĺžkovky. Nevadí.
Študujeme sprievodcu, podmienky sektoru - nech je krátky nástup a
nech sú to skalky, keby začalo pršať. Našli sme – skalky za vežou, 15
minút nástup. Paráda, ideme! Sprievodca je veľmi nejasný a ani tety
Rakúšanky nie sú schopné pochopiť, kade sa tam vlastne ide. Po
hodinke blúdenia po lese ideme odvážne najstrmším a
najzarastenejším terénom rovno hore. V diaľke vidíme nejaké skaly.
Tušila som, že to bude vežička, ale však už to nebudeme otáčať. Sme
hore! – jasné, že pod vežou. Nevadí dáme si obedik a ideme doľava,

však tam to niekde bude. Traverzujeme nepríjemne strmou, trávou
prerastenou suťou, chvíľu myslíme, že budeme zlaňovať, našťastie
netreba :-). V diaľke vidíme kompaktnú skalu. A naozaj, vidíme aj nit.
Paráda, našli sme to. Po 3,5 hodinách v neuveriteľnom kopci :-)!
Dávame si jedinú ľahkú cestu v tomto sektore za 6+. Potom s horným
lanom skúšame okolité 8smičky a 9viatky. Začína pršať, tak to balíme
a ideme dolu do kempu. Tento krát po správnej ceste – po tej, po
ktorej sme mali aj prísť. Úplne zničené spokojne zaspávame. Ráno
prší. Raňajkujeme pod strieškou záchodu, študujeme sprievodcu,
točíme reťaze a palice. Keď už sa nám nič nechce, ideme do auta hrať
karty a učiť sa text našej novej cestovnej pesničky :-). Prestáva pršať
a tak ideme na prechádzku so sprievodcom a obdivujeme všetky
sektory okolo Weichtalhausu. Všetko je mokré. V kempe dáme opäť
karty a po hodinke svietenia slniečka hurá na skaly. Okolo 16tej
vyrážame liezť. Opäť tam, kde deň predtým. Tento krát však po
správnej ceste. Trvalo to asi 20 minúť :-). Prechádzame si celý sektor
a nevieme sa vynadívať. Sme úplne nadšené z toho čo vidíme. Dlhé,
mierne previsnuté až previsnuté cesty. Len tie čísla sú trochu vyššie,
ale to nám vôbec nevadí. Nachádzame tu náš ďalší projektík. Cestu s
krásnym názvom Rituál za 7+. Opäť si dávame na rozlez tú jedinú 6+
v celom sektore a ideme skúšať Rituál-ik. Lezieme ho na hornom, že
vyskúšame a potom si ho vytiahneme. Obe sme to vyliezli na prvý
pokus. Šialená, nádherná, vytrvalostná, mierne previsnutá dlhá cesta.
Bandasky také, že sme nevedeli ani namádžovať. Zvuky ktoré, sa nám
drali z hrdla, museli počuť až dolu v kempe. Pocit hore v zlaňáku bol
neskutočný. Plán, že to pôjdeme ťahať však nevyšiel, pretože oblasť
treba opustiť dve hodiny pred zotmením, tak sme poslušne išli do
kempu. Je piatok večer – takto sa začína aj naša cestovná pesnička kemp praská. Stretávame známych, oddychujeme, naberáme energiu
a silu, vymýšľame ďalšie plány, hráme karty... Ráno sa nám nedarí
vstať. Je veľmi teplo. Vyrážame z kempu až okolo 13tej, smer
Klobenwand cesta Zwidawurzn. Asi 200 metrová, trošku ťažšia cesta.
Prvú dĺžku získavam ja. Riadna 7+ ková špárka ubiehajúca doľava s
platňovým výlezom po ničom do štandu - nepohodlného štandu.
Prezúvam sa, upratujem lano a doberám Heniku. Ju čaká kľúčová
dĺžka – previs za 8-. Henika v nej bojuje, ale nedočiahne madlo, tak ju
spúšťam na štand a idem to skúsiť ja. Končím v tom istom mieste.

Miška v bouldríku v Bielej princeznej, Kršlenica.

Henika pred kľúčovým miestom v Rumpelstielzchen, Talhofergrat.
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Weichtalwichtel.

Miška v King Kongovi v oblasti Adlitzgräben.

nepresvedčí, tak ideme do nášho sektoru. Ešte predtým si dáme ďalšiu
krásnu platňu s názvom Thaliplatte za 7- a môžeme ísť do projektu.
Henika nalieza, lezie, príde do previšteku kde sme sa pred pár
týždňami nevedeli pohnúť. Sadá, že si oddýchne pred ťažkým
miestom. Lezie, na moje veľké prekvapenie bez problémov cvaká a
lezie ďalej. Nechápem ako je to možné, kľúčové miesto preliezla ako
nič. Zisťuje ale, že ani nad tým to ešte nie je zadarmo, ale dolieza až
do zlaňáku. Idem to skúsiť na hornom. Kľúčové miesto tiež preliezam.
Ako je to možné? Pribudli tam chyty. Zhodli sme sa, že predtým tam
neboli a zrazu sú. A ešte k tomu aké... dve hlboké jednoprstové
dierky... Cestu vyliezam na hornom, ale ťahať sa mi ju ešte nechce.
Henika si ju ide dať ešte raz na hornom a dáva ju v kuse. Rumpel
zatiaľ nepadol odspodu, ale už má na mále :-).
Počasie stále premenlivé – opäť máme smer Kršlenica. Opäť zostava
štyri baby. Katka s maminkou sú už celkom samostatné a Katka ťahá
cesty. My s Henikou môžeme riešiť naše skvosty. Henika si dáva na
rozlez Bielu princeznú za 7 RP. Krásna cesta – trošku nepríjemný jeden
krok – teda asi dva, ale pre mňa dolu a pre Heniku hore. Idem ju aj ja
a keď som hore Henika mi kričí, že mám pozbierať expresy. Som
trochu zmätená. Myslela som, že si chce ísť skúsiť vytiahnuť Rolanda
svoj projektik za 8 a že jej tam dám expresy. Keď prídem na zem, tak
mi zahlási, že ho ide RP. Neverím vlastným ušiam, ale moc, moc držím
palce. Katka berie foťák a nalieza do vedľajšej cesty aby mohla fotiť z
hora. Henika nalieza do Rolanda - platne bez chytov, nohy - trenie,
technika, nádhera, lezie, cvaká, povzbudzujeme... Dolieza do pre ňu
problémového boldríka hore. Som v strehu, povzbudzujem, držím
veľmi palce, nedýcham. Henika to prelieza. Úžasné, mám
zimomvriavky po celom tele, strašne sa tešíme, paráda, šikula. Ja si to
idem dať na hornom, pozbierať expresky. Celú cestu nesadnem, hm...
asi ma v blízkej dobe neminie ísť si to vytiahnuť.
Pár dní po Kršlenici sa počasie v Rakúsku vylepšuje, tak mierime opäť
raz do Höllentalu. Henika, ja a Andrejka. Sobota – prší... nemalo
pršať! – takže grilujeme. Nedeľu ideme novú 165 m cestu na
Klobenwand John Wayne der Alpen za 6+. Cesta nás neoslovila, nová,
ale nie moc pekná. O týždeň opäť navštevujeme Höllental. Idú s nami
aj naši chlapi Robo a Peťko. Stretávame sa tu s Andrejkou. Sobotu
ideme ukázať chlapcom náš objav, skaly za vežičkou. Dávame si Rituál
7+ Henika si odnáša PP prelez. Ja sa musím vrátiť, ale aj Henka sa
chce, lebo to chce vyliezť na RP. Na druhý deň ideme ja, Robo a
Henika De oide wurzn. Peťko sa necíti dobre, preto ideme traja. 250 m
za 7-, striedame sa ja a Henika. Robo ide ako sprievod vždy medzi
nami. Chlapci s Andrejkou večer odchádzajú, my ešte ostávame do
utorka. Pondelok ideme skúsiť Die nächste stufe 170 m 8-, prvá dĺžka
je nepríjemná špára za 7, druhá mierne rozbitá za 6+. Tretia dĺžka je
najkrajšia. Špára za 7-. Štvrtá je za 6, ale veľmi nepríjemná šestka.
Posledná je krásna platňa za 7+/8-. Sme hore, krásna cesta, ale
musíme si ju ísť ešte zopakovať. Utorok ideme na stratenú vežu,
keďže je veľmi teplo. Ale tento deň nebol vhodný na lezenie.
Previsnutá skala, dve dĺžky, prvá strašná druhá krásna a zlaňujeme...
Nedá sa liezť, je teplo. Ideme do kempu, balíme veci a šup domov.
Cestou domov vymýšľame plány na ďalšie výjazdy ktoré sme už aj
zrealizovali – opäť Höllental a Kršlenica, Hrádok, Paklenica, Španielsko
a verím, že počasie nám ešte dovolí niečo poliezť aj keď už je október.

Dám tam asi 20 pokusov – teda lepšie povedané skokov.
Nedočiahnem to... Keďže nechcem nechávať v stene materiál, zliezam
k Henike na štand, čo prekvapene sledujú dvaja rakušáci vo vedľajšej
ceste, tak im s úsmevom zakývame :-). Zlaňujeme a plánujeme ako
nabudúce prerazíme ten boulder. Je sobota večer. Kemp je ešte plnší
a to sme mysleli, že už sa tam nikto nezmestí. A predsa. Nedeľu je
opäť veľmi teplo. Tak ideme znovu na sever. Niečo ľahké, bo sme
trošku unavené. Weichtalwichtel, 170m za 6+ je náš dnešný cieľ. V
prvej dĺžke za 6+ zisťujeme, že nás všetko bolí. Ale nevadí. Ideme
hore, však je to ľahké. Po poslednej dĺžke hore nad stenou ležíme na
zemi a nevládzeme dýchať. Čo sa deje? Hm... my lezieme 5 dní vkuse.
Bez oddychu. Nejako sme zabudli na rest day. Za rest sme brali ten
deň čo sme hľadali skalky, len sme si neuvedomili, že sme sa zničili
viac ako v ktorýkoľvek iný deň :-). Asi po hodinke oddychu balíme laná
a zostupujeme suťou k autu a šup do kempu. Večera, balíme veci a
vyrážame domov. V späťáku vidím ako sa nad Höllentalom zaťahuje.
Najbližšie tri týždne sa tam kvôli dažďu nedostaneme.
V Rakúsku stále prší. Na Slovensku to vyzerá trochu nádejnejšie.
Lezenie chýba – vyrážame teda aspoň na záhorie na Kršlenicu. Je
sobota, koniec júla. Kršlenica je plná ľudí. Sme konečne pod skalou a
začína pršať. Tento deň sa mi nechce liezť, tak mi to vôbec nevadí.
Najeme sa pod skalou a dážď ustáva. Hm... musím liezť. Nakoniec
sme si celkom fajn zaliezli dve ľahšie cesty a jedna ťažšia. Na druhý
deň počasie stále nepraje skalám. Už ani neviem akým bláznivým
spôsobom sa s Henikou vyhecujeme ísť do Vertiga s cieľom vyliezť 40
ciest. Vyzerá to šialené a nereálne. Po štyroch hodinách nepretržitého
lezenia a istenia s jednou 5 minútovou fajčpauzou odchádzame z
Vertiga – počet vylezených ciest je 41. Ešte v cafečku sa mi nechce
veriť, že sme ich toľko vyliezli :-).
Dva dni po našom umelinovom rekorde ideme opäť smer Kršlenica.
Berieme aj Katku a moju maminku. Pohodové lezenie a konečne aj
pekné počasie. Skúšame na hornom Bielu princeznú, Pytačky a
Rolanda – ktorý sa stáva Henikiným ďalším projektom. Skúša ho
vytiahnuť, ale horná časť nepustí.
Po pár dňoch opäť vyrážame na skalky – viacdĺžkovky sa stále
Účastníci výjazdov: Henika Hodáková, Peťko Krč, Robo Kovács,
nedajú :-(. Ideme smer Talhofergrat, pozrieť sa na „Rumpla“ ako sa
Roman Kovács, Katka Sepešiová, Andrea Rebrová, Jarka Šárniková
má. Opäť dávame šancu aj iným sektorom, ale kvalita skaly nás
Petrlíková, Silvia Weisová, moja maminka a ja.
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Letný kurz v Tatrách
text: Miro Štefánik, foto: Martin Viazanko, Marek Paulík

Vyhodnotenie kurzu.

Paťo kontroluje...

Ako sa mal jeden kus z nováčikovského kurzu v Tatrách

teréne, kde najväčším nebezpečenstvom boli padajúce kamene. Niekto
by mohol tvrdiť, že naša začiatočnícka skupina vyliezla iba ľahké veci.
Áno, je to tak, ale na začiatočníckych kurzoch predsa výkony nie sú
podstatné.
Podstatné je, že Marek mal s nami trpezlivosť a nechal nás od začiatku
liezť na prvom. Podstatné je, že nás sledoval, upozorňoval na chyby a
vysvetľoval. Podstatné je, že som si z Tatier odniesol kopu dobrých
zážitkov a vyskúšal som si to. Možno by sa horolezecký kurz dal robiť
lepšie, neviem posúdiť. Ale viem posúdiť, že tak, ako som ho dostal od
ľudí okolo HK Filozof, mi ukázalo veľa vecí, o ktorých som ešte pred
rokom ani netušil.

Tento príspevok píšem, aby som sa poďakoval za všetko, čo som
nováčikovským kurzom v HK Filozof dostal. Počnúc Mižom, ktorý nám
venoval najviac času, až po ľudí, ktorých som stretol raz pri prvom
lezení na Múriku alebo na záverečných skúškach na Pajštúne. To, čo
robíte s nováčikmi v HK Filozof proste treba zažiť. Ďakujem.
Tatry boli logickým vyústením celého kurzu. Bez nich by to celé bolo
iba polovičné. Teraz to už viem, pred nimi som z rôznych dôvodov
špekuloval, či tam vôbec chodiť, ale nakoniec som sa, našťastie,
rozhodol správne. Tohtoročný záverečný pobyt v Tatrách padol na
týždeň od soboty 9. júla do piatku 15. júla. Na Brnčalke sme v týchto
dňoch okupovali väčšinu hospodárskej budovy a veľkú časť chaty. Ja
som sa ku kurzu pripojil o deň neskôr, spolu s inštruktormi Marekom a
Jarkou. Po daždivej prechádzke z Matliarov na chatu sme zistili, že
sme prišli o parádne krupobitie, ktoré poniektorých chytilo na
štandoch.
V pondelok sa však počasie umúdrilo. Aj keď obchádzali mraky, Marek
zavelil „Východná Žeruchová veža, Mereš Puškáš“. Normálna 3-ka s
jedným 5-kovým miestom. Krátky nástup a nízka obtiažnosť, takže
sme sa mohli striedať v ťahaní lana tak, ako to bežne chodí medzi
skúsenými lezcami. Ja som liezol s Marekom, Katka s Peťom. Marek to
organizoval tak, aby každého videl zakladať a štandovať. Celý tento
výlet si budem pamätať ako príjemnú prvú skúsenosť s tatranským
lezením, možno aj vďaka tomu, že Marek pod kľúčovým 5-kovým
miestom zavelil k ústupu. Pred tým než sme si zopakovali zlaňovanie,
nám ešte ukázal jeden zo svojich podarenejších štandov v ťažkom
teréne s využitím jeho obľúbených abalakov. Veci okolo lezeckého
materiálu má Marek naozaj zmáknuté, baví ho to a je radosť ho
počúvať.
Na druhý deň mraky viseli oveľa nižšie, takže sme trénovali záchranku
na Balvane. Tretí deň, Kozia (bobka) kôpka. Opäť 3-ková cesta po
pilieri, z veľkej časti choďák. Keby som tam v jednom mieste
nezablúdil do, podľa mňa 5-kového terénu, tak by som si možno
dovolil napísať, že ľahká cesta. Počasie nám vyšlo perfektne, v
kombinácii s dobrou partiou a krásnymi výhľadmi na Belianske Tatry
mám ďalšiu výnimočnú spomienku. Štvrtý deň mal byť pre nás
posledným lezeckým dňom. Po dlhom rozhodovaní sme zvolili trochu
ťažšiu cestu Machnik-Preyzner v juhozápadnej stene Jastrabej veže za
4. Peťo to vzdal s tým, že nám pomôže vyniesť materiál, ale liezť
nebude. Pridali sa však dva páry skúsenejších lezcov. Naša
začiatočnícka úderka tak vytvorila trojčlenné družstvo s Marekom
ťahajúcim lano a mnou a Katkou, každým na jednom prameni
dvojičiek. Kvôli zvýšenej premávke v žľabe, ktorým vedie cesta IllnerRulke sme postupovali pomaly. V mieste, kde sme mali opustiť žľab,
odbočiť doľava a nájsť cestu Machnik-Preyzner, sme sa stratili a
nevedeli nájsť cestu tak, ako bola opísaná v sprievodcovi. Nakoniec
Kozia kôpka, zdola: Katka, Peťo, Miro a za nami Kozí štít.
sme usúdili, že bude rozumnejšie doliezť rozlámaným žľabom v
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Účastníci kurzu.
A kde sme sa liepali na kurze my?
Lezecká zostava: Miňo, Majka, Dominik a Jarka
V nedeľu, hneď po seminári v Zuberci sme sa veľmi šikovne presunuli
s Marekom zo Západných do Vysokých Tatier. Vďaka za odvoz Vladko!
Na Bielej Vode nás už čakal kurzista Miro a tak sme už mohli všetci
traja kráčať smer Brnčalova chalúpka. Najskôr len mrholilo a neskôr
sme boli nútení vytiahnuť aj niečo nepremokavejšie. Keďže som
tentokrát videla väčšinu nováčikov prvýkrát, po príchode na chatu
došlo na rad malé zoznamovanie a pátranie po tom, ktorí sú to tí moji.
Zisťujem ako sme na tom s materiálom a dohadujeme ranný odchod.
V pondelok si z výkladu vyberáme ľahšiu klasiku na úvod a vyrážame v
zostave Miňo, Majka, Dominik a ja na Koziu Kôpku. Pod skalou si ešte
zopakujeme zakladanie postupového istenia a robenie štandov,
skontrolujeme materiál a ide sa na vec. Slnko sa neustále strieda s
mrakmi. Naliezam, niečo založím a nakoniec cvakám borhákový štand.
Doberám Dominika a za ním už čochvíľa vidno modrú prilbu
prvolezkyne Majky. Skúša, zakladá a stúpa. Čakáme sa všetci na
štande, kontrolujeme spolu počasie a ideme ďalej. V ťahaní sa dvojice
striedajú, na štandoch sa čakáme, prípadne ma Dominik spúšťa pár
metrov nižšie, aby som lepšie videla na prvolezca druhého družstva.
Občas nás dokonca sledujú aj kamzíky. Zvedavé a krásne to zvery.
Postupujeme pomalšie, ale bez zádrheľov. Družstevníci robia s lanom
parádne a aj v zakladaní sú celkom šikovní. Na vrchole nám dosť fúka
a tak rýchlo robíme spoločnú foto, zopár fotiek Belianok a už si to
mierime ďalej po hrebeni do zostupového žľabu.
Ďalší deň je skala mokrá. Nad Zeleným Plesom sa vznáša hustý biely
opar a tak sa presúvame na cvičný balvan, trochu sa pozachraňovať.
Zachránení sú následne pohltení Marekovým názorným vysvetľovaním
využitia kladky ako pomôcky najmä pre dámy pri vyťahovaní ťažšieho
spolulezca. Zopár ľudkov sa ešte bouldro-liepa na vedľajší šutrík a
dievčatá skúšajú na druhom konci lana a prípadnej podpornej pomoci
mužných rúk (Viazo v akcii) vyliezť si previštek na Balvane. Večer trávi
každý podľa chuti, väčšinou však spoločensky, dole v bare.
Streda nás privítala rozprávkovým počasím. Našim cieľom sú Žeruchy,
cesta Mereš-Puškáš. Všetko ide ako po masle. Z dvojice Miňo-Majka, si
na ťažšie dĺžky trúfa Miňo a knihu pod kľúčovou dĺžkou vylieza krásne
na rozpor. Dominik sa už teší na dĺžku nad borhákovým štandom.
Trochu ho vydesí fuga medzi balvanom a platňou, ale nakoniec do nej
pekne nastúpi, cvaká starú skobku a zakladá vlastné istenia. Odliezam
a kúsok za mnou nalieza už Miňo. Pre istotu mu nechávam postupové
istenie v najťažšom mieste, ale aj tak si zakladá ešte svoje. Stojím zo
dva metre nad ním a sledujem. Trochu bojuje, ale nakoniec to zvláda
na jedničku. Majka je nižšia a tak to tu má ťažšie, napokon úspešne
dobojovala a pred nami bolo už len pár dĺžok choďáku na vrchol.

Večer mi začalo byť zle, slabá ako mucha, hlava bolí a točí sa keď ja
stojím a možno aj nejaká tá teplota bola. Žeby to malo na svedomí to
mokré tričko a studený vietor pri nedeľnom výstupe na Brnču? Večer
som dala kofolku a zalomila neobvykle skoro. Na ďalší deň sme
naplánovali Čierny Štít, Puškášov pilier. Ráno si vyzdvihnem raňajky a
ešte váham, či nezmeniť plán. Stále sa necítim fit a keď si predstavím
ten dvojhodinový nástup, čo nás čaká... Dnes je však posledný deň
lezenia pre moje družstvo a chcela som s nimi ísť kúsok ďalej ako len
pred chatu a stále absolvovať ten istý nástup. Dohodli sme sa
napokon tak, že ideme a keď to nepôjde, tak to nebudeme siliť a
otočíme to. A ono to celkom aj išlo, akurát mám pocit, že som vypila
celú flašu vody len cestou pod skalu. Našťastie vody sme mali dosť,
takže nebolo nad čím rozmýšľať. Čaká nás krásne vyrovnané lezenie v
pevnej skale s troma borhákovými štandmi. Myslím, že toto bolo pre
všetkých „To Lezenie“. Viac premýšľania, krásne výhľady aj ideálne
počasie. Čo viac si môžeme priať. Za nami naliezla do našej cesty z
Narovnania piliera aj trojica Ivan, Daška a Braňo, ktorým sme spravili z
posledného štandu ešte pár fotiek zhora. Kým všetci traja doliezli,
zbalili sme laná, počkali ich a dali sa na zostup. Cestu k vežičke sme v
pohode našli a v slušnom čase sme boli dole pri chate. Rada som sa
zoznámila s novými tvárami a budúcimi nádejnými horolezcami a opäť
sa stretla s mojimi milými, starými dobrými Filozof-kamarátmi na tak
krásnom mieste, ako sú naše Vysoké Tatry. Počasie nám prialo, partia
tiež a dni sme strávili tak aktívne, ako sa len dalo. Mladým nielen z
môjho družstva prajem nech ten entuziazmus naďalej vydrží, veľa
krásnych lezeckých zážitkov (cvik robí majstra) a bezpečných návratov
domov!

Na Kozej Kôpke: Miňo, Majka, Dominik, Jarka.
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Prostredný hrot
text a foto: Dáša Lučivjanská

Ráno počasie vyzeralo všelijako.

Výhľady boli pekné.

Pri lezení v horách si človek nikdy nemôže byť istý. Môže si
naplánovať kedy vyrazí z domu, koľko to bude zhruba trvať pod
nástup, aký čas zaberie samotné lezenie a potom zostup a návrat
domov. Niekedy sa zadarí a všetko ide ako má, nákres cesty sedí,
štandy sú tam, kde majú byť a zostupová trasa je choďák, ako píšu v
sprievodcovi. A niekedy aj nie... A tak to bolo aj pri našom rozhodnutí
vyliezť si na Prostredný hrot z Veľkej studenej doliny cestou Petrolín –
obťažnosti IV-V.

odporúčam, ťažko sprostredkovateľný zážitok). Ďalej už to nebolo
nijako zaujímavé, s pocitom efektívne využitého dňa sme sa okolo
polnoci konečne dotrepali do Smokovca a žehnali sme Mirovi, že v
aute nosí so sebou fľašu minerálky. Z niektorých lezeckých výletov si
človek odnesie dobrý pocit z lezenia, pekné výhľady a spokojný pocit
na duši a z niektorých zase skúsenosti a ponaučenia. Toto bol ten
druhý prípad (aj keď výhľady boli pekné). Takže – čím skôr vyrazíš,
tým skôr si doma; dobrá čelovka vždy a všade, bez nej by sme mohli
akurát tak vyťukať 18 300; ak sa dá, vždy aspoň jeden z partie by mal
mať dosť skúseností na to, aby bol schopný v prípade potreby robiť čo
je treba, rozhodnúť, vyriešiť, spraviť (díky Paťo) a najlepšie nevyberať
si neznáme, bohom zabudnuté cesty :-).
Účastníci zájazdu: Dáša Lučivjanská, Patrik Barjak a Miro Zimeň

V auguste konečne prišli nejaké pekné dni a tak sme si vybrali ľahkú
cestu s relatívne krátkym nástupom, tak aby sme poobede, keď sa už
môže zhoršiť počasie, boli aspoň na ceste dole. Okolo pol siedmej už
vyrážame s Paťom a s Mirom zo Smokovca. Počasie síce vyzerá ráno
všelijako, ale sme optimisti. To jediné nakoniec nesklamalo, inak to od
tejto chvíle šlo už len z kopca (metaforicky :). Aby som neklamala,
ešte sa nám podarilo trafiť aj správnu odbočku z chodníka cez kosovku
k nástupu. Menej už ten samotný nástup. Z fotky v sprievodcovi to
akosi nebolo úplne zrejmé a tak sme najprv naliezli trošku vedľa. No
nič, stáva sa, aspoň sme z tej cesty uvideli, že tá naša bude asi zo 15
metrov napravo. Paťo si zliezanie prvej dĺžky patrične vychutnal a plní
elánu sme mohli naspäť zliezť asi trojkovým terénom dolu a dúfať, že
na druhý pokus už to bude ok. Bolo to lepšie, ale ťažko povedať či
sme boli správne. Prvú ľahkú dĺžku sme vysólovali a snažili sa nájsť v
ceste to, čo sľuboval nákres a fotka. Bohužiaľ Paťo na prvom konci
každú dĺžku improvizoval a hľadal štandy, skoby, alebo aspoň nejaké
stopy po predchodcoch. Sem tam sa objavila stará skobka, nevedno či
z našej cesty, a to bolo tak všetko. Často sme sa v očakávanej
napríklad štvorkovej dĺžke márne obzerali po mega chytoch, ktoré by
tam človek čakal :-).
Po urputnom boji o každý meter, pričom sme stratili samozrejme
kopec času, sme sa tešili už na pohodový zostup k batohom a hlavne
na vodu, ktorú sme mali vyrátanú na trošku rýchlejší priebeh.
Samozrejme človek mieni, Tatry menia... Ten obrovský zostupový
žľab, ktorý na nás mal hneď po dolezení očakávať s otvorenou
náručou nie a nie nájsť. Slnko už nebolo najvyššie a tak sme sa dali na
zostup kade to vyzeralo najschodnejšie. Okrem asi štyroch zlaňovaní
cez mokré skalné prahy to očakávaný choďák naozaj bol. Zaistení o
kosodrevinu repkami, slučkami, mokré laná od stekajúcej vody, rýchle
stmievanie sa a nakoniec úplná tma, jedna čelovka, a samozrejme
seknuté laná a prusikovanie hore. A aby som nezabudla, dole sme
zistili, že jedno lano máme predraté až na jadro. Radšej sme ani
nechceli vedieť odkedy. Nevadí, hlavne že sme bezpečne dole. Smädní
ako ťavy, nie celkom istí, kde nás to vlastne vypľulo sme sa popod
stenu museli vrátiť k nástupu a dostať sa na chodník. Vrátiť sa po
batohy sme zavrhli – v tej tme a po tom všetkom sme akosi nenašli
chuť vyliezať a hlavne zliezať tú prvú dĺžku, takže sme už len chceli
trafiť na chodník. Samozrejme by sa nám to nerátalo bez asi
hodinového predierania sa kosodrevinou (kto nezažil, určite
Vzdušný štand.
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Zbojníčka

text: Monika Babničová, foto: Igor Marks
11. 11. 2011, pekný dátum, tak prečo si neurobiť ešte krajší víkend v
Tatrách. Z Bratislavy sa odchádzalo poobede, hneď po všetkých
pracovných povinnostiach. Ešte posledné nákupy a vyrazili sme smer
Tatry, Zbojníčka. Zmestili sme sa do jedného auta, 5 statočných: Paťo
Barjak, Igi Marks, Mišo Kohn, Laco alias Jano :-) a moja maličkosť.
Po príchode do Starého Smokovca sme pribrali poslednú členku
zájazdu, Evu Fodorovú a začal sa nočný výstup. Jednotky v dátume
nám asi priniesli šťastie a hneď na začiatku cesty nás odviezol jeden
dobrák na aute k Hotelu Sorea. Ďalej sme museli ísť pešo. Chodník ku
chate bol celkom zľadovatený, ale vo svetle čeloviek, to vôbec nebolo
znať. Po príchode na chatu nás čakali obligátne činnosti ako usušiť
veci, umyť zuby a spať. Ranný budíček nebol veľmi skorý, teplota sa
totižto v tieni pohybovala pod bodom mrazu. Rozdelili sme sa do dvojíc
a dobrodružstvo mohlo začať. Ja som liezla s Igorom. V sobotu to bol
smer Ostrý štít, cesta Lopata. Názov cesty vymysleli zjavne nejaký
recesisti, keďže o 15 m vedľa je Motyka. Počasie bolo úžasné, svietilo
slnko, skala bola úplne vyhriata. Po dolezení nás čakal zlaňák. Večer
sme si mohli zapísať do denníka: cesta, až na pár padajúcich
kameňov, ktoré trafili svoj cieľ (mňa), úspešne vylezená a zlanená.

Druhý deň sa niesol v znamení Javorového štítu. Keleho pilier je
skvelou cestou pre začiatočníkov, čiže aj pre mňa. Borhákové štandy a
ešte k tomu aj nejaký ten borhák v ceste. Ešte musím poďakovať
Igimu, že to so mnou všetko celé absolvoval. Konečne som po dlhej
dobe nabrala odvahu a natiahla dve dĺžky. Pri sťahovaní lana pri
zlaňovaní sa nám v tretej dĺžke zaseklo lano. Neostávalo nič iné iba
vyprúsikovať hore. Tým „šťastlivcom“, ktorý to absolvoval bol Igi.
Lano sa mu podarilo nakoniec uvoľniť a mohli sme si poznačiť ďalšie
úspešné lezenie.

Vrcholovka, Lopata.

Igi v akcii, Lopata.

Teraz nás už čakala len tá najmenej potešujúca záležitosť z celého
víkendu, cesta späť. Ešte raz musím poďakovať všetkým zúčastneným
za super víkend, a dúfam, že takých bude čo najviac. Skale zdar!
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Popoliezanie na Galerke
text: Martin Smatana, foto: Miloš Suchý, Martin Smatana

Slovenský zlatý poklad.

Vrcholovka.

Sedíme na drevenej verande s pohľadom upriameným niekde tam,
kde by mal byť Malý Mlynár. Cez dažďové polmetrové špagáty ale
akurát tak dovidím na ubúdajúcu plechovku piva.... V táborisku
rovnaká bezútešnosť, ešte že nás po piatich dňoch jedna dobrá víla
vyženie fľašou becherovky zo stanu... Za 5 dní sme Galerku videli len
raz a navyše zdola.
Tá stena ma opantala ešte ako malého chlapca hrnúceho sa v zástupe
zo sedla Váha na Rysy. Hoci som vtedy nevedel nič o skobách, lanách,
lezení, cítil som jej ponurnú melanchóliu a v hĺbke duše sa vo mne
niečo lámalo...
Prešli dva týždne a ráno pred šiestou budím Miloša (Miloš Suchý, HK
ABC) v bivaku pod Volovkou. Obloha úplne vyzametaná a tak miesto
horského skalkárenia utekáme ešte nie úplne s čistými hlavami cez
Váhu pod stenu. Samozrejme jeden pekný deň na Galérke podmienky
neurobí a tak lesknúce sa pásy vody nás vyháňajú do jej západnej
steny.
Hnilá skobka, lokrové bouldríky s výlezom za trávu, machová skala a
vznešený názov: Slovenský zlatý poklad. Poteší snáď len jedna dĺžka –
pekná pevná platňa so širokou špárou a keďže veľké cameloty zostali
na nástupe, užívame si pekné odlezy už na slniečku. Posledná dĺžka
radšej známym Puškášom ako machovým kútom a o chvíľku sa
hrabeme v sutinovisku na terase a s vyschnutými hrdlami schádzame
dole.
Pod stenou pár hltov starého snehu a hore do Váhy ledva stíham za
Milošom, pre ktorého sú dve regeneračné na chate riadnou
motiváciou. Do tretice s tým istým parťákom. Tento krát by stena
mala byť po pekelných horúčavách konečné suchá. Ráno ma
definitívne zobudí až hang do Českej, vietor mraky rozfúkal, vyzerá to
na lezecký ideál. Plánovaný Lapiňák zostal verný svojej povesti a je
mokrý aj keď je v podstate suchý. Mierime preto do Centrálneho
piliera. Prvých 100 m na sólo, v malom kotlíku sa naviažeme a kolo
9tej začíname liezť. Prvá dĺžka na zahriatie. Druhá začína pekným
kútikom, nasleduje delikátny traverzík s peknou expozíciu a štand v
jaskynke. Púšťam sa do prvej bývalej hákovky – v podstate cvakám
len staré skoby, občas založím čoka, celkom to v pohode púšťa. 40 m
pod hranou Galerky. Miloš je nalezený za rohom v kľúčovej dĺžke. Po

dlhšej chvíli vyfúkaný vetrom kričím hore, že ako to tam vyzerá.
Odpoveď: mokré a previsnuté :-). Naliezam, čím vyššie tým ťažšie, ale
trochu mokré sú len 2 metre. Dvakrát ľahké - aspoň pre mňa, to
rozhodne nie je, ale skala kvalitná a lezenie super. Na hrane už v
dobrom ma ožiaria slnečné lúče a zisťujem aký je tu úžasný svet.
Vrcholovka, stisk ruky a mažeme dole. Pri výtoku zo Zmrzlého plesa sa
zastavujem a pozorujem hry vetra s vodnou hladinou. Odraz vrchov na
hladine, skalné útesy, všadeprítomné ticho, pokoj a nemá krása... V
noci došla fronta, a nám sa zase nechce čakať, kým to hore ako tak
preschne, balíme veci a presúvame sa na Brnčalku. Ale viem, že sa
tam isto vrátim. Na sever, pod Galerku, do Bielovodskej, do Tatier, do
hôr...Pretože tam som už dávno našiel to, čo hľadá skoro každý z nás:
pokoj v duši.
Vylezené cesty: Slovenský zlatý poklad, 6 UIAA Team OS a
Centrálny pilier, 7 UIAA Team OS

Na Centrálnom pilieri.
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87. Tradičný horolezecký týždeň JAMES, 90. narodeniny nášho spolku

Na Symbolickom cintoríne.

text a foto: Vlado Linek.
Oslava okrúhlych 90. jamesáckych narodenín počas 87. THT
JAMES na Popradskom plese dopadla ozaj veľkolepo.
Tradičného týždňa sa zúčastnilo okolo 200 horolezcov, medzi
nimi aj množstvo mladých, čo v posledných rokoch nebolo
zvykom. Prispel k tomu aj atraktívny program pre všetky
vekové kategórie.

Škoda, že sme zabudli na spoločné foto, lebo takúto zostavu
horolezcov asi už nikto nedá dokopy. Vďaka patrí Spišiakom a Mestu
Spišská Nová Ves za zorganizovanie tejto krásnej slávnosti.

Program pokračoval večer prezentáciou hlavných hostí THT. Prvým bol
hosť z Čiech Dušan „Stoupa“ Janák, ktorý sa svojimi výstupmi zapísal
do histórie tatranského horolezectva. Pri jeho prednáške sa zabávali
Po desiatich rokoch jamesáckych týždňov v netradičnom hádam všetci. Druhým bol najúspešnejší slovenský himalájista
septembrovom termíne sa tento rok opäť uskutočnil v prvej polovici posledného desaťročia Peter Hámor, ktorý premietol obrázky zo
augusta (7. – 14. 8. 2011). Športový program začal už v sobotu, svojho horolezeckého života.
oficiálny program spojený s oslavami 90 rokov založenia spolku JAMES
bol od štvrtka do soboty.
Vo štvrtok večer zaspomínal na výstup na Nanga Parbat spred 40
rokov výborný rozprávač Ivan Fiala, horolezec, ktorý spolu s Michalom
Orolínom vystúpil na jeho vrchol. Prezentácia bola spojená so
spomienkou na Ivana Gálfyho, jedného z najvýznamnejších horolezcov
a organizátorov, vedúceho mnohých expedícií vrátane výpravy na
Nanga Parbat a zakladateľa horskej záchrannej služby na Slovensku.
Po ťažkej chorobe Ivan zomrel tesne pred THT dňa 19. 7. 2011.
Ďalším bodom programu bola rekapitulácia úspechov slovenského
horolezectva v rokoch 2000 – 2010, ktorú pripravil Vlado Linek.
V piatok 12. augusta hneď od rána začala celodenná súťaž o Kráľa
Ostrvy, ktorej sa zúčastnili tri družstvá. Medzitým oslavy vypukli
naplno o 13.00, kedy sa v sále Reduty v Spišskej Novej Vsi stretli
horolezci na slávnostnom zhromaždení k 90 rokom spolku JAMES. Sála
bola plná. Program začal príhovorom Igora Kollera, predsedu
Slovenského horolezeckého spolku JAMES, nasledovala zdravica Petra
Perhalu, predsedu Klubu slovenských turistov a pozdravy uzavrela
viceprimátorka mesta Špišská Nová Ves pani Mgr. Lea Grečková. O
histórii vzniku spolku JAMES zaujímavo porozprával spisovateľ
literatúry faktu Ján Petrík, ktorý je zároveň autorom knihy
Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi – pamätnica k 90. výročiu spolku
JAMES. Knihu pokrstili synovia zakladateľov spolku akademický maliar
Alex Mlynárčik, Doc. Ing. František Lipták, viceprimátorka Mgr. Lea
Grečková a Igor Koller. Krstilo sa vodou z Popradského plesa a
vetvičkou z kosodreviny.
Ocenenia prevzali mnohí spišskí horolezci. Z iniciatívy Mariána Kellnera
tu bola prezentácia príležitostnej poštovej pečiatky k 90 rokom
JAMESu, ktorú sám navrhol. Pečiatka sa používala len v tento deň.
Ivan Fiala.
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Pred odchodom na Symbolický cintorín.

Maťo Heuger dostal pamätný list za rozvoj horolezectva.

V sobotu 13. augusta hneď od rána začali bouldrové preteky Mammut
TA3 Boulder Blast, ktorých sa zúčastnilo 29 lezcov. Bouldermatky si
rozložili priamo pod Ošarpancami a aj napriek premenlivému počasiu
sa liepalo o dušu. O 14.00 hod. sa pred Popradským plesom
zhromaždila veľká kopa jamesákov. Veniec pre zakladateľov JAMESu
zavesil bývalý predseda Eugen Nemeš, ktorý podobne ako JAMES
tento rok oslavuje 90 rokov. Odchod na Symbolický cintorín prerušila
búrka, no o hodinu sa počasie vylepšilo, a tak omša, ktorú celebroval
bývalý predseda nášho spolku Jozef Michalov, sa uskutočnila za
slnečného počasia. Uctili sme si pamiatku mŕtvych kamarátov, ktorí
navždy ostali vo svojich horách. Slávnostný večer spolku JAMES začal
v Horskom hoteli o 19.30 hod. Celý večer moderoval predseda spolku
Igor Koller, ktorý bol v neuveriteľnej forme. Slávnostnú báseň
predniesol náš nový člen, známy herec a recitátor Juraj Sarvaš. Ako
vznikal pamätný list vysvetlil jeho autor Ivan Bajo so skvelým
svojským komentárom. Potom prišlo na rad udeľovanie ocenení a
prípitok. Po občerstvení sme sa pustili do slávnostnej torty od Jana
Banku, jamesáka z Mníchova, ktorý bol prvým lezeckým partnerom
Vlada Tatarku, a vyhlásli sme víťazov jednotlivých pretekov. Ceny pre
bouldristov venovala firma Alphasport Mammut. Hlavnú cenu získal
Humpi Švub. Alpinisti dostali ceny od Jarýka Stejskala z firmy Yak &
Rysy. Na prvom mieste skončila trojica Štefan Bednár, Jožo Krištoffy a
Miro Peťo. Potom vypukla voľná zábava, ktorá trvala až do nedeľného
rána.
Tento večer zhodnotila Alenka Čepelková takto: Večer byl slavnostní až
nejslavnostnější, ale místo pro formální projevy zde nebylo. Igor Koller
byl ve skvělé komentátorské formě, a tak se myslím všichni dobře
bavili. Pamětními listy byly obdarovávány různé další a další legendy a
abych na nikoho nezapomněla, zmíním jenom jednu z nich, bez které
by onen list nebyl tím správným listem pamětním: ano, jeho autorem
není nikdo jiný než Ivan Bajo. Dle svých slov se při zadání řádně
zapotil: Igorovo zadání znělo „musí tam být bouldrista a lézt na nulu v
devadesátce“, ale copak to jde vylézt na nulu? Čeho by se tam chytil?
Nakonec Ivan svůj přetěžký úkol splnil, bouldrista leze na devítku a
pod sebou má jako malou pomstu svérázné pojetí bouldermatky, které
myslím odteď už nikdo na Slovensku neřekne jinak než „paplón“. Ivan
to vysvětlil neméně svérázně: „Netreba ich rozmazlovat“. No a potom
všichni oslavenci hodovali, jedli a pili

a tancovali a budou jistě žít šťastně až do stovky.
Veľká vďaka za organizáciu patrí štábu – náčelníkovi THT Miloslavovi
Neumanna, Lacovi Gancarčíkovi, Petrovi Frankovičovi a Elenke
Bačkorovej ako aj predsedovi spolku Igorovi Kollerovi.

Ocenenie dostali aj Ivan Kluvánek a Jano Ďurana.
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Zlaňáčik, 5. - 6. 11. 2011 Pajštún
text: Veronika Kravcová, foto: Lukáš Gubáni, Michal Semaník

Vokálna skupina HKF.
Všimla som si, že väčšina doteraz publikovaných článkov o Poslednom A trápi ma ešte jedna vec, ale to už je naozaj okrajovo okrajovo,
zlanení (samozrejme, že som si ich nečítala pre inšpiráciu, bolo by to možno mi to ani nepovolia publikovať. Napadlo ma, že som niekde
neprofesionálne), začínalo zmienkou o mizernom počasí.
hore stratila svoju obľúbenú sýtoružovú ponožku (vietor bol naozaj
silný). Ak by ju teda niekto našiel, neoňuchávať, len ju napichnite
Skúsim to trošku obmeniť: počasie bolo perfektné! Je síce pravda, že niekde na konár a bude dobre. Ďakujem. Mala by som sem pichnúť aj
nám kvalitne fúkalo, ale sluníčko parádne svietilo. Keď sme vyšli hore, nejaký ďalší záver, nech to nie je príliš nedôstojné. Takže iba toľko:
nebolo tam ani nohy. Keďže sme na Zlaňáku ešte neboli, hneď sme si akcia má niečo do seba a dúfam, že sa nabudúce vidíme opäť a v
pomysleli, že dnes teda nič z toho, ale aspoň si zalezieme. Nakoniec hojnejšom počte. Šak sranda muši buc!
nám to došlo: na takúto akciu sa nechodí skoro ráno; na obed sa tam
už nedalo hnúť, aspoň na slnečnej strane. Celkovo to prebiehalo
hladko: dúšok tekutiny,lezba,lezba, dúšok, lezba, dúšok, lezba, lezba,
lezba, dúšok... Prosto zaliezli sme si do sýtosti, aj sme sa sem tam
potrebovali zahriať a tak, aj sme pokecali, atmosféra bola tip-top.
Zlanili sme si individuálne a skončili sme niekedy pred 17 hodinou. Aby
som nezabudla, pár odvážlivcov v spacáku vymrzlo z piatka na sobotu,
niektorí aj zo soboty na nedeľu. O tomto vám neviem povedať nič, ale
vyzerali v poriadku a spokojne. Moja poklona...
No ale poďme konečne k veci – krčma pod Pajštúnom! Jaaj, naša
záchrana. Konečne sme sa poriadne zohriali – kadejakými spôsobmi.
Lokomotíva guľášom, Filozofi inakšejším, ale všetci boli nakoniec
happy. No a do tejto atmosféry prišiel Pán Horolezec Maroš Šajnoha.
Veľké písmená nepoužívam náhodou, podarilo sa mi vyrozumieť, že je
to naozaj skúsený horal. Na asi 77 snímkach nám odprezentoval nielen
to, čo na nich môžeme vidieť, ale aj všetky zážitky a príbehy s tým
spojené. Smutné aj veselé, so šťastným aj nešťastným koncom.
Hlavné však je, že všade tam bolo cítiť radosť zo života. Pre mňa
osobne to bolo až bars inšpiratívne. Ináč, taká cenná informácia:
približne do 70-tych rokov minulého storočia sa používala 6 stupňová
klasifikácia (Welzenbachova). Ja som si to počas prezentácie
neuvedomila, a keď bolo spomenuté, že na vrcholy svetových veľhôr
im stačilo liezť 5-ky, hneď som si začala plánovať nejaké výstupy. No
čo vám poviem, čistý fail. Ale nič to nemení na tom, že to bolo
inšpiratívne. Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o prítomnosť pána
Šajnohu, a samozrejme aj jemu samotnému. Určite to stálo zato.
Ďalej už pokračovala voľná zábava. Pod týmto pojmom rozumejte:
klebetenie, popíjanie, posedávanie a veci tomu podobné. V jednej
chvíli však niekto schmatol gitaru a už to bolo celé o speve. Zatiaľ čo
na začiatku bola interakcia medzi oboma oddielmi skôr náhodná, teraz
to už fičalo. Dali sme hlavy dokopy a bolo parádne, myslím že akcia
splnila svoj účel. No ako to už býva, v najlepšom sme boli nútení
prestať. Personál krčmy už viac nemal zľutovanie. Tak sme posadali
do áut, políhali do spacákov (a možno ani nie, keďže proviant ešte
nebol úplne skonfiškovaný), proste rozišli sa rôznymi smermi. Veď na
Budíčku sa vidíme znova.
Musím skonštatovať ešte jeden fakt, Lokomotívčanov bolo opäť viac,
oveľa viac. Teda pod skalou určite, v krčme sa počty začali
vyrovnávať. Ale to len takto na okraj, snáď to bude podnetom na Počasie vyšlo na jedničku.
spamätanie sa.
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El Chorro na divoko... alebo dobrá jaskyňa je základ úspechu :-)

El Chorro.

text a foto: Lukáš "Kladivo" Adamko.
Tak, ako mnoho iných vecí, aj tento článok píšem dávno po hodine
dvanástej. Bolo to pred rokom, zhruba o takomto čase, keď pri
jednom z tréningov u Kaza na povale mi vraví Kubo s Barborkou, že
práve kúpili letenky do Malagy na január a chystajú sa tam tri týždne
liezť v oblasti El Chorro. A to je kde? Tak mi podrobnejšie vysvetľujú,
že je to v Andalúzii na samom juhu Španielska, asi 50 km na západ od
Malagy. Je to ideálna oblasť na stred zimy, keď tradičné destilácie,
ako Slovinsko, či sever Talianska nemusia byť pre vrtochy počasia až
také výhodné. Počiatočné informácie vo mne prebudili zvedavosť a
„ujco google“ dostal hneď zabrať. Po novom roku som sa teda
odhodlal a kúpil letenky. Prišiel deň odletu a nachystané veci bolo
treba rozumne rozdeliť medzi príručnú a ďalšiu 15kg batožinu. Nejako
sa to podarilo, aj ked po vážení u Kaza, museli ísť ešte tri kilá
„zbytočností“ z batoha von. Let Ryanerom prebehol hladko, aj keď po
predletovej dezinfekcii by sa nejaká voda na pitie hodila. No kto by už
v dutty free zóne kupoval vodu, keď môže vziať silnejšiu tekutinu,
ktorá vydrží oveľa dlhšie, no nie?
Po zorientovaní sa na novučičkom „Aeropuerto“ v Malage dohadujeme
s Diviakom (známa to osoba z výjazdu v jordánskom Wadi Rum), ktorý
by nás mal čakať v Alóre na stanici, v mestečku vzdialenom asi 12 km
od nášho cieľa. Potom sa miestnym metro vlakom vezieme až na
konečnú do Alóry s malým medzipristátim v centre Malagy, kde
stíhame základný nákup na najbližšie dni.
Diviak, ktorý je v Chorre už nejaký týždeň a vybral sa tam na dva
mesiace, nás už čaká a o polhodinu už prechádzame autom cez hrádzu
a vstupujeme do malej dedinky El Chorro. Diviakova partia má svoj
základný tábor na jedinom oficiálnom parkovisku nad kempom. Je tu
zopár ďalších obytných dodávok a karavanov z Nemecka, Francúzska,
Poľska a ako nikde inde vo svete, ani tu nemôžu chýbať naši západní
bratia Česi. Ako sa neskôr dozvedáme, tak niektorí z nich sa už zopár
rokov „zabudli“ vrátiť do svojej vlasti a žijú tu vo svojom karavane,
čím sa však živia o tom radšej pomlčím. Po zoznámení so zvyškom
partie ideme hľadať miesto na noc. Nočný teplotný rozdiel bol oproti
domovu dobrých plus 10 stupňov, takže na Diviakovu radu sa
ukladáme neďaleko, na lúku za kostolom. Prvú noc spíme teda pod
palmami s hviezdami nad hlavou a úplnú „romantiku“ ruší len hučanie
Nás prvý bivak vo vyhorenej jaskyni.
generátora z blízkej elektrárne na priehrade.
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Kubo Kováčik, Cita en sevilla 7b+.
Slnko tu v čase nášho pobytu vychádzalo ráno až po ôsmej, preto sme
nemuseli skoro vstávať a zapadalo večer po siedmej, takže lezecké dni
boli fakt dlhé.
Ráno sa vyberáme obhliadnuť miestne kedysi pastierske a teraz už
prevažne lezecké jaskyne, ktoré predstavujú dobré a hlavne lacné
zázemie pre tých, ktorých rozpočet, či plánovaná dĺžka pobytu
nedovolí spať v kempe. Vo svahu nad kostolom je veľa upravených,
ale pozamykaných jaskyniek, ktoré slúžia ako víkendové „chaty“
španielskym lezcom. Nakoniec sa rozhodujeme usalašiť sa na pár nocí
na voľnom pľaci vo vyhorenej jaskyni.
Najlepšie miesta už mali vychytané dve poľské partie, nám zostáva
aspoň otvorenejšia časť tohto ubytovania. Miestne jaskyne sú v
podstate previsy so zamurovanou prednou stranou, niektoré iba z
udupanou hlinou, luxusnejšie mali betónovú podlahu, omietnuté steny
a dokonca aj krb. Pitná voda sa dala nabrať hneď vedľa nášho bivaku,
kde bol zachytený prameň, ktorý bol zároveň aj sprchou, tiež na
parkovisku bol kohútik s vodou a sprcha, kde tiekla 17-18 stupňová
voda. Jedným slovom luxus. Prvý deň sme ešte stihli zaliezť v sektore
Castojo, ktorý sme mali hneď za rohom. My s Barborkou sme sa
rozliezali v ľahkých cestách, Kubo však už stihol vyliezť Little Brown
Baby 7a+ a tuším to bol aj onsight.
Ďalší deň sme boli v sektore Los Albercones, ktorý bol len 2 minúty od
parkoviska. 21. január a my lezieme bez trička..., tak som si to
predstavoval. Vyberáme si cesty z top 50, prvá Putifero 5c bola celkom
dobrá 30m previerka, tak skúšam aj vedľajšiu len o stupeň ťažšiu Gabi
6a, ale to už bol vyšmýkaný „grc“ s jedným miestom ako klzisko.
Takže od toho momentu si už dávam pozor na tie top cesty! Kubo
však nezaháľa a po dlhšom boji onsajtuje Cita en sevilla 7b+.
Na víkend sa nám ochladilo o 10 stupňov, preto hľadáme závetrie v
sektore Suizo. Zima ako v psinci, tak len ticho závidím ostatným teplé
páperky. Kubo si dáva na OS Sesso, drogas y flamenco 7a+ a skúša
vedľajšiu Alicía 7b+. Na druhý deň po kráľovskom raňajkoobede mi to
nedá a vraciam sa spať do Suiza, po rozleze v Irmchen 6a+ sa mi
podarí na flash vyliezť aj vedľajšiu Que leche que tengo 6b/b+.
Večer má doraziť druhá časť výpravy Kiko a Lukáš z Brezna. Po dlhom
naháňaní lenivých taxikárov v Alore prichádzajú pred polnocou.
Medzitým sme sa už presťahovali z „open space“ vo vyhorenej jaskyni
o 100 vyškových metrov vyššie do luxusnej bielej jaskyne so

samostatnou kuchyňou a izbou na spanie. Tiež sme využili Diviakov
povoz a urobili obrovský nákup potravín, keď už tam bolo všetko jedlo
(zelenina a morské potvory, ryby za babku) a vínko také lacné. Však
kto už varil v jaskyni krevety v ešuse, no nie?
Po príchode Kika a Lukáša (zvyšok výjazdu sme tvorili nerozlučnú
lezeckú trojku, kde dvaja liezli a tretí váľal šunky, alebo klepal kosu
podľa počasia) sme liezli najprv v známych sektoroch Castojo a Suizo.
Slabé prehánky nás zaviali liezť pod previsom v sektore Poema de
Roca, či vo vedľajšej časti Solarium, kde sme vyliezli pekne technické
položené cesty Agip 6a+ a Nanuz 6a v zaujímavej skale.
Po toľkých dňoch už bolo na čase pozrieť sa aj opačným smerom do
kaňona, cez ktorý vedie známa to cesta prilepená ku skale Camino del
Rey. My sme sa vybrali cez tunely s cieľom preskúmať čo najviac
nových sektorov. Keď nás dážď vyhnal z platňového Cotos Bajas, došli
sme až do legendárneho previsnutého sektora Makinodromo (pod

Náš nový domov Jaskynka č. 13 - Kazovi povaľači, večerné posedenie
(ja, Lukáš, Kubo a Barborka).
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Kladivóóó, zabééér.
najväčším previsom asi 10m od skaly nič nerastie, lebo tam nespadne
ani kvapka dažďa), v ktorom je vysoká koncentrácia ťažkých ciest od
7a hore. Nájde sa tu aj zopár ľahších, veľmi pekná je vyše 30 metrová
„pumpovačka“ v miernom previse Life is Sweet za 6c.
Najrýchlejšia prístupová cesta do sektorov v kaňone cez spomínané
železničné tunely je oficiálne zakázaná a z času na čas (prevažne cez
víkend) tam hliadkujú policajti. Prípadná pokuta môže byť až do 6000
eur, preto sme cez víkendy chodili radšej do iných sektorov. Oficiálna
cesta vedie prudko do kopca cez hrebeň, ale tou asi nechodí nikto.
Časť našej výpravy túto trasu vyskúšala. Pokým však prišli do Makina,
zabili niekoľko hodín turistikou.
Najväčšou atrakciou El Chorra je určite kaňon z polorozpadnutou
lávkou Camino del Rey, čo v preklade znamená Kráľova cesta. Bola
postavená v roku 1905, aby umožňovala prístup a kontrolu prác na
železničných tuneloch cez kaňon. Po návšteve kráľa Alfonsa XIII v
roku 1921 na jeho počesť túto cestu pomenovali Camino del Rey. V
súčasnosti je z väčšej časti lávka odistená oceľovým lankom, takže je z
toho relatívne bezpečná ferrata. Počas jedného oddychového dňa sme
túto trasu absolvovali a boli sme pozrieť až v zadnom kaňone, kam až
lávka pokračuje. Aj v prednom aj v zadnom kaňone sú sektory, kde sa
do ciest nastupuje priamo z lávky, ale boli aj také, kde treba najprv
zlaniť dole k rieke a odtiaľ nastúpiť do vybranej cesty. Takže potenciál
oblasti je využitý, aj keď voľný kus skaly na nové cesty sa stále dá
nájsť. Tieto sektory priamo v kaňone sú výhodné v horúcom
španielskom lete, keďže tam slnko svieti minimálne a je tam chládok.
Šišo s Jakubom z Diviakovho tímu, ktorí išli s nami na výlet cez
Camino, mali udicu, na ktorú sa nám podarilo „ukecať“ štyroch
pekných kaprov. Bolo pekne a s Lukášom sme už nevydržali toľko
oddychovať a len pozerať na skaly. Zastavili sme sa v sektore El
Invento, čo je najspodnejšia časť masívu Makinodromo. Vyliezli sme tu
jednu zaujímavú cestu cez chleby, čomu zodpovedá aj názov Panes!
Panes! 6b. Potom sme už išli hore do Makina. Večer bola u nás v
jaskyni gril párty a podávali sa tie „ukecané“ kapre. Okrem kaprov sme
v jaskyni lovili aj domáce zvieratká.
Z ďalších sektorov, čo sme stihli navštíviť stojí za zmienku Arabe
Escalera (Arabské schody), ktoré nie sú nič dlžné svojmu názvu a
popod celý sektor sú urobnené kamenné schody, ako keby človek išiel Nástup na Camino.
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Las Escantadas.
niekde na hrad. Sektor je vzdialený asi hodinu cesty od dediny a je
trochu vyššie položený, takže vo veterných dňoch nevhodný. Z toho,
čo som tam liezol, stojí za zmienku cesta cez „slonie ucho“
Bladerunner 6a+ a ťažšia špárová cesta Face of Flake 6b.

Smiech na lane s Yarun III

Jeden s posledných dní môjho pobytu (ostatní ostávali ešte o týždeň
dlhšie) sme sa vybrali po ceste cez pomarančové a citrónové sady do
slnečného sektora Las Encantadas. Január, južná stena, okuliare,
lezenie bez trička,... pohoda, klídek, tabáček. Ďalší deň ešte niečo
nakúpiť v Alóre pred cestou domov, ráno už len letmý pohľad na
skalné masívy nad El Chorrom a už som nabral kurz Malaga. O pár dní
už tvrdo zarezávam v robote, zatiaľ čo zvyšok bandy ešte drtí v
teplučkom Španielsku...
Prvý výjazd za teplom na juh, dva týždne bezstarostného života a
lezenia, krásna príroda, to všetko vo mne zanechalo veľa príjemných
spomienok. Dúfam, že sa mi tam ešte podarí vrátiť.

Večerná párty u nás v „kuchyni“ (sprava Kubo, Šišo, Lukáš, Kiko a ja). Posledné zlanenie.

AVÍZO 1/2012
z
z
z
z

Intenzívny víkend na žule, Bergsee
Lezecká zima
Výročná členská schôdza
Horolezecká sezóna 2011

Uzávierka čísla 1/2012 je 15. 3. 2012.
Svoje príspevky, námety, pochvaly ako aj kritiku posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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