Patrik Barjak v ceste El Daü vo francúskej oblasti Céüse. Foto: Vlado Linek.

Úvodník

Vlado Linek
Som členom klubu od jeho začiatku. Pamätám si na to, ako som sa
tešil na každú schôdzu oddielu. Tešil som sa, že tam stretnem
kamarátov Balvana, Bonza, Leninského, Kúdeltu a iných. Každá
schôdza bola plná zábavy a dohadovania sa kam cez víkend vyrazíme.
Tešil som sa na to, čo pre nás Mižgiri, Mižo, Pačo vymyslia, kam
pôjdeme trénovať, či už to bol múr, platňa, alebo beh na Pajštún z
Rače spojený s následným lezením. Oddiel fungoval, veľa sa liezlo a
my sme sa zlepšovali. Pamätám sa aj na to, ako sme sa prestali
stretávať, oddiel prestal fungovať, časy sa zmenili. Mižo zostal sám a
my ostatní sme mu nepomáhali. Boli občas záblesky, ale trvalo to vždy
krátku chvíľu. Verím, že na to, aby sme sa opäť tešili, stačí impulz od
jedného človeka, stačí pol roka alebo rok jeho usilovnosti a hneď sa k
nemu pridajú ďalší a ďalší a zrazu to začne fungovať.

Mám ten pocit, že teraz taká chvíľa je. Z neba nám spadla Jarka. Mám
z toho veľkú radosť. Nestretávame sa na oddielových schôdzach, ale
za to máme časopis, ktorý sme predtým nemali. A to už je niečo. A
podľa obsahu tohto čísla je jasné, že oddiel začína opäť fungovať a
veľa sa lezie. Hádam sa raz budeme opäť stretávať na schôdzach a
budem sa opäť tešiť na každú z nich. A hádam sa nám podarí
zorganizovať aj nejakú oddielovú expedíciu. Mali by sme Jarke všetci
pomôcť, nech vidí, že to čo robí, robí pre nás. Ale to by na úvod asi aj
stačilo. Za redakciu vám prajem príjemné čítanie.
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Reakcie na 1. číslo
Je to perfektné!!! Ďakujeme :-). Článok z Paklenice môžem kľudne
napísať ja, ak som sa osvedčil :-). Zatiaľ...

Časák je cHlkom fajn :-)
Síce som to nečítala, ale obrázky sú pekné :-) … neskôr.Yčera
som si to konečne prečítala3ekné čítanie a super napád ten
časopis...však mal aj Patík dobrý článok?

Maťo Duda

No vždy sa musí nejako začať a potom postupne vylepšovať :-),
možno nejaký trochu lepši formát by som tomu dala
- mi to prišlo také neprehľadné miestami - som sa strácala v riadkoch.
Komentáre k fotkam by som dávala priamo pod fotky,
nie do jednpho riadku oddelene len čiarkou, lebo to je tiež chaos. Inak
pohodka, stačí, keď je o čom písať a potom to už pôjde :-)

Terka

Čaf Jarka,
dík za poslanie časopisu :-) a dúfam, že čoskoro nájdeme nejaké
dobré meno...
napr. časopis HKfák :-) ako frňák
ýasopis sa mi páčil, bol dobre spracovaný a články aj foto sú pútavé,
teším sa na ďalšie vydanie :-)

Vika

Miška R.

Čauko, časopis som dostala :-) Nemá chybu, alebo aspoň to, čo som
mala čas prečítať.
PS. dobrý nápad.

Martina Š.

Časák sa mi veľmi páči. Už len, aby som aj ja zabrala a nevytŕčala z
radu skvelých výstupov :-)
Krásny deň prajem!!

Katarína

WOW!
klobúk dole, pani Tajomníčka!

B.
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Trikrát a (nie) dosť alebo ako sme objavovali Hohe Wand

text a foto Dušan Trochta
Stále dookola Semmering a Peilstein, občas Höllental. Tieto oblasti sa
neustále spomínali v súvislosti s výjazdmi do blízkeho Rakúska. Pri
surfovaní na webe som narazil na mne neznámu oblasť Hohe Wand a
hneď ma aj zaujala. Opisovanou dĺžkou ciest, dobrým prístupom
odistením. Fakt neviem, prečo nikto doteraz nespomínal túto oblasť.
Sprvu ani Áčko nebol prístupný tejto myšlienke, možno preto, že Hohe
Wand sa väčšinou spomína v súvislosti s Hochkogelom, kde bežný
smrteľník nemá čo hľadať, pokiaľ nelezie takmer dvojmiestnu
klasifikáciu. No nakoniec som ho zlomil a výsledkom boli tri výlety,
každý spojený s nejakou neplánovanou udalosťou.
Hohe Wand prvýkrát
S nákresmi ciest stiahnutými z www.bergsteigen.at a s Jarkou a
Filipom sme sa vydali na prieskum tejto pre nás neznámej oblasti.
Jarka s Filipom sa napriek našej mohutnej propagande nedali zlákať
vidinou lezenia viacdĺžkových ciest, volili radšej skalku v Bad Fischau.
Pod našu stenu (Hochfallwand) sa nám podarilo trafiť bez problémov a
s pomocou miestnych borcov aj sa zorientovať, pretože nákresy z
webu sú síce pekné, ale chýba nám tam umiestnenie cesty v stene.
Našim cieľom bolo vyliezť 2 cesty. Ako prvú sme si zvolili cestu Dir.
Hochfallpfeiler. Túto peknú štvordĺžkovú cestu sme zvládli bez
nejakých problémov, najťažšia dĺžka vedie šikmou, hladkou, ale
leziteľnou rampou. Posledná dĺžka ponúka viacero variantov, z ktorých
sme si samozrejme vybrali ten ťažší. Zostúpiť sme sa rozhodli
zlanením. Liezli sme na dvojičkách, tak sa nám to podarilo na dvakrát.
V poslednom zlaňáku som akosi divne povesil lano a pri sťahovaní sa
na voľnom konci vytvorila špirála, ktorá nám ho nedovolila stiahnuť.
Našťastie uzol sa dostal na zem a tak sme mohli zachrániť aspoň
jedno lano. Druhá cesta teda odpadla z programu kvôli záchrane lana.
Na jednom lane sme pôvodnou cestou na dve dĺžky doliezli ku kruhu a
vyslobodili zaseknuté lano. Potom, už kompletne vyzbrojení dvomi
lanami, sme doliezli na vrchol poslednými dĺžkami cesty
Pfeilerharmonie, z ktorých prvá ponúkla vcelku pohodové lezenie po
madlách, aj keď trochu do kopca. Aby sme nevyšli z cviku, tak pri
zlanovaní sa nám znovu doplietli nové laná a dole sme sa dostali so
začínajúcou tmou. V telefóne nás už čakali neprijaté hovory a smsky z
Bad Fischau od Jarky a Filipa.
Hohe Wand druhýkrát
Pretože sa nám zapáčilo, hlavne kľudné prostredie (na rozdiel od
Semmeringu, Pajštúna, ...), dobrá a exponovaná skala, vyrovnané
lezenie zvládnuteľnej obtiažnosti, rozhodli sme sa akciu zopakovať.
Problémom sa javila skutočnosť, že som mal na krku syna a neter, no
nakoniec som ich zobral so sebou, vybavil mapou a vysielačkou a
poslal na prieskum náhornej planiny. A mohol som sa venovať
zdolávaniu strmej skaly. Znovu sme naplánovali dve cesty, plán bol
kombinácia ciest Südwind a Grünbachersteig. Druhou cestou mala byť
Danglweg, údajne najkrajší komín široko-ďaleko. Nastúpil som do
steny, ktorá vyzerala ako pozliepaná z dlažobných kociek, no asi
všetko, čo mohlo odpadnúť, už poopadávalo, takže to nebolo také
hrozné ako vyzeralo. Nad prvým štandom je platňa plná borhákov, len
si vybrať ten správny smer. Skala je drsná, takmer ako paklenická.
Pekným lezením v platni som sa prepracoval na ďalší štand a odtiaľ
dosť ťažkým, nepríjemne vytláčajúcím vhĺbením a nakoniec cez previs
na vrchol steny. Páliace slnko bolo minulosťou a s doliezajúcim Áčkom
sa od Schneebergu blížilo hrmenie a blýskanie. Pri zostupe za
mierneho dažďa sme úspešne minuli odbočku pri Hubertushause a po
malej exkurzii v lese nakoniec našli značkovanú cestu do jaskynky na
nástupe. Prechod dáždika do lejaku rozhodol o tom, že Danglweg ešte
počká.
Hohe Wand tretíkrát
Do tretice všetko dobré a tak sme sa jedného jesenného dňa,
rozlezení pravidelnými návštevami Alternatívky, vrátili pod
Hochfallwand s cieľom vyliezť cestu Superlavicka a konečne aj
Danglweg. Tentoraz to konečne vyšlo, no opäť trochu inak, ako sme si
predstavovali. Na začiatok, kým vládzeme, treba dať to ťažšie, tak
sme začali Superlavickou. Prvá dĺžka v pohode, darilo sa mi
prekonávať prekážky medzi borhákmi, v druhej som narazil na jedno
problémové miesto, ale správne postavenie nôh to vyriešilo.

Celkový pohľad na Hochfallwand.
Kľúčovým miestom v tretej dĺžke je plytké vhĺbenie, no spomenul som
si na porekadlo alpských lezcov podľa Procházku: "Dobre liezť
znamená dobre rozpierať". Tak som o teda rozpieral, vychutnával si
expozíciu, nad borhákom pri trávičke našiel chyt a nakoniec aj
preliezol. Potom to prišlo. Na štande som si rozviazal svoje nové
fajfteny, nech si nohy oddýchnu a začal doberať Áčka. Potreboval som
si posunúť lano na štande, no lezečka to pochopila ináč, vyskočila z
nohy a porúčala sa okolo Áčkovej hlavy dole na nástup. Áčko doliezol
a z predposledného štandu sme zlanili na nástup pre lezečku a sváču.
Posilnení sme nastúpili do susednej cesty Danglweg. Cesta vedie
širokým, v hornej časti komínovým vhĺbením a dá sa vyliezť na dve
veľmi dlhé, skalkársky nezvyklé dĺžky, prvá má asi 40 m a druhá 50 m.
Ponúka pekné, vzdušné a nie ťažké lezenie s jedným ťažším krokom v
druhej dĺžke. Áčko uznal, že sa oplatilo do nej nastúpiť. Po dolezení na
vrchol sme sa presunuli k výlezu Superlavicky a zlanili do tretieho
štandu dokončiť započaté dielo. Teraz sa zo štandu pre zmenu
porúčalo Áčkove reverso. Skutočne zakliaty štand. Nechali sme ho
odpočívať a pustili sa do posledných metrov cesty. Kľúčovým miestom
tejto dĺžky je previs, kde som z veľkej diery musel do menšej diery
skôr doskakovať ako dočahovať. Na prvý pokus sa mi podarilo dostať
k poslednému chytu v ceste, ktorý som mal pred očami, ale nevedel
ho prechytiť. Tak som sa zrýchlením 1 G vrátil k veľkej diere. Takže
kľúčovým bolo pre nás toto miesto. S ubúdajúcimi silami a
predlžujúcimi tieňmi sa mi to nakoniec podarilo. Tento raz sa nám
výnimočne bez problémov podarilo aj zlaniť a aj nájsť padlé reverso.
Na Hohe Wande sa nám páčilo, je to pekná , nie veľmi frekventovaná
oblasť (aspoň v čase našich návštev to tak bolo), s kvalitnou skalou,
dobre odistenými viacdĺžkovými cestami ponúkajúcimi stále vyrovnané
lezenie. Všetky vylezené cesty, ako aj oblasť, by som odporúčal pre
lezcov, ktorí uprednostňujú lezenie pekných viacdĺžkových ciest pred
preplnenými skalkami typu Semmering. Okrem tohto sektora mám na
Hohe Wande vytypované ešte dva sektory s cestami dlhými vyše 100
m, tam sa vypravíme niekedy nabudúce.
Ešte taká malá poznámočka: do takýchto ciest si pre prípadnú
stratu morálu, ktorého nemám na rozdávanie, zvyknem brať sadu
vklínencov. Cesty však boli dobre odistené, vklínence som tentoraz
nemusel použiť. A úplne na záver, čo a ako sme vyliezli.
Hohe Wand, sektor Hochfall, stena Hochfallwand (J), výška steny
90 m, vek lezcov 90 rokov
1. Dir. Hochfallpfeiler, 4 dl. (6+, 6, 7-, 6) OS
2. Dir. Hochfallpfeiler + Pfeilerharmonie, 4 dl. (6+, 6, 6+, 5+)
OS
3. Südwind + Grünbachersteig, 3 dl. (6+, 7-, 6+) OS
4. Superlavicka, 4 dl. (7, 7 , 7+, 7/7+) AF
5. Danglweg, 2. dl. (6, 6+) OS
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Daniel v prvej dĺžke cesty Dir.
Hochfallpfeiler (6+).

Dušan v druhej dĺžke cesty Dir.
Hochfallpfeiler (6+).

Daniel lezie v peknej platni v druhej dĺžke
v ceste Südwind (7-).

Bad Fischau, 22. 4. 2006

Filip Jánoš, Jarka Petrlíková
Dušanov oznam o sobotnajšom lezení sa nedal ignorovať a na druhý
deň sme plní očakávaní sedeli u Dušana a Áčka v aute na ceste za
skalou. I keď ponuka viacdĺžkových ciest znela veľmi lákavo, predsa
len sme sa rozhodli po zime rozliezť na skalke, v nami dovtedy
neprebádanej časti Rakúska, Bad Fischau.

Prešli sme veľakrát k ceste a späť, už bola hodnú chvíľu tma a nám
začali lietať hlavou rôzne myšlienky...

Ku skale sme dorazili v skorších ranných hodinách a tak sme mali prvú
hodinu celú oblasť len pre seba. Zoznámenie so skalou prebehlo v
peknej špáre za 5-, symbolicky pomenovanej Schöne Tage - predzvesť
celého dňa. Pokračovali sme smerom hore v stupňoch obtiažnosti a
priestor pod skalami sa začal napĺňať lezenia chtivými Rakúšanmi.
Prebúdzali v nás pocit, že liezť sa dá len v lezkách 5.10 a kto na sebe
nemal aspoň kúsok oblečenia od Mammutu, nebol "in".

Záver: V Bad Fischau nájdete okolo 40 ciest, špárové, ale hlavne
platňové lezenie, položené aj previsnuté cesty prevažne po dierkach,
veľmi dobre odistené.

Našťastie sa nenaplnil ani jeden z našich hrôzostrašných scenárov a
Dušan s Áčkom sa nakoniec objavili živí a zdraví :-).

Štýl prelezu niektorých rakúskych bratov bol následovný: vyleziem po
borhák - cvaknem - odsadnem, vyleziem ďalší meter a pol – cvaknem
- posedím si, prípadne predýcham, podojím a pohoda. V našej dvojke
to fungovalo trochu inak.

Pár vylezených ciest
Piazking, 5+ Filip OS, Jarka PP
Meteora, 6- Filip OS, Jarka PP
Mobuto, 6 Filip OS, Jarka OS
Lomumba 6+/7- Filip AF, Jarka TR
FLW, 6- Filip OS, Jarka TR

Filip dal väčšinu ciest OS a zo dva neúspešné pokusy, Jarka PP, OS,
TR a jedna držka (cesta Muhrisiss za 6, pokus o OS).
Poobede sa začali zjavovať rodinky s deťmi. Čochvíľa deti vyseli na
stromoch, na skalách, niektoré ležali v hamake natiahnutej medzi
stromami a pomedzi ne sa tmolilo niekoľko psov väčších plemien.
Otcovia ťahali cesty, manželky ich vyliezli na druhom konci a občas sa
pridali aj väčšie deti.
Jedna mamička dokonca medzi pokusmi kojila! Samozrejme, fiveteny z
nôh nedala...
Výborne sme si poliezli a i keď nás to v poobedňajších hodinách
ťahalo ešte ku skale, museli sme v najlepšom prestať. Prsty dostali
vážne zabrať a odmietali ďalej spolupracovať. Podvečer sme strávili
pri káve a Sacher torte, chalanom sme napísali sms s popisom miesta
stretnutia.
S príbudajúcimi hodinami, padajúcou tmou, čakajúc na lavičke sme
dojedli posledný disco keks. Chalanov nikde.

Bad Fischau, ilustračné foto: Jarka Petrlíková.
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Ako namiešať expedičný kokteil alebo Posvätné hory 2007, 4. 4. - 25. 4. 2007

text a foto Rasťo Križan, Martin Ondreáš

Najvyššia hora Arménska Aragac (4095 m).
Kde leží Noemova archa? Biblia a aj všetky dostupné legendy z tých
čias hovoria, že na hore ARARAT vysokej 5165 metrov niekde v
zabudnutom priestore divokého Kurdistanu. Nikto ju tam však doposiaľ
nenašiel… Hľadači senzácií sa pri hľadaní archy vrhli na ďalšiu horu v
týchto končinách, ktorá podobne ako ARARAT vytŕča vysoko nad
okolím a kde by mohla kotviť táto bárka. Je to hora DAMAVAND
vysoká 5671 metrov. Leží na severe Iránu a je najväčšou horou v tejto
krajine a najvyšším vulkánom Eurázie. Pri troche fantázie by
posledným prístavom archy mohla byť aj hora ARAGATS – s výškou
tesne cez 4000 metrov najvyššia hora Arménska. Ani tu sa zatiaľ nič
nenašlo. Bádatelia zrejme urobili niekde chybu. Asi nepoužili správnu
metódu bádania. Že by im chýbali lyže?
Karl May opísal divoký Kurdistán ako krajinu „divokú, nebezpečnú a
neprebádanú”. Tento poznatok, ako aj vysoké hory v oblasti a fakt, že
máme na mieste spojku v podobe Rastiaka, ktorý je konzulom v
Ankare a nalákal nás na plný bar vo svojom byte, boli dostatočnou
motiváciou vypraviť sa do Turecka, Iránu a Arménska a zobrať so
sebou do netradičných krajín pre nás už tradične lyže…
Ako namiešať exSedičný kokteil...
Tak, ako to už tradične býva, sa všetko začalo omnoho skôr… Rastiak
ležiac s bronchitídou naštopaný antibiotikami počas expedície v Bolívii
v roku 2006 vymyslel plán, ako hyzdiť telo na ďalší rok. Slovo dalo
slovo, vznikol plán. Základná prísada kokteilu je v pohári. Zmes
logistických výziev a rébusov pred cestou a k tomu omamná vôňa
neznámych diaľav a korenistá chuť cudzích končiarov… To všetko už
dlho pred cestou nastúpa poriadne do hlavy. Správny kokteil pre
chlapa má byť predsa silný...
Ostáva pridať tú hlavnú ingredienciu. Tú, ktorá kokteilu dodá
osobitosť a nezameniteľnú chuť. Zložiť tím. V duchu hesla viac hláv,
viac rozumu sme sebakriticki usúdili, že tých hláv bude treba naozaj
veľa. K Rasťovi Križanovi (HK Filozof, Alpha Sport Mammut), Ďurcovi
Hýrošovi (HK Filozof), Mišovi Honkovi, Martinovi Ondreášovi (obaja
Skialp. klub Žiarska dolina) a Mirovi Chalupkovi z expedície SKI
CORDILLERA 2006 teda barmajster primiešal ešte Ďuriho Ondreáša
(SK Žiarska dolina), Ema Sekelského (HZS), Ďura Trsťana, Ivana
Štefanského, Emila Hanusa a Jana Buchanca....
Všetko poriadne zamiešať, dozdobiť slamkami v podobe skialpových
lyží a hojne posypať kompletnou výstrojou a expedičný koktail je
pripravený na podávanie. Na zdravie!

Sme predsa silní v improvizácii. Expedičný kokteil začína stúpať do
hlavy, ale tak to má byť. Divoký Kurdistán je predsa len ďaleko a
treba utlmiť útrapy cestovania...
Na Letisku v Ankare nás víta vysmiaty Rastiak a spolu s kolegom
Maťom nás transportujú do útrob nášho zastupiteľského úradu.
Projekt „Posvätné hory“ s cieľom znesvätiť lyžami najvyššie hory v
plánovaných krajinách – Mt. ARARAT v Turecku vysoký 5137m, Mt.
DAMAVAND v Iráne vysoký 5671m a Mt. ARAGATS v Arménsku vysoký
4090m začína opekačkou na ambasáde. Jahňacinka škvrčí na grile a
pivko značky EFES urýchľuje spoznávanie sa s novými členmi tímu. Po
obligatórnej obhliadke Ankary, večernej návšteve centra plného
zábavných podnikov, ktorá sa skončila ukradnutou peňaženkou,
letíme, po vyspatí zážitkov z predchádzajúceho dňa, na druhý deň z
Ankary do mesta Van na východ Turecka... Pôvodný plán zlyžovať Mt.
Hasan a Mt. Erciyes sme totiž nahradili úmyslom zlyžovať SUPHAN
DAGI, vulkanický krtinec, ktorý je treťou najvyššou horou Turecka
(4058m). Nachádza sa na brehoch jazera Van a z jej vrcholu, keď je
dobré počasie, vidieť poľahky tak celé jazero, ako aj neďalekú horu
ARARAT...
Cesta na vrchol vedie cez Adilcevaz – zaspaté mestečko pri severnom
brehu jazera. Ľudia sú tu priateľskí, zvedaví, usmievajú sa, každý sa
chce fotiť, najmä decká. Ženy už sú tu zahalené a pri zmienke že by
sme na hlavnej ulici, kde je aj mešita chceli ku kebabu pivo sa čašník
po moslimsky prežehnal a povedal „problem mistr“. Okrem toho že sa
tu nenalieva pivo k obedu sa tu za ruky nevodia chlapi s babami, ale
medzi sebou navzájom. Krútime hlavami nad miestnym obyčajom. Iný
kraj, iný mrav. Nasávame atmosféru, hektolitre čaju a pozorujeme
miestny život.
Sneh Suphanu začína na juhozápadnej strane od výšky asi 2100
metrov v dedine stredovekého rázu. Naša lyžiarska „jedenástka“
vzbudzuje zmiešané pocity u miestneho obyvateľstva a ako had sa
vinieme do hmly a oblakov zahaľujúcich vrchol hory. Na ten sa
dostávame za zlej viditeľnosti a silného vetra asi po šiestich hodinách.
V silnejúcej víchrici a snežení sa nekonajú žiadne výhľady a tak sa
rýchlo praceme kade ľahšie. Lyžba hore obstojná, dolu priam
vynikajúca v odmäknutom firne a neskôr poriadnej brečke... Štvrtina
kokteilu odpitá, tešíme sa na ďalšie dúšky...

Kayakárska expedícia pokračuje...
Po Turecky sa lyže povedia „kayak“. Presun do mestečka Dogubayazit
30 km od hranice s Iránom nás na chvíľu nechal na pochybách, či sa
naša kayakárska výprava predsa len miesto na lyže nevyberie
Cesta do divokého Kurdistánu...
člnkovať. Leje ako z krhly, predpoveď je na figu a figy sú drahé lebo
Je 4. apríl a po zhonoch posledných týždňov sa v lietadle konečne
dostavuje chvíľkový pocit uvoľnenia a poznatok, že to, čo nemáme aj aj pivo počas daždivých večerov vyjde na nejaký ten peniaz (viď epilóg
tak nepotrebujeme a to, čo sme nestihli vybaviť doma, počká, alebo to Ďurca)...
zariadime na mieste.
-5-

Dogubeyazit, ako sa píše v Lonely Planet, je „malé špinavé pohraničné
mesto plné vojakov“ asi 30km od hranice s Iránom... My dopĺňame „a
plné priekupníkov a vekslákov“. Blízkosť hranice je všadeprítomná.
Hrebeň hôr na hranici lemujú pozorovacie stanice, mesto je plné po
zuby ozbrojeného vojska, hneď za ním je obrovský tankodróm,
prekvitá obchod s pašovaným tovarom. Za fotenie policajných a
vojenských objektov tu vyhráte 3 dňový „all inclusive“ v Tureckej
base...

opozdilca z rady zvieracej posádky. Nič. Zapíname teda aspoň naše
foršty na nohy. Lyžovačka za všetky drobné (viď Epilóg Ďurca).... Prvý
ukážkový oblúk sa nám darí vykrojiť až v 3400 m tesne nad stanom.
Zvyšok sa niesol v duchu hľadania cesty v mlieku a udržovania
rovnováhy v silnom vetre na zvlnenej tvrdej rolete. Vrchol je za nami a
jeho kayakársky zjazd tiež. Balíme tábor a v ten istý deň na
rozčarovanie nášho sprievodcu pokračujeme do Dogubayazit.
Nebudeme predsa variť večer v stanoch z ošťatého snehu, keď
civilizácie je na dostrel...
Po ťažkom výkone si človek zaslúži trošku pohody. Namierené máme
do miestnych tureckých kúpeľov nazývaných v miestnom jazyku
„hamam“. Svalnatý turek nás poriadne masíruje, sauníme sa, bahníme
si vo vírivke, relaxujeme. Emo s Janom po ležiačky dymom z cigary
imitujú hmlu z vrchola Araratu zakrútení do uterákov podobajúcich sa
na Noeho dobový odev... Polovica expedičného kokteilu odpitá, čaká
nás cesta za novými obzormi...
Správy z krajiny, kde benzín je lacnejší než voda a kde sa
chlieb nosí prevesený cez ruku...
Bolo nás jedenásť, už nás je len deväť. Nie je to spôsobené
nadmerným požitím expedičného kokteilu, to si len Ivan a Juraj Trsťan
musia odskočiť domov kvôli povinnostiam. Na nás ostatných čakajú
neznáme končiny rešpekt vzbudzujúceho Iránu a jeho najvyššia hora –
Kuh-e-Damavand. Na hranici sa dostávame z Turecka do priestoru
nikoho medzi dve posuvné mreže. Natiskaní ako haringy tam čakáme
15 minút, kým nám otvoria Iránci. Z billboardu oproti sa na nás už
usmieva prezident Ahmadenidžád, imám Chomejní aj imám Chamámí
no nám do smiechu nie je. V Iráne nedostať alkoholické nápoje a tak
sme sa za účelom dôstojnej oslavy prípadného výstupu rozhodli
prepašovať tam červené víno v prášku. Etikety sme zo sáčkov viac
menej úspešne odlepili no aj tak sme si nie istý úspechom.

Ararat a typický mrak zakrývajúci takmer neustále jeho vrchol.
My sme si sem neprišli váľať šunky, ale zlyžovať Ararat vypínajúci sa
kúsok nad mestom. Študujeme počasie a zisťujeme, že sa nám pri
troche šťastia rysuje jeden a pol dňové okno, ktoré hodláme využiť.
Výstup na Ararat nie je ľahká, ani lacná záležitosť. Turista je v tomto
kraji dojná krava a tak na ňom treba exemplárne vyryžovať. K výstupu
na horu potrebujete povolenie za 50 USD na osobu, ktorého vybavenie
trvá až osem týždňov a miestneho sprievodcu za 150 USD na deň. Ten
náš neskrýval sklamanie, že výstup a zostup sme absolvovali za dva
dni. Stále mlel dookola, že Program Ararat trvá aspoň 4 dni a stojí
teda 600 USD. My sme na oplátku neskrývali sklamanie nad jeho
„schopnosťou“ ovládať lyže a neochotou pokračovať v nasadenom
tempe na vrchol. Cena sa nakoniec ustálila niekde v strede. Poďme ale
po poriadku.
10.4. sa presúvame z Dogubayazitu pod južné zrázy Araratu. Autom
do 2150 m, odtiaľ už len po vlastných. Je pekné počasie, prvý deň
nášho okna a vrchol rovné 3 km nad nami. Vieme, že máme necelé
dva dni dobrého počasia, preto chvátame. Namiesto campu
naplánovaného naším sprievodcom v 2800 m kopeme plošiny na stany
v 3400 m. Náš sprievodca, i keď má najväčší batoh, na naše
počudovanie tam nemá ani stan ani spacák. Všetko má nachystané v
táboroch v 2800 alebo v 3800. Zdvorilo odmietol naše ponuky na
grupáčik v trojici v útočnej dvojke a polomŕtvy odfunel smer tábor v
3800 m. Pomaly zapadá slnko. Ďurco fajčí desiatu cigaretku. Naše
stany sú postavené. Varí sa kotlíkový guláš (dehydratovaný) a všetkým
je príjemne a veselo z expedičného kokteilu, z ktorého si odsrkávame
ďalší dúšok. Náš sprievodca bojuje kdesi pod táborom so sebou,
svahom, aj veľkým batohom a najmä s hlúpym nápadom prirýchlych
inovercov...

Všetko ale napokon ide hladko a priateľskosťou miestnych colníkov
sme príjemne prekvapení. Na druhej strane si nás hneď podávajú
miestni dohadzovači dopravy. Nevieme ani jazyk, ani písmo,
dohadujeme sa posunkami a čarbeme ceruzou na papier. Poriadne nás
obťahujú no ceny prepravy sú aj tak perfektné. Nečudo, veď liter
benzínu tu stojí 3 koruny. Cestujeme striedavo taxíkmi a autobusmi
celú noc a po asi 16 hodinách sme v Teheráne. Ihneď prenajímame
taxíky na cestu pod Damavand, dokiaľ sa mesto neprebudí a doprava
nezaviazne. Našim cieľom je dedinka Reyneh na južných zrázoch
Damavandu. Hneď po príchode nás obstanú miestni podnikavci.
Domáci kápo pre logistiku Massoud skúša na nás rôzne cenové relácie
a rôzne finty. Po tvrdej škole biznisu z Turecka však naráža na
rovnocenných súperov a tvrdý odpor. Nakoniec nás osloví s cenovou
ponukou iný miestny figliar menom Ahmad, v ktorého rozostavanom a
zároveň polozbúranom príbytku, ktorý sa tvári na penzión, budujeme
BC. Vo vrcholovej knihe uňho dokonca nachádzame zápisok od Arna
Puškáša! Keďže o internete v tejto lokalite nechyrovať, telefonicky
operatívne kontrolujeme počasie cez naše veľvyslanectvo v Ankare. Je
síce zle, ale bude lepšie. Že by paralela s predvolebnou rétorikou?

Vyrážame už o štvrtej. Na nebi sú hviezdy. Na vrchol ostáva slabých
1760 metrov. V 3800 prebehneme okolo stanového tábora, kde nám
náš sprievodca oznamuje, že na vrchol s nami nejde. V 4200 sa naša
skupina rozdeľuje. Rastiak a Ďurec ťahajú južným rebrom, zvyšok si
dáva strmšiu stienku zo západnej strany. Rebro je ľahké, chýba trochu
snehu a aklimatizácie. Lyže nechávame asi v 5050 m, vrchol je pokrytý
do hladka vyleštenou ľadovou šmýkačkou zvažujúcou sa na tri strany
a končiacou kdesi vo vojenských základniach pod horou... Záver už ide
veľmi pomaly, v kotrbe brní a na posvätnom kopci pohansky hrešíme
na lopotu a celú tú vrcholovú šmykľavku. Ako bonus sa začína rapídne
zhoršovať počasie. Naše „meteorologické okno“ sa zrejme už zatvára.
Sme na vrchole vo výške 5165 m. Po Noeho Arche ani drievka. Asi dve
sekundy v silnejúcej víchrici skúmame ľad, či tam neuvidíme
prehistorický kompas, Noeho slipy alebo aspoň nejakého zamrznutého
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Deti v dedinke pod Suphan Dagi.

15. 4. začíname lopotu na kopci. Najskôr presun z dediny na korbe
nákladného auta do asi 2500 m. Počasie tradične na figu, pivko nás
ale v dedine nečaká, ústup teda nie je na programe. Ide sa hore. Za
pomerne krátku dobu sa dostávame do „Shelter Two“ v 3000 m.
Ideálne prostredie na blúdenie. Široké lávové pláne zbrázdené
korytami vyschnutých potokov, žiadne záchytné body. Bivak je
komfortný. Pohodlne sa tu zmestí aj 15-20 ľudí. Tí nábožensky
založený majú k dispozícii v zadnom trakte mešitu. Večer sa vietor
zosilňuje, čo naznačuje zmenu počasia. Horšie to vari nebude.

Erotický zážitok v miestnej reštaurácii zajedáme bravčovinou a
zapíjame pivom. Ľudia sa stávajú zhovorčivejší a priateľskejší. Máme
namierené na Aragats – najvyššiu horu Arménska. Jeden
spolucestujúci nám odporúča výstup cez dedinku Cachkaovit, kde vraj
býva jeho brat, ktorý sa tam o nás iste postará... dostávame meno na
zdrape papiera, poďakujeme a už sa o nás bijú dohadzovačky
ubytovania na stanici... Yerevan je pekné mesto, nedá sa porovnať s
polorozpadnutými komunistickými dedinami ktorými sme prechádzali
od hranice...
Podriaďujeme sa moci osudu a volíme Cachkaovit, hoci informácie z
internetu odporúčajú výstup inou trasou. Cesta plná dier nás privádza
do nemenej rozpadnutej dediny. Vystupujeme, obstane nás zhluk
podnapitých miestnych. Vyťahujeme papier s menom, po chvíli
prichádza mladý chlap a pýta sa „Što vy chotite?“. Odpoveď „posiela
nás tvoj brat, my chotime podnať sja v Aragats“. „U menja niet brata“,
odpovedá vyvalený Armén. Stojíme si na svojom, hoci si nemôžeme
spomenúť na meno nášho spolucestujúceho. Napokon ako blbci s
veľkými vakmi a lyžami v rukách stojíme pred dverami bytíku v
najrozpadnutejšej bytovke, v akej som kedy bol. Všetko sa po jednom
telefonáte vysvetľuje. Armenov otec volá svojmu bratovi. Dostáva sa
nám pohostenie a pozvanie do bytu. Je slušne zariadený, prerobený,
oáza v mori úpadku. Voda od čias pádu opony netečie, niet kúrenia,
no dobrota miestnych hreje na duši. Ďurco prehráva v šachmatoch s
miestnym učiteľom histórie a družná debata pokračuje dlho do noci...

Kroky do oblakov.
Druhý deň to nesilíme. Máme celý deň na výstup do „Shelter Three“,
ktorý je v 4100 m. Výstup na pásoch je nenáročný, no podmienky sú
desivé. Z lyží nás strháva víchrica, posledné metre k bivaku sú
najdramatickejšie. Treba prekonať časť hrebeňa, kde vietor pripomína
dýzu reaktívneho motora. Pohyb dopredu vyžaduje býčie úsilie.

Ráno vstávame za tmy, sklon je len mierny a nekonečný. Počasie je
vynikajúce a po dlhej lopote končíme na východnom vrchole Aragatsu.
Výhľad dookola je vynikajúci, lyžovačka kvôli malému sklonu a brečke
nič moc. Ešte si poriadne zapicháme dolu dolinou a dielo je
dokonané... expedičný kokteil je dopitý do posledného dúšku, lietadlo
nás vezie vytriezvieť do bežnej reality.

Bivak je opäť skutočne komfortný. Ani s pomocou dvoch Poliakov však
nedokážeme nadýchať v noci viac ako na mínus 20. Tí s menším
mechúrom okolo 4.00 vychádzajú von skontrolovať silu vetra. Stále
bezo zmeny. O 6.30 druhá vlna oznamuje zásadné zmeny. Nie je
neskoro? Pýtame sa. Nastáva panika. Treba ísť hore. 7.15 vyrážame.
Všetci. Čaká nás 1570 metrov na vrchol. Počasie vyzerá parádne, nebo
plechové, vetrík už len povieva, z krátera jeden a pol kilometra nad
nami sa dvíha hustý stĺp sírového dymu. Pravá idyla.
Začíname na pásoch, no sneh je sfúkaný na tvrdé dosky. Lyže putujú
na batoh, stúpame na mačkách. Sklon sa mierne zvyšuje. Sneh v
posledných metroch pod vrcholom mizne, čo nás dosť udivuje.
Vysvetlením je sírový puch stúpajúci z početných fumarolov pod
vrcholom a smrad skazených vajec, ktorý tento úkaz sprevádza. Na
vrchole je skoro bezvetrie. Sem tam prefúkne toxický oblak k nám, čo
trochu komplikuje dýchanie, ale výhľady sú fantastické. Lyže pod
vrcholom však lákajú. Teraz je aj počasie a aj väčšia sila v nohách na
serióznu lyžovačku. Lyžujeme do 2500. Sneh je fantastický, lyžovačka
vynikajúca, pláň so sfúkaným snehom pripomína zmrznutú zjazdovku.
Zostupujeme na cestu, kde nemáme odvoz. Ako vždy problém v
logistike v nevhodnej chvíli, čo nás úplne rozloží. Snažíme sa
improvizovať a autostop rieši problém, aj keď nie priamočiaro. ¾
kokteilu odpité, miešame posledné dúšky v pohári a presúvame sa do
Teheránu...
Rádio Yerevan skutočne existuje...
Náš tím sa opäť zmenšuje. Rasťo, Mišo, Jano, Emo a Emil cestujú
naspäť do Turecka s cieľom dať si konečne pár pív a odletieť domov.
My ostatní sa chystáme na tortúru v podobe 24 hodinovej cesty z
Teheránu do Yerevanu.
Cestu sprevádzajú už typické komplikácie. Asi 12 hodín od Teheránu
autobus zastavuje na hranici, kde šofér zisťuje, že si zabudol pas.
Odmieta nám vydať batožinu a tak sme nútení podstúpiť 10 hodinový
bivak na colnici. Pas prilieta do neďalekého mesta a autobus sa
presúva do Arménska. Vzduch na Arménskej strane sa akosi ľahšie
dýcha, ženy v autobuse zhadzujú šatky z hláv, pripadá nám to
vzrušujúcejšie ako striptíz.

Na vrchole Araratu v poriadnej zime a fujavici.
Epilóg Ďurca (prevzaté bez jeho dovolenia z web-stránky
expedície): Nerozumiem tomu, prečo sa vždy dám nahovoriť na
takéto úmorné expedície. Vláčime sa cez pol sveta s obrovskými
batohmi. Lyže, lopata, čakan, mačky, stan, varič, spacák, …. Taxíky,
autobusy, lietadlá, pešo. Keď som sa vo víchrici a sibírskej zime
doplazil na vrchol Suphanu, bol som „polomŕtvy“. Keď som sa vo
víchrici a sibírskej zime doplazil na vrchol Araratu „skoro som umrel“.
Keď som sa doplazil na vrchol Damavandu, ľutoval som že som
neumrel už na Ararate. Nikde som si dobre nezalyžoval. Po prvé,
neviem dobre lyžovať. Po druhé, vždy je odporná zima, hmla, a vietor.
Po tretie, po výstupoch mám nohy vždy drevené ako železničné
podvaly. A teraz sa tu zase trepem na akési bezvýznamné brdo.
Nevyspatý, po opici, hladný, v tejto nudnej a úmornej bežkárskej
stope, čo urobili chalani predo mnou. Takto si premýšľam a hľadám
motiváciu.
Odpoveď na „Epilóg Ďurca“: Lebo medveď. Lebo to chceš. Lebo
máš ciele, ktoré nevieš presne definovať, ale ležia niekde v tej lokalite
ako Sfinga, Sajama, Ararat, či Damavand. A zase sa tam vrátiš. Lebo ti
vonia expedičný život a lebo chceš s tými ľuďmi, čo ti lezú na expedícii
na nervy existovať.

-7-

Lebo tie vrcholy sú tam. Lebo je to tvoj život a cieľ. Cieľ, ktorý je
abstraktný a preto taký zvodný. Nie je to ani víťazstvo v tenisovom
turnaji, ani ocenenie za výkon, ktorý sa dá merať všeobecne
akceptovateľnými kritériami. Sú to tvoje kritéria, ktoré rozhodujú o
pravidlách hry a pocite víťazstva alebo prehry. Žiaden rozhodca, ani
komisia ani združenie šachistov. A aj preto, že ťa už teraz svrbí pocit
nespokojnosti, lebo zatiaľ nemáš takýto cieľ aj na budúci rok...
Na expedícii sme používali kompletné odevy značky TREK SPORT,

batohy TREK SPORT Tatran a X-raid a trekové topánky Kayland
Vertigo high, ktoré sa perfektne osvedčili. Lyžovali sme na
skialpinistických lyžiarkach Garmont, lyžiach Fischer, používali sme
pásy Contour. Za materiálovú podporu vďačíme predajniam Alpha
Sport v Žiline (Mammut) a Trekland na Vajanského nábreží v
Bratislave (Millet, La Fuma). Ďurovi Pekárekovi ďakujeme za náš web
www.posvatnehory.expedition.sk a Lascimu Kossárovi a Janke
Valentovej za pomoc s transportom a odpálený diferenciál.

5. ročník Pajštúnskeho budíčka, 21. 4. 2007

Vlado Linek
Bratislavskému jarnému horolezeckému zrazu konečne prialo počasie.
V sobotu 21. apríla sa na Pajštúne stretli lezci všetkých generácií. Z
tých starších prišli Ivan Kluvánek, Milan Mižičko, Igor Koller, Zoltán
Demján, Peter Hargaš, Dežo Pusztay, Milan Schauhuber, Maroš Marek,
Jožko Brtáň, Etka Vranková, Peter Walter... Potešiteľným faktom je to,
že hlavne prišli nováčikovia z usporiadateľkých klubov, ktorých bolo
vyše 40. Organizátori si viac priať už ani nemohli.
Počas otvorenia zrazu sme zagratulovali Ivanovi Kluvánkovi, ktorý sa
nedávno dožil 80. rokov. Darček za všetkých lezcov mu odovzdal
predseda JAMESu Igor Koller. Ivan je pajštúnsky pamätník. V roku
1954 tu spravil jednu z prvých ciest Štvorkový komín. O 10.30
pokračoval program lezeckým maratónom. Vyše 60 lezúňov sa
rozpŕchlo po celom Pajštúne. Pretekali nielen členovia bratislavských
klubov, ale aj lezci z Malaciek, Modry, z Oravy a dokonca nás prišli
pozrieť aj lezci zo susedného Rakúska. Naša zdravotníčka Etka zatiaľ
začala pripravovať špekáčky na grile. Maratón mal jednoduché
pravidlá, každý liezol to čo chcel a vedel, proste pohoda podporovaná
nádherným počasím. Každý účastník dostal na zlepšenie trenia od
organizátorov kocku magnézia.
Po maratóne sa pokračovalo lezením na rýchlosť. Bežal sa Štvorkový
komín, Hauschke a Žltá stienka. V ceste Hauschke si zaspomínal na
svoje pretekárske časy Maroš Marek a obstál veľmi dobre. Keďže
účastníkov bol rekordný počet, liezlo sa až do večera. Po skončení
súťaže sa účastníci premiestnili do borinskej krčmy. Novinkou bola
tombola, do ktorej prispeli cenami aj účastníci zrazu. Medzi cenami
boli napríklad pôvodná skoba z Ľavého Comiciho, pieskarské slučky,
medaila z rýchlostných pretekov v Sovietskom zväze, sprievodcovia,
plagáty...
Po tombole prišlo konečne vyhodnotenie pretekov. Prvé miesto z
minulého roka obhájila manželská dvojica Aňa a Kazo Linekovci.
To, že sa účastníci celý deň nenudili svedčí aj fakt, že na záverečnom

Jašter pripravuje taktiku na preteky.
Foto: Aňa Lineková.

premietaní obrázkov z Álp, ktoré trvalo do deviatej večer, zostalo vyše
30 lezcov.
Čo dodať na záver? 5. Pajštúnsky budíček sa zmenil na skutočný
horolezecký zraz, ktorý hádam potešil všetkých zúčastnených.
Organizátori: AC Lokomotíva, Alpinus Bratislava a HK Filozof
Bratislava
Dojmy účastníkov zrazu
Zuzana Bartošová: Pajštúnsky budíček. Súťaž v lezení? Hm, to sa mi
vôbec nepozdáva, to nie je nič pre mňa.. čo by som tam ja robila? V
priebehu ďalšieho týždňa som pochopila, že kým neostanem v daný
deň v bezvládnom bezvedomí, nedostanem vtáčiu chrípku, alebo
nečakane neodcestujem na Severný pól, 21. 4. 2007 vyrazím na
Pajštún ako väčšina mojich spolunováčikov z AC Lokomotíva.
Jašterove porady nás bojovo naladili...žeby sme zvolili nejaký bojový
pokrik? Alebo radšej nejakú dekoráciu? Rozmýšľam nad rituálnym
mádžopomaľovaním... A tak som si kúpila vlastné expresky. Rovno
desať, aby sme ich mali určite dosť. S Viol sme sa dohodli, že sa na
ničom nedohodneme a proste si zalezieme. Viol to vidí veľmi pozitívne
a teší sa. Snažím sa nasiaknuť jej entuziazmom. Celkom sa mi to darí.
Ráno bolo jasné a slnečné nielen v Borinke. Stromčeky a iné
exteriérové prvky okolo skaly sa rýchlo stratili pod reklamnými
bannermi a romantické zákutie luhované v rannom slnku dostalo zrazu
iný rozmer. Tu sa niečo chystá... Nasvedčuje tomu aj gril a plechovky
piva, ktoré sa lenivo vyhrievajú v chládku.
Lezci vyliezajú z rôznych kútov lesa, stále ďalší a ďalší. Prezliekame sa
do sviatočného...zvláštna to bižutéria, pekne zvoní, keď sa len tak
prechádzam po Pajštúnskom korze v plnej zbroji. Úvodná reč,
otvorenie.

Na zraze treba pripraviť aj občerstvenie.
Foto: Aňa Lineková.
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Maroš Marek si zaspomínal na svoje
pretekárske časy. Foto: Jano Zaťko.

Objavujú sa (pre mňa) neznáme tváre so známymi menami... konečne
viem, kto je kto. Chvíľu sa rozpráva, chvíľu tlieska. Neformálna
atmosféra a pohoda vôbec nenasvedčuje blížiacej sa súťaži. Mádžo
vyznamenanie na čiernu košelu pána Kluvánka? Dobrá to bodka
úvodu. Aká symbolika!
Prvé kolo začína. Maratón. Akože do Bratislavy a späť? Nie. Nikam
nebežíme. Hľadáme nejakú voľnú cestu vertikálnu. Po prvom vylezení
a opätovnom návrate na pevnú zem (že guľatú?), moju pozornosť
totálne pohltí odretý prst, (nemôžem tu predsa zanechávať krvavé
stopy) a Viol si veselo vyštartuje bez expresiek. Všimli sme si to včas.
Cesty sú plné a tak lezieme čo príde a na čo si trúfame. Keď je podo
mnou tóóóľko ľudí.. a ja netuším, či môj ďalší krok bude dobrý nápad,
a či moja cesta nezmení radikálne svoj smer z neistého dohora na
prudko dole, cítim sa dosť zvláštne.
Rôzne kombinácie „Veterného mlyna“ a „Sancha“ absolvujeme v
príjemnom tieni. Viol túži po „Schránkach“, ale tie sú beznádejne
vypredané a tak ideme kúsok vedľa. V „Komíne“ bolo zas až veľmi
tesno. Scvrkáva sa, alebo čo! Viol je priekopníčka novej komínovej
techniky, tzv. užovkovej. V maximálnom výpeku a klobáskoúdení sa
Viol skamarátila s „Platničkou“, ja som si po dostatočne dlhom
inhalovaní dymu z grilu vyskúšala nové expresky. Pád vydržali, dobrá
kúpa. Sakra, ďalšia diera na kolene, v poslednej dobre mám nejakú
vysokú spotrebu nohavíc. Pajštún, to je strúhadlo...
Koniec maratónu. Po prestávke druhé kolo - lezenie na rýchlosť - no to
je dobrý vtip. To myslia akože ironicky? Nakoniec sa teším, že som to
vyliezla v časovom limite a skúsila novú cestu. Slnko sa pomaly skláňa.
Pozorujem ostatných... ako sa len môžu udržať na tých neviditeľných
stupoch a chytoch a ešte to vybehnúť tak rýchlo. Iná dimenzia... Naše
výkony vymieňame za magnézium, katalógy a konečne to pivo. Opona
padá, prezliekame sa do civilu. Pajštún zbavený kulís, osamel vo svojej
pôvodnej podobe. A Budíček schádza spolu s nami do
Borinky...Prvýkrát v živote vyhrávam v tombole, a ešte k tomu nielen
tak hocičo. Ale buff - to je vážne skveléé!!! Vyhodnotenie,
premietanie, nejako sa mi to uz všetko zlieva v žiare projektora.. dobrá
nálada a dobrá zábava. Milé gesto - niektorí povyhrávali a zľavy na
lezky nepotrebovali a podarovali - napríklad aj mne, Jašter, díííky. A
záver záverečný - vďaka všetkým, ktorým nápad Pajštúnsky budíček
skrsol v hlave, pod pretlakom kvalitnej fantázie, a všetkým, ktorý ho
naplnili a napĺňajú. Jeden z tých inšpiratívnych dní. Veľmi priateľská a
pohodová atmosféra, perfektná akcia.

dôveru v samého seba, ktoré prinesie len čas skúseností a kontaktu so
skalou, môžu sa ľahko narušiť Vaše ideály a sny skalolezca. Lenže to
nadšenie a očakávania z každej novej prelezenej cesty sú silným
sústom na to, aby som ostal doma. Až dva dni pred akciou som sa
dohodol so spolulezcom. Štefan a ja sme pár začiatočníkov, no vďaka
kurzu, ktorý sme absolvovali, s veľmi dobre vybudovaným mentálnym
základom lezenia. Poznáme sa už zo základného kurzu skalolezenia.
Vieme ako kto istí a aké cesty môžeme spolu liezť. Lezecký
entuziazmus bolo cítiť aj zo Štefana, no vzhľadom na to, že už má viac
životných skúseností, snažil sa jeho distingovanú verziu.
Pod skalou sa zišla plejáda lezcov z mnohých bratislavských i
mimobratislavských klubov. Prišli starí i mladí, starší i mladší a
dokonca si k bránam Pajštúnu prišli zaspomínať i najstarší páni lezci,
ktorí nechali pajštúnskym cestám svoje mená. Počas tejto jari sme
často cvične liezli na Pajštúne, no vidieť ho takto zaľudnený sa mi ešte
nepodarilo. Po registrácií lezeckej dvojice sme obdržali zoznam
všetkých súťažných ciest spolu s ich bodovým hodnotením. Do štartu
budíčka nám zostávalo ešte asi dvadsať minúť a tak sme si so
Štefanom potiahli jedno plechovkové pivo z baru pod stromom a
plánovali sme si stratégiu na nasledujúce štyri hodiny. Rozhodli sme sa
rozliezť sa na tých najľahších cestách s obtiažnosťou 3 až 4. Stratégia
sa nám celkom osvedčila. Po štarte lezeckých pretekov bol pomerne
značný záujem o cesty vyššieho kalibru a my sme sa tak v pohode
mohli rozliezť. Podľa plánu sme ďalej pokračovali cestami s
obtiažnosťou 5 až 6. Počas krátkych prestávok, či čakania na voľnú
cestu som obdivoval „lezecké korzo“ na pajštúnskej skale. Obľúbené
cesty ako „Sedemskobovka 5-“ či „Schránky 6-“ boli obliehané
skupinami dvojíc najmä z našej C kategórie takmer v každom čase.
Štyri hodiny určené na súťaž boli už čoskoro minulosťou. Tesne pred
uplynutím nášho času som ešte stihol nastúpiť do Komína pána
Kluvánka, ktorý za nami prišiel na Pajštún tento rok osláviť svoje
jubileum – 80. narodeniny. Gratulujeme a želáme veľa veľa zdravia a
dobrej kondície v každom veku. Na zem som sa dostal až po limite, ale
cesta a moje 4 body sa rátajú. Hneď vedľa práve doliezali Kazo s Aňou
svoju poslednú cestu. Krásna lezecká romantika. Po oficiálnom
ukončení vytrvalostného lezenia sme siahli opäť po plechovke piva z
baru pod stromom, pripili si na zdravie, a porátali sme body.
Po polhodinovom posedení pod Pajštúnom sme nastúpili do druhého
kola Pajštúnskeho budíčka. Lezenie na rýchlosť. Hodinu po dolezení
nás už hostila Borinka dobrou bratislavskou desiatkou a kofolou. Tou
pravou hnedou. Víťazi si prevzali diplomy a zľavy na nákup lezečiek v
Peter Ševčík: Pajštúnsky budíček 2007 vyšiel snáď úplne dokonale. I Alpinuse (Alpinus Bratislava) a Kazo s Aňou nás previedli ich letom
keď môj pohľad je čisto nováčikovský, keďže nie je tomu tak dávno,
2006 stráveným na desiatich alpských štítoch.
čo som po prvý raz privoňal k lanu a napasoval nohu do lezečiek.
Vďaka patrí všetkým účastníkom akcie, lezcom, organizátorom,
Každý účastník musel mať radosť, že prišiel a videl či liezol a
turistom, priateľom lezenia a v neposlednom rade podpornému
chrumkavé klobásky jedol. Spočiatku som mal isté obavy začiatočníka. klobáskovému a pivnému tímu. Je to však len na rok. O rok nastane
Pokiaľ ešte nemáte vybudované dosť silné lezecké sebavedomie a
opäť čas budenia „pajštúnskych medveďov“. A my tam budeme!

Miška Regecová, preteky na rýchlosť.
Foto: Aňa Lineková.

Etka pripravuje občerstvenie.
Foto: Aňa Lineková.
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Zolo Demján a Peťo Hargaš.
Foto: Aňa Lineková.

2. kolo, lezenie na rýchlosť
A. kategória, Žltá stienka, 8
1. Vlado Linek, 0:54, 1024 bodov
2. Paťo Barjak, 1:02, 992
3. Aňa Lineková, 1:21, 916
4. Peter Kajan, 1:27, 892
5. Paťo Šturdík, 1:31, 876
B. kategória, Hauschke, 71. Ľubo Galanský, 0:45, 530 bodov
2. Jakub Kováčik, 0:53, 514
3. Matej Duda, 1:02, 496
4. Michael Ortner, 1:07, 486
5. Viktor Vaculčík, 1:18, 464
6. Peter Korman, 1:21, 458
7. Ján Zaťko, 1:40, 420
8. Miška Regecová, 2:07, 366
Sprava Peťo Hargaš, Milan Mižičko, Ivan Kluvánek, Zolo Demján, Igor 9. Maroš Marek, 2:09, 362
10. Rasťo Michálek, 2:18, 344
Koller a Vlado Linek. Foto: Aňa Lineková.
11. Michal Michalčík, 2:45, 290

K osemdesiatke gratuluje Ivanovi Kluvánkovi predseda JAMESu Igor
Koller. Foto: Aňa Lineková.
1. kolo maratón, lezenie na obtiažnosť
A. kategória
1. Aňa Lineková, Vlado Linek, 885 + 1220 = 2105 bodov
2. Ľubo Galanský, Ján Zaťko, 670 + 670 = 1340
3. Paťo Barjak, Miška Regecová, 1080 + 69 = 1149
4. Ivetka Súkeniková, Paťo Šturdík, 306 + 470 = 776
5. Peter Kajan, Ronald Rúžička, 540 + 225 = 765
B. kategória
1. Miro Janotka, Tomáš Hanzalík, 585 + 585 = 1170 bodov
2. Jakub Kováčik, Matej Duda, 475 + 475 = 950
3. Peter Korman, Viktor Vaculčík, 335 + 380 = 715
4. Laura Oltean, Michael Ortner, Rakúsko, 27 + 375 = 402

C. kategória, Kluvánkov komín, 4+
1. Tomáš Hanzalík, 0:51, 259 bodov
2. Martin Janík, 0:52, 258
3. Marián Vasek, 0:55, 255
4. Peter Ševčík, 0:58, 252
5. Mišo Kmeťo, 0:59, 251
6. Juraj Pucher, 1:02, 253
7. Peter Walter, 1:02, 253
8. Mišo Bebjak, 1:03, 252
9. Lenka Antalíková, 1:10, 240
10. Lukáš Gubáni, 1:12, 238
11. Michaela Hotová, 1:21, 229
12. Katka Čuláková, 1:26, 224
13. Martin Hanák, 1:35, 215
14. Alžbeta Polcová, 1:35, 215
15. Nikišenka Tonhauserová, 1:39, 211
16. Tomáš Chlupík, 1:48, 202
17. Maria Schimpf, 2:04, 186
18. Laura Oltean, 2:30, 160
19. Viola Ternényová, 3:01, 129
20. Zuzka Bartošová, 3:27, 103
21. Petra Kotianová, 4:25, 45
Dvojboj muži
1. Vlado Linek, 2244 bodov (1220 + 1024)
2. Paťo Barjak, 2072 (1080 + 992)
3. Peťo Kajan, 1432 (540 + 892)
Dvojboj ženy
1. Aňa Lineková, 1801 bodov (885 + 916)
2. Miška Regecová 435 (69 + 366)
3. Iveta Súkeníková, 306

C. kategória
1. Mišo Kohn, Ján Sobota, 104 + 137 = 241 bodov
2. Tomáš Chlupík, Lukáš Gubáni, 120 +120 = 240
3. Martin Hanák, Martin Janík, 76 + 157 = 233
4. Juraj Pucher, Jana Tekelová, 140 + 70 = 210
5. Michal Michalčík, Maria Schimpf, Rakúsko, 145 + 36 = 181
6. Katka Čuláková, Alžbeta Polcová, 85 + 85 = 170
7. Marián Vasek, Vlado Uhrinec, 112 + 34 = 146
8. Mišo Bebjak, Karol Šebesta, 70 + 70 = 140
9. Štefan Olexy, Peter Ševčík, 30 + 95 = 125
10. Vlado Bednár, Mária Polcová, 100 + 24 = 124
11. Mišo Kmeťo, Lenka Antalíková, 20 + 85 = 105
12. Zuzka Bartošová, Viola Ternényová, 42 + 57 = 99
13. Michaela Hotová, Nikišenka Tonhauserová, 11 + 84 = 95
14. Rasťo Michálek, Petra Kotianová, 41 + 34 = 75
15. Jakub Filo + 1, 72
16. Peter Walter + 2, 64
17. -iQŠkotta, 3HWHUDzurinda, 30 + 30 = 60
18. Rišo Outrata, Jakub Ondrušek, 22 + 17 = 39

Víťazi A kategórie, maratón.
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Prednášky prvej pomoci, 23. 4. 2007, 21. 5. 2007

Laco Káder
23. 4. 2007 mali členovia HK Filozof možnosť zúčastniť sa na pôde
Filozofickej fakulty UK prednášky o prvej pomoci. Prednášajúcou bola
medička Kristínka Pittnerová. Dozvedeli sme sa, ako naložiť so
zlomenou rukou, nohou, popáleninami a inými nepeknosťami, ktoré sa
nám môžu pri našom milovanom športe prihodiť. Na figurantovi
Stanovi bolo účastníkom predvedené oživovanie a zafixovanie v
stabilizovanej polohe. Obísť sme nemohli ani obsah lekárničky,
neodmysliteľnej to súčasti každého horolezeckého batoha. Nakoniec
Kristínka ochotne zodpovedala naše otázky, pekne sme sa jej
poďakovali a rozbehli sa do okolitých lekární nakupovať potrebné
obväzy a iné.

Keďže opakovanie je matkou múdrosti a medzi nováčikmi sa skrýva
záchranársky klenot v podobe Sašky Glindovej, 21. 5. 2007 sme si
prednášku o prvej pomoci aj s doplneniami a spresneniami všetci radi
zopakovali. Saška prichádza s popisovanými prípadmi každodenne do
kontaktu a prednášku dopĺňala príkladmi z praxe. Asi najnázornejší
príklad toho, že keď sa na niečo napichnete, neslobodno to
vyťahovať, bol prípad dievčiny, ktorú doviezli do nemocnice s polkou
kolotoča.Viacerí začali v duchu prehodnocovať pokračovanie svojej
lezeckej kariéry. :-)
Myslím že obidve prednášky účastníkov obohatili a podanie prvej
pomoci by malo byť povinnosťou a samozrejmosťou každého z nás.

Saška Glindová. Foto: Jarka Petrlíková.

Kristínka Pittnerová. Foto: Jarka Petrlíková.

Paklenica, Chorvátsko, 26. 4. - 4. 5. 2007

Matej Duda

Horný rad zľava: Robo Kovács, Paťo Barjak, Rasťo Šimko, Juraj Samaš, Matej Duda, pani z kempu, Peťo Krč, Roman Jasovský, Peter Víťaz
Dolný rad zľava: Miška Nemečková, Miška Regecová, Janka Jasovská, Aňa Lineková Jarka Petrlíkova a Vlado Linek.
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Účastníci: Jarka Petrlíkova, Vlado Linek, Aňa Lineková, Patrik Barjak,
Miška Regecová, Janka Jasovská, Peťo Krč, Peter Weidinger, Kristína
Krištofičová, Miška Nemečková, Robo Kovács, Rasťo Šimko, Juraj
Samaš, Peter Víťaz, Matej Duda

V kempe panoval športový duch hneď od začiatku. Sprievodcovia len
tak šušťali spolu s komentármi skúsenejších, či je daná cesta ťažká,
ľahká, pekná či na ... . Ambície až na výnimky opäť prekonali realitu.
Napriek tomu, že väčšinu ciest sme podľa zvyku HKF „zrobili
onsajtem“, bez štýlov ako: „ ... na to“, „Zlaníme !“, „Mám v ...“ v
Pred odchodom: Paklenica, vyhľadávaná destinácia slovenských
niektorých „barzo trudnych dražkach“ sme sa nezaobišli. Súťaž Big
skalolezcov a dá sa povedať tradičná pre HKF aj tento rok zlákala
Wall Speed Climbing akoby úplne ušla našej pozornosti.
okrem iných aj 15 filozofov+jedného nečlena. Zápal, s ktorým sa
Prakticky celý pobyt bol zadarmo k dispozícii kurz behania po kempe
pristupovalo k organizácii veštil úspech výjazdu. Fakt, že bol aj stav,
od jednej mladej, z profilu kvôli nízkej váhe neviditeľnej, poľskej
keď bolo k dispozícii len jedno auto neprekážal a lezec.info videl
bežkyne. Verím, že dobroprajné zvolanie: „Nohy si polám!“, ktoré raz
dokonca aj veselé alternatívy ako autobus, či prenájom osobných áut. zarezonovalo vzduchom sa mi len zdalo.
Odhodlanie teda nechýbalo. Atraktivita navrhovaného termínu (2
Každý večer po lezení neodmysliteľne nasledovalo posedenie spojené s
májové voľné dni) našťastie nabudila šoférov a miest bolo nakoniec
lezeckou rozpravou a prípravou dobrého jedla. Gastronomický postup
dosť. V čase, kedy problémy s formanmi a favoritmi sú už minulosťou, a teda dokonalú regeneráciu tento krát zabezpečovali domáce značky
cesta prebehla pre všetky osádky hladko. Podozrenie, že Chorváti
Karlovačko a Ožujsko.
okrádajú na diaľnici sa nepotvrdilo.
Zdravotne sme boli 100% fit. Ohobľované ruky či spálený krk sa
nepatrí ani spomínať.
Pobyt: Udomácňovanie v relatívne luxusnom kempe prebehlo
Plánovaná večera U Dinka prišla v posledný večer. Ruky a líca mastné
prirodzenou formou. Po príchode všetkých účastníkov vyrástlo pod
od skvelo pripravenej ryby sa leskli ešte ráno. Rybičky sme
píniami v našom kempe 7 slovenských stanov. Údernú silu dokazovala samozrejme nenechali na suchu a smelo ich podlievali vínkom. Dinko
aj skutočnosť, že už krátko po príchode bola v slovenskom sektore
nezabudol ani na pozornosť podniku, ktorú všetci vypili akoby tušili, že
sústredená väčšina všetkého na čo sa dalo položiť pivo alebo zadok.
na ďalší deň sa pôjde domov. Bodku za večerom v súlade s heslom
Slabšie zastúpenie ostatných višegrádskych družstiev k tomu len
no.2 „Radšej viacej zjesť ako menej vypiť“ dala Ďurova Demänovka.
prispelo. Napriek tomu, mýli sa každý, kto si myslí, že tradičná
Ešte večer sa beznádejne zatiahlo a lialo a lialo, čo ráno po krátkej
slovenská vlastnosť žartovať na účet Poliakov a Čechov si nenašla
porade znamenalo odchod domov.
živnú pôdu. Naše dámy si s chuťou zalamentovali nad potrebou
Záver: Dojmy zaznamenané počas tohto týždňa vypovedajú o
mladých “kobietok“ trikrát denne si umývať vlasy, kým vyvolení boli
príjemne strávenom čase, športovom vyžití a nadobudnutí nového
nechtiac pravidelne večer aj ráno akusticky zasväcovaní do témy
sociálneho kapitálu. O jednotlivých výstupoch sa viac dozviete ústnym
“libido v strednom veku“ v podaní sympatického českého páru. Tu je
podaním. „Pytlíky“ v cestách ostali, tak prečo sa tam nevrátiť aj budúci
namieste spomenúť jedno z hesiel výjazdu: „Keď ju riešiš, nie je čo
milovať!“
rok? Abo tááák!

Plánovaná večera U Dinka prišla v posledný večer. Ruky a líca mastné
od skvelo pripravenej ryby sa leskli ešte ráno. Foto: Vlado Linek.

"Šrac" Maťo Duda nad kaňonom.
Foto: Jarka Petrlíková.

V ceste Cirkus, zľava Aňa Lineková, Miška Regecová.
Foto: Jarka Petrlíková.

Pohôda v základnom tábore Popo.
Foto: Vlado Linek.
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27. 4. 2007
Veliki Čuk, Spojenie ciest Gospodari kiše a Cirkus, 6a+, 7- RP, 10 dĺžok, 350 m, Aňa Lineková, Vlado Linek
28. 4. 2007
Aniča kuk, Z stena, Juha, 6a+,7- OS, 9 dĺžok, 250 m, Aňa Lineková, Vlado Linek
Stup, Bora 4c, 4c TR, 65 m, -XUDM6DPDãJarka Petrlíková, Peter Víťaz
Stup, Danaja 5b, 5b, 5a OS, 90 m, Juraj Samaš, -DUND3HWUOtNRYiPeter Víťaz
29. 4. 2007
Aniča kuk, Klin, 6c+, 8-/8, 1xAF, najťažšiu dĺžku prvá Aňa, 12 dĺžok, 350 m, Aňa Lineková, Vlado Linek
Stup, Trik 4c, 5a, 5a, 4b, Paťo Barjak, Miška Regecová, Jarka Petrlíková
Stup, Karabore 5b (5a, 4b, 5b, 5a), Peter Weidinger (OS) , Katka Krištofičová (TR)
Stup, Karabore 5b (5a, 4b, 5b, 5a), 120 m, OS; Catch the Rainbow 5a (3a, 5a, 4c) 100 m,OS, Juraj Samaš, Peter Víťaz
30. 4. 2007
Celjski stup 5a (5a, 4a, 3, 4a) 150 m, OS; Esseker 5c A12 30 m, OS; Čuja ti si bog i batina! 5a, 15 m, OS; Čuja ti si bog! 5b 15 m, OS; Juraj
Samaš, Peter Víťaz
Klanci, Zava, Zava, 4b, Katka Krištofičová (OS), Čuja ty si bog i batina!, 5a, Peter Víťaz
Kuk od Skradelin, Kosovo 6a+, 6a, 5b OS, Jarka Petrlíková, Matej Duda
1. 5. 2007
Aniča kuk, Kaurismakis Mistake, 7a+, 8+ AF, 10 dĺžok, 350 m, 9 hodín lezenia, vyrovnaná ťažká cesta, (6a+, 7a, 6c, 6c, 6c+, 7a+, 6b+, 6a+,
6c+, 6c), Vlado Linek, Paťo Barjak
Aniča Kuk, Stup - cesta 86, 80 m, 6a (6a, 5c, 5b) Peto Krč OS , Janka Jasovská TR , Miška Regecová TR
Veliki Čuk, spojenie ciest Gospodari kiše a Cirkus, 6a+, 7- RP, 10 dĺžok, 350 m, Aňa Lineková, Miška Regecová, Jarka Petrlíková
Stup, Danaja 5b, 5b, 5a 90 m, Peter Weidinger (OS), Katka Krištofičová (TR)
Klanci, Colibri, Flash Back, 6c, 23 m, Rasťo Šimko (OS), Matej Duda (PP)
Kuk od Skradelin, Dreaming The Lost Friends, 6a+, 100 m OS Rasťo Šimko, Matej Duda
2. 5. 2007
Mosorašky 5c (3a, 4a, 4a, 4a, 4b, 3a, 5c, 4b, 4a) 350 m, OS, Juraj Samaš, Peter Víťaz
Debeli kuk, Diagonalka, 6a+, 7- RP, 220 m, Aňa Lineková, Vlado Linek
Skalky - Wiener Wurstchen 5a,13 m A/3 - OS, Banana split 5c, 15 m, Parkiralište OS, Miška Regecová
Aniča Kuk, S stena, The Show Must Go On, 6c, 280 m, OS, Rasťo Šimko, Matej Duda
3. 5. 2007
Kuk Od Skradelin, Andy & Max 5c,5c TR 70 m, Klanci Zava, Čuja Ty Si Bog! 5b PP 15 m; Klanci Maja, Fleissige Villi, 6a, Bella, 6a+, Patrik
Barjak, Miška Regecová, Jarka Petrlíková
Kuk od Skradelin, Franz Hohensinn 6a+ (5b, 6a+) 60 m, Peto Krč OS, Janka Jasovská TR, Miška Regecová TR
Auhe 5b, 13 m, OS; Škorpion 4a, 13 m, OS; Wiener Wurstchen 5a, 13 m, OS; Jupi 6a, 12 m, OS; Zima 5c+, 20 m, OS; Matane ti si car! 5c+,
12 m RK, Juraj Samaš, Peter Víťaz
Miška Nemečková a Robo Kovács vyliezli: Stup, Danaja, 100 m, 5b, OS, spolu s Maťom Dudom; Veliki čuk, Karamara Sweet Temptation, 6a+,
110 m, OS; Spitbul 5c, RP; Klanci, Zighi & Urli, Nemam ništa socialni problem, 33 m, 6a, RP; Kapitan Coritanci 5c, RP

Miška Nemečková.
Foto: Jarka Petrlíková.

Aňa Lineková, Gospodari kiše, 6a+.
Foto: Jarka Petrlíková.
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Peťo Krč a Janka Jasovská.
Foto: Jarka Petrlíková.

Hrádok očami nováčikov, 1. - 3. 6. 2007

Rišo Outrata a Laco Káder
Klubová akcia „Hrádok“, sa ako zvyčajne, konala aj tento rok. Okrem
starších, skúsenejších lezcov sme na nej nesmeli chýbať ani my nováčikovia. Myslím, že každý z nás uvítal šancu ešte pred letným
horolezeckým kurzom HKF v Tatrách vyskúšať lezenie viac dĺžkových
ciest na jednej z najvyšších skaliek na Slovensku.
Z Bratislavy na Hrádok vyrazili tri plne (do posledného cm3) naložené
autá, v každom po päť človekov, čo sľubovalo kopec intímnych
zážitkov. Cesta prebehla až na poblúdenie v poslednej dedine hladko.
Pred polnocou už 15 členná expedícia „svätojánskych mušiek“ šlapala
temným lesom. Polhodinový šlapák dal zabrať a zrazu zavládlo ticho.
Vypli sme čelovky a pozreli sa na mesiacom osvetľené obrysy asi 200
metrovej skaly.
Ráno sme sa zobudili pomerne zavčasu, za naliehavého vrčania
motorových píl a kriku lesných robotníkov. Taká maličkosť nás
samozrejme nemohla rozladiť, veď nad nami sa už v lese črtala silueta
majestátnej skaly vzbudzujúca u nováčika patričný rešpekt. Pod skalou
nás čakala metodická vsuvka. Ďuro nám ozrejmil čo a ako zakladať a
hneď sme si to aj všetci vyskúšali. Všetko sa odohrávalo za dozoru,
komentárov a pomoci starších lezcov, za čo im v mene nováčikov
ďakujeme.
Takto nabití teoretickými poznatkami sme vytvorili lezecké dvojky
(trojky) a rozutekali sa do ciest. Pilčíci si to zrejme chceli u nás
vyžehliť a tak sa z času na čas dolinou ozývali povzbudivé pokriky
typu: póóď, to dááš, zabéér.. Liezli sa cesty Vzdušná, Dračí kút,
Stredná, Májová, Ťažký kút a Fiťfiriť.
My sme si vybrali Dračí kút. Bol mierne navlhnutý a pri hľadaní chytov

som podchvíľkou narazil na slimáka – bezdomovca, ktorý sa pod rukou
bezostyšne rozpľasol a vytvoril na dlani klzký povrch sťažujúci ďalší
postup :-). V ťahaní sa striedali moji skúsenejší spolulezci Miška
Nemečková a Peťo Weidinger. Ja som síce len doliezal, ale aj tak cesta
značne preverila moje schopnosti a morál. Pri každom pohľade do
hlbokej ničoty podo mnou sa ruky zapotili a nohy rozklepali. Nakoniec
sme to však všetci úspešne zvládli. (Laco Káder)
Popoludní sa obloha začala výstražne zaťahovať, čo bol signál na
ústup z nalezených pozícií. O pár minút už lialo ako z krhly a počasie
nás „donútilo“ ísť do krčmy nad dedinou (a dať si 42 pív, 22 kofol, 15
fernetov a nejakú tú večeru). Personál bol vrcholne namrzený, že im
partia lezcov ide urobiť veľký účet, no nám však bolo stále veselo.
Preberali sa lezecké historky, pri ktorých sme my nováčikovia len ticho
načúvali a tiež sa vyberali kliešte, ktorých sa na nás nachytalo veru
hojne.
Miestny dídžej nezachytil hudobné trendy posledných desaťročí a
vyhrával vonku na lúčke samé „klenoty“. V dobrej nálade sme si chvíľu
s tyčinkami v ruke zatancovali. Naplnení týmto kultúrnym zážitkom
sme sa vybrali oproti noci k nášmu kempu, kde ešte nasledovala
ochutnávka z domu prinesených tekutín a následný hlboký spánok
spravodlivých.

Nočný príchod na Hrádok.
Foto: Jarka Petrlíková.

Ranná rozvička, predcvičuje Ďuro Samaš.
Foto: Jarka Petrlíková.

Na štande v Májovej ceste.
Foto: Jarka Petrlíková.

Esther v kľúčovom mieste cesty Fiťfiriť.
Foto: Jarka Petrlíková.

A celkové hodnotenie? Perfektná klubová akcia, super ľudia, dobrá
atmosféra, nové zážitky a skúsenosti. Každý čo-to poliezol a o čo
menej sme liezli, o to viac sme toho zjedli a vypili a unavení ale šťastní
sme vyrazili späť do svojich domov.
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Schôdza Výkonného výboru HKF, 6. 6. 2007
Opäť sme sa stretli v zložení M. Mižičko, F. Mitošinka, J. Petrlíková, M.
Michalčík, V. Hulenová a V. Linek. Na programe bola kontrola plnenia
uznesení, vyhodnotenie uplynulých akcií, ako aj náplň činnosti oddielu
na najbližšie obdobie (jún- júl).
Vyhodnotenie uplynulých akcií, konkrétne Pajštúnsky budíček, Ararat,
Paklenica a Hrádok bolo veľmi pozitívne. Zaznamenali sme veľmi
dobrú účasť starých členov, ale aj nováčikov a taktiež dobrú
výkonnosť lezcov.
Výbor HO schválil návrh na udelenie zväzového vyznamenania Doc.
Ing. RNDr. Jozefovi Liptákovi PhD za dlhoročnú organizačnú a

cvičiteľskú prácu v horolezectve.
Ďalej bol pre nováčikov HKF schválený termín teoretických skúšok pod
vedením predsedu M. Mižička, praktické zdokonaľovanie na Pajštúne,
vedúca J. Petrlíková a tiež určený termín pre praktické skúšky.
Úspešné absolvovanie = podmienka pre účasť na letnom
horolezeckom kurze nováčikov vo Vysokých Tatrách 14. - 21. 7. 2007,
hlavný inštruktor V. Mihál.
Výbor HO prerokoval postup realizácie odisťovania ciest na Plaveckom
hrade a zrealizovanie posledného zlanenia v spolupráci s Lokomotívou
Bratislava.

Nováčikovské skúšky na Pajštúne, 23. 6. 2007

Jarka Petrlíková
Sobotu 23. 6. 2007 sme sa v skorých ranných hodinách stretli na
parkovisku v Borinke a spolu vyšliapali k hradnej skale Pajštún.
Počtom 11 zúčastnených, z toho jeden nováčik z rokov 2005/2006,
pod metodickým dohľadom M. Raka, M. Mižička, J. Petrlíkovej a F.
Mitošinku prebehlo zahájenie praktických skúšok nováčikov HKF.
Podmienkou úspešne absolvovaných záverečných skúšok bolo bez
problémov vyliezť vylosovanú cestu štýlom OS/RP, dobrať druholezca
do štandu a následne zlaniť s odsadnutím do prúsika. Taktiež boli
sledované povely lezcov, zásady bezpečnosti, či manipulácia s
materiálom.

Predseda Mižo a Rišo Outrata.

Esther Nieft a Katka Babincová liezli „Veterný mlyn“ za 4, kde zakladali
vklínence ako postupové istenie a Ondrej Starinský s prehľadom
vyliezol ľavý variant cesty cez platňu.
Jano Škotta a Peťo Dzurinda dali „Sedemskobovku“ 5- a Marek Kučera
s Rišom Outratom si vylosovali „Knihu“ 5+. Robo Glinda, Robo Tomek,
Jakub Ondrušek a Mišo Kohn vybehli tie nové štvorky v zelenom
sektore. Na skale i pod ňou panovala dobrá nálada a skúšajúci boli s
výsledkami spokojní. Všetci jedenásti úšpešne absolvovali praktickú
skúšku.
Uvidíme sa v Tatrách !

Mižo rozdáva inštrukcie.

Zľava hore Robo Glinda, Robo Tomek, Marek
Kučera, Katka Babincová, Peter Dzurinda,
Esther Nieft, Ondrej Starinský, Rišo Outrata,
Ján Škotta, Jarka Petrlíková. Na fotke chýba
ešte Jakub O., Mišo K. a skúšajúci M. Rak, M.
Mižičko, F. Mitošinka.

Avízo 3/2007
z
z
z

Céüse, Francúzsko
Brnčalova chata, Vysoké Tatry
83. Tradičný horolezecký týždeň

Uzávierka čísla 3/2007 je 15. 10. 2007. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu: pjjarka@hotmail.com
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