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Veľkonočné penjanje

text: Michal Spišiak, foto: Mišo, Paťo, Daška, Tomáš
21. 4. 2011 sme sa vybrali, Igi Marks, Paťo Barjak, Daša Lučivjanská,
Tomáš Eňo Kováč a ja, Michal Mzschored Spišiak, na Veľkonočný
výlet. Cieľ bol jasný, hneď ako sme si pozreli aladinovu predpoveď
počasia pre Vysoké Tatry. Verdikt znel: Paklenica.
Takže tento rok sa na Veľkú noc ani nešibalo ani neoblievalo, ale
liezlo. A to liezlo s veľkým L. 800 výškových metrov za 3 dni. Pre mňa
a Tomáša to bolo niečo nové. Vápenec, aký som ešte nezažil a
počasie, ako na objednávku.
Prvý deň sme si dali malú exkurziu po okolí, aby sme sa trošku
zoznámili s prostredím. Pre mňa to bol veľký zážitok, lebo som videl

prvýkrát na vlastné oči more. Keďže exkurzia bola krátka, zobrali sme
matroš a hybaj ho okukovať skaly. Po vstupe do údolia sme ho hneď
aj pomenovali: „Vertigo village“. Na začiatok sme si chceli skalu len
vyskúšať. Chvíľku sme sa obzerali. Skala-sprievodca-skala-skalasprievodca, až nakoniec sme vybrali Celjski stup 5a. Ťahal Igor, ale nie
preto, že by sme sa nevedeli s Eňom dohodnúť, kto potiahne prvý, len
ten náš morál ešte nebol na správnom mieste. Pekná cesta, len ak ju
neleziete v nových lezečkách, ktoré sú asi o dve čísla menšie. Doliezol
som s otlakmi. Deň bol zatiaľ len v polovici a tak sme ešte skúsili niečo
krátke. Igor nám vybral projekt, ktorý sme mali s Eňom za úlohu
vyliezť RP. Cesta Bananna split 5c, bola na začiatok sezóny až-až.
Keďže sme si s Eňom pripravili projekt, chceli sme ho aj vyliezť.
Naplánovali sme si to na sobotu, hneď potom, ako dolezieme hlavnú
cestu výletu Mosoraški, 5c. Paťo splietal niečo o tom, že si pozrie ako
sa nám bude chcieť, ale veľmi sme ho nepočúvali. Ráno šliapeme z
parkoviska po tme, aby sme boli pod nástupom prví, keďže je to
obľúbená cesta na kopec Aniča Kuk. Predposlednú, kľúčovú dĺžku
Paťo nazval „kominokútošpára“. Prvé družstvo - Paťo, Dáša a Eňo už
prášia prvé metre, po tom, ako sme kontaminovali celý priestor pod
nástupom po výdatnej večeri. Igor a ja sa lepíme hneď za nich.
Postupne ako sme liezli vyššie, sa pod nástupom začali zbiehať davy
lezcov (výhoda skorého vstávania). V štande pod kľúčovým miestom
som si chvíľu posedel, kým Igor zistil, čo sa za rohom deje. Konalo sa
tam filmovanie Eňovho komínokutošpárovania. Samozrejme video je
neuverejniteľné :-). Po úspešnom dolezení cesty, sme si dali ešte

Daška a Eňo doliezajú klúčovú dĺžku v ceste Mosoraški.

Vrcholovka na Aniči.
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vrcholovku a šup ho do „jamy levovej“. Zostup dobrý akurát tak pre
nejakého fakíra z Turecka, poprípade by tam mohli natáčať reklamu
na Gillette Mach 3. Tu začalo Igorove trápenie. Keby nám pomohol
pod nástupom s kontamináciou ovzdušia, určite by sa cítil lepšie. Pod
nástupom sa potvrdili Paťové slová. S Eňom sme na projekt už ani
nepomysleli. Mali sme pred očami len vychladené Ožujsko.
V nedeľu sme si chceli dať niečo ľahšie, aby sme si aj my s Eňom
dačo natiahli a napravili tak trošku morál. Rozhodli sme sa pre cestu
Nosorog 4b. Cesta je blízko pri parkovisku, tak sme nevstávali skoro
ráno a to sme spravili chybu. Dve dvojky pred nami, dve dvojky za
nami. Začal som ťahať a v prvom štande to prišlo. S takou drzosťou a
aroganciou som sa na skale ešte nestretol. Prvý z dvojice za nami
začal liezť ešte pred Igorom a Eňom. Samozrejme pomotal laná, môj
štand obliezol a keď doliezol k ďalšiemu štandu, nemal sa kam
postaviť a tak zablokoval celú spodnú časť cesty. Samozrejme žiadne
ospravedlnenie. Tretiu dĺžku som preliezol ako blesk. Niežeby som bol
rozlezený, ale v jednej špáre bolo niečo neskutočné až nadľudské. Ani
si neviete predstaviť aké h....o tam bolo naložené. Bolo obrovské a tak
aj samozrejme smrdelo :-). Ďalej sme už v ceste nepokračovali lebo
kvôli arogantným kolegom by sa nám asi tá cesta zhnusila. Zlanili sme
spoločne s Paťom a Dášou z ich cesty Kikos bohrer (Franz warum
nicht do vrha?) 6a. Keďže bolo ešte málo hodín, išli sme pozrieť more
a relaxovať. Paťo nám majstrovsky predviedol ako sa chytajú morskí
ježkovia.
Pred nami bol posledný deň, tak sme si chceli vybrať nejakú peknú
cestu aby sme odchádzali s peknými spomienkami aj napriek
nedeľnému rozhorčeniu. Vybrali sme si cestu Akademski 5a a rozhodli
sme sa, že ju potiahneme iba Eňo a ja. Igor konečne zistí, čo je to
flákať sa na druhom konci. Keďže nástup bol pomerne dlhý, vyrazili
sme skoro ráno. Pod nástup sme trafili v pohode. Nachádzal sa blízko
malej jaskyne. Eňo vyrazil ako prvý, aby vytiahol prvú polovicu cesty,
po ňom som nastúpil ja, do posledných troch dĺžok, kde posledná bola
kľúčová. Trochu som sa aj bál, ale po vylezení ťažkého kúta som vraj
kecal ako baba na trhu. To ja robím keď som šťastný a spokojný.
Zostup bol asi najťažší zo všetkých, ktoré sme absolvovali. Po Igi dolieza finálny pekný úsek poslednej dĺžky v Mosoraškách.
ferratovej trase dole do mäkkej suťe. No proste zaberák, aj keď to
bolo z kopca.
V kempe sme sa pomaly pobalili, zaplatili a vybrali sme sa ešte na
jedno čapované Ožujsko pred cestou. Cesta domov bola pomerne
pokojná aj napriek obavám z návalu turistov. Týmto sa skončil náš
veľkonočný výlet. Určite sa sem ešte vrátime a vylezieme s Eňom „náš
projekt“ :-).
Tu je ešte zoznam ciest, ktoré sme vyliezli:
Igor, Eňo, Mišo: Celjski stup 5a 150 m, Bananna split 5c 15 m,
Mosoraški 5c 350 m, Nosorog 4b 150 m, Akademski 5a 180 m
Paťo a Daša: Gospodari kiše 6a+ 120 m, Mosoraški 5c 350 m, Kikos
bohrer (Franz warum nicht do vrha?) 6a 100 m, Karamara sweet
temptations 6a+ 110 m

Kaňon Paklenica.

Pohodička, aká len môže byť piatim na zlaňáku.
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Traverz Täschhorn – Dom

Pohľad z Domu - v strede v popredí Dent Blanche, za ním Grand Combin a celkom vzadu Mont Blanc.

text a foto: Juraj Arnold.
Dámy a páni, fantastický prechod cez dve štvortisícovky! Túra
len pre skúsených a kondične zdatných horolezcov! Jedinečné
výhľady na končiare takmer celého alpského oblúka! Čo môže
byť v dnešnej dobe otravnejšie ako reklamné slogany?
Napriek tomu – Dom (4545 m) patrí k najvyšším vrcholom
Álp, a to mu dáva svoje čaro.
Normálka je z horolezeckého hľadiska triviálna. Ak vám vyjde počasie,
tak je to len úmorné plahočenie sa v snehu. Južný hrebeň je už iná
káva. Aby sa k nemu človek vôbec dostal, musí najskôr zdolať ďalšiu
štvortisícovku: Täschhorn (4491m). A práve to je príležitosť spojiť si
nádherný vrchol s nádhernou klasickou túrou. Táto dvojkombinácia
zamestnávala moju fantáziu dlhé mesiace, nemohol som odolať.
Vychádzam z údolia Mattertal, motor túrujem hore neskutočne strmou
cestou do dedinky Ottavan. Šírka cesty sotva stačí na jedno auto a na
serpentínach musím zaradiť jednotku, inak by to skapalo. Ottavan
ťažko nazvať dedinou. Päť domov a kravín – po detviansky by sme
povedali „totálne lazy“. Dá sa tu však pohodlne (a zadarmo)
zaparkovať a domáci sú tolerantní aj k rozloženým stanom. Navyše,
výška východiskového bodu veľmi poteší: 2205 m. Prvý cieľ je totiž
bivakovacia búda v sedle Mischabeljoch (3847 m).
Predpoveď počasia je vskutku zaujímavá. Momentálne je ešte slnečno,
ale práve sa blíži front. Perióda zlého počasia má však trvať iba deň,
potom má byť slnečno. Rozhodujem sa využiť posledné hodiny na
rýchly výstup do bivaku a tam si počkať na to pekné “počo“. Narýchlo
zbalím batoh, proviant tak na štyri dni a vyrážam. Turistický výstup mi
preruší na polceste stometrová stienka. Skala pokrytá sutinou a
voľnými šutrami – naozaj lahodné lezenie. Nad tým už len plochý
ľadovec Weingartengletscher. Tam ma už zastihne búrka, počasie sa
zhoršuje každou minútou. Poslednú hodinu stúpam v prudkom vetre a
snežení. Našťastie, už sa nedá veľmi zablúdiť, pozor treba dávať len
na trhliny.
Neskoro popoludní dorážam na bivak. Som tu sám – podľa očakávania
a v súlade s počasím vonku. V noci zúri búrka, víchor lomcuje
plechovou búdou a občas ma to prebudí zo spánku. Nasledujúci deň je
počasie mizerné, som v oblaku, duje víchor. Na počudovanie k večeru
prichádzajú dvaja z opačnej strany, z údolia Saas. Vodca s klientom.
Pán po päťdesiatke vyzerá, že mu nie je všetko jedno a má toho
akurát dosť.

Druhý deň dopoludnia sa počasie rýchlo zlepšuje. Rosničkám teda
predpoveď predsa len vyšla. Vodca s klientom mieria nadol, ja si dám
na rozcvičku Alphubel (4206 m) severným hrebeňom. Z bivaku je to
len kúsok. Hovorím si, ďalšia štvortisícovka vo vrecku a zároveň
počkám, kým slnko vyčistí čerstvý sneh z hrebeňov Täschhornu a
Domu. K večeru sa vraciam späť. Už je nás tu viac, zajtra pôjdu na
Täschhorn ďalšie dve partie. Vodca s dvoma klientmi a podivná
francúzsko-belgická trojica. Pred pár dňami zabila lavína na Jungfrau
šesť vojakov švajčiarskej horskej jednotky. Debatujeme o tom s
horským vodcom – kde chybili, čo zanedbali...
O pol štvrtej ráno vyrážam ako posledný. So šnurovaním skeletov som
sa babral dlhšie než zvyčajne. Pri svetle čelovky zdolávam prvé výšvihy
a dostávam sa do tempa. Bez väčších ťažkostí doliezam o siedmej na
vrchol Täschhornu, ranné slnko už začína príjemne hriať. Práve na
vrchole stretávam francúzsko-belgický tím. Horlivo diskutujú, či tiež
neskúsia traverz na Dom. Vodca s dvoma klientmi už postupujú ďalej
– smer Dom. Rýchlo sa rozhliadnem, na oblohe ani mráčik, takmer
bezvetrie – zdá sa, že počasie bude dnes žičlivé. Neváham a fičím
ďalej. Takúto príležitosť nesmiem premrhať! Francúz a dvaja
Belgičania sa nenechajú zahanbiť nejakým sólistom a nasledujú ma.
Rozhodnutie je to definitívne. Ak by nás počas traverzu prikvačila
búrka, niet kam ujsť. Najlepšie, čo môže človek v takom prípade
urobiť, niekam sa prikrčiť ku skale, modliť sa k Bohu a nejako to
prečkať. Dnes to však vyzerá dobre. Veľmi dobre!
Nasleduje zostup severným hrebeňom do sedla Domjoch (4281 m),
odtiaľ výstup južným hrebeňom na Dom. Zostup do sedla je ale cesta
zarúbaná. Exponovaný, ostrý hrebeň zavalený množstvom čerstvého
snehu. Veľmi nebezpečné. Čudujem sa, že tu nie sú žiadne stopy.
Pritom chlapíka s dvoma klientmi vidím ďaleko pred sebou. Čo to
miesto preleteli? Pozerám dookola, sledujem stopy a nevychádzam z
úžasu! Chlapík najskôr zišiel – na prvý pohľad celkom nelogicky –
opačným smerom, asi 100 metrov dolu juhozápadným hrebeňom.
Potom to stočil doprava a dlhým traverzom severozápadnou stenou sa
dostal naspäť na severný hrebeň! Moja hlboká poklona, tento manéver
ušetril všetkým minimálne hodinu zostupu, navyše vo veľmi
nepríjemnom teréne. Títo chlapci sú tu proste doma.
Nižšie je už hrebeň schodnejší. Vodcu s klientmi predbieham práve
pod kľúčovým miestom. Skalný zlom zliezam s mačkami celkom v
pohode. Nebolo treba ani vyťahovať špagát a zlaňovať. Skala je tu
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Matterhorn a dole Zermatt z vrcholu Domu.

Weisshorn z vrcholu Domu.

výnimočne pevná a toto miesto je našťastie suché a bez snehu. Tesne
nad sedlom pozorujem v snehu čudné pozdĺžne trhliny, akoby trhliny v
ľadovci. Čo to dopekla je? Ľadovcové trhliny tu hore na hrebeni?!
Vôbec sa mi to nepáči. Toto miesto zoširoka obchádzam zľava, do
západnej strany. Podídem nižšie pod tie čudné trhliny a zrazu len
ŽUCH! Obrovský kus snehového hrebeňa sa tesne nado mnou zrútil do
východnej steny. Ešte pred sekundou som kráčal v tieni západného
úbočia a zrazu stojím meravý, ožiarený ranným slnkom! V šoku sa
obraciam a volám na mojich nasledovníkov, či videli, čo sa práve stalo.
„Ja, da hast Du eine riesige Wechte nach unten geschossen,“
odpovedá mi švajčiarsky vodca štýlom znudeného Angličana... Voľný
preklad: No čo už, práve si poslal dole pekne veľký prevej...
V sedle Domjoch si dávam pauzu. Vodca s klientmi ma obieha a
nasadzuje pekelné tempo. Má so sebou postarší manželský párik. Pán
manžel včera na bivaku bledý, zelený, každú polhodinu hádzal šabľu –
buď pokazený ementál alebo skôr nedostatočná aklimatizácia.
Nestačím sa diviť, dnes šliape bez problémov! Postupujem za nimi, ale
voľnejším tempom a veľmi obozretne. Južný hrebeň Domu má lámavú
skalu povestnej kvality Valiských Álp. Ešte jeden nepríjemný výšvih a
napoludnie dorážam k vrcholovému krížu. Zopár “turistov“ nechápavo
pozerá, z ktorej strany hory som sem dorazil. Priznávam, moje
horolezecké ego je príjemne pomasírované a triumf z vrcholu to ešte
znásobuje.
Kochám sa výhľadom a fotím francúzsko-belgickú trojicu na hrebeni
pod sebou. O hodinu dorážajú na vrchol ku mne. Už sme tam sami,
ostatní odtrúbili na zostup. Obligátne potriasanie rúk, dúšok čaju,
nejaká čokoláda a ideme aj my. Najskúsenejší z podivnej frankofónnej
trojky mi ponúka, či sa nechcem na zostupe naviazať k nim. Na
ľadovci sa takáto ponuka neodmieta, a tak zostup normálkou cez
chatu Domhütte absolvujem v príjemnej anglickej konverzácii. Celkové
prevýšenie až do údolia je poriadny zaberák na kolená – plných 3100
metrov zvládame za šesť hodín.
V dedinke Randa po dvojiciach chytíme stopa, čo nám ušetrí 5
kilometrov asfaltového šlapania. Potom ešte každý vysolíme 10
frankov za spoločný taxík hore do “lazov“ Ottavan. Počasie je
fantastické a moji noví súpútnici majú namierené na traverz hrebeňa
Liskamm. Ja som pred touto túrou dal Obergabelhorn (4063 m)

juhozápadným hrebeňom, a tak mám dosť. Potrebujem aspoň dve
pivá a pár dní pauzu. Otváram plechovku, ale myšlienkami som už
zase tam hore...
Info
Täschhorn a Dom sa nachádzajú v podstate v centre Valiských Álp. Z
Domu (aj Täschhornu) sú nádherné výhľady hlavne na Monte Rosu,
Matterhorn (20 km vzdušnou čiarou priamo cez údolie), Weisshorn
(rovno oproti, 10 km vzdušnou čiarou).
Traverz sa zvyčajne chodí od Täschhornu na Dom hlavne preto, že je
lepšie zostupovať dole pevnou skalou a vystupovať hore lámavou
skalou (J hrebeň Domu), ako opačne.

Täschhorn - SZ úbočie a S hrebeň.
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Na južnom hrebeni Domu.
Samotný traverz je hodnotený ako D/skalné pasáže do III+ podľa
podmienok, čo zodpovedalo stavu, keď som to liezol. Niekde však
uvádzajú pasáže až do IV+, zrejme keď je menej snehu. Sprievodca
píše 5 hodín na samotný traverz, pričom v zlých podmienkach môže
byť tento čas niekoľkonásobný!!! A pozor na preveje :-).
Na Täschhorn je najzaujímavejší prístup z dedinky Ottavan cez sedlo
Mischabeljoch. Ottavan je úplný záver údolia. Ide sa tam autom z
dediny Täsch, čo je veľmi známe miesto, pretože keď ide človek do
Zermattu, tak v Täschi musí nechať auto. Hore do Zermattu sa dá ísť
len taxíkom, vlakom alebo pešo... V Ottavane možno bez problémov
stanovať na lúke hneď vedľa parkoviska. V sedle Mischabeljoch je
samoobslužná bivakovacia búda s kapacitou 24 osôb (nadštandardne
vybavená ako všetky bivakové búdy vo Švajčiarsku: deky, papuče,
riad, tu sú dokonca aj kachle a pripravené drevo). Chate Domhütte je
lepšie sa vyhnúť. Keď je pekné počasie, býva úplne natrieskaná,
pretože normálka na Dom je veľmi populárna túra. Ak tu chce človek
prespať, odporúčam rezerváciu telefonicky. Najlepšie je ísť v sezóne
júl - september a veľký pozor si treba dať na počasie.
Pre maratóncov: z Domu je možné pokračovať po hrebeni ďalej na
Lenzspitze (4294 m), Nadelhorn (4327 m), prípadne aj ďalej a urobiť
si "ultra-traverz".

Juraj Arnold (3. 9. 1979 - 2011)

Záber na celý traverz.

Juraj Arnold.

Juraj spadol pravdepodobne dňa 28. apríla 2011 pri sólo výstupe na
Piz Bernina vo Švajčiarsku. Záchranná akcia sa rozbehla o deň neskôr.
Záchranári ho však ani po troch dňoch nenašli a pátranie dočasne
odvolali. Dňa 7. 5. sa ho podarilo nájsť. Juraj obľuboval hrebeňové
výstupy v Alpách. O svojich zážitkoch sa podelil aj s našimi členmi.
Žiaľ, toto je jeho posledný článok. Česť jeho pamiatke!
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9. ročník Pajštúnskeho budíčka
text: Vlado Linek, foto: Ľubo Galanský, Vlado Linek

Zľava Ľubo Galanský, Peter Greksák, Maroš Marek a Alan Formánek.

Víťazi maratónu.

V sobotu 16. apríla 2011 sa uskutočnil 9. ročník Pajštúnskeho budíčka.
Napriek neistému počasiu sa ho zúčastnil rekordný počet horolezcov.
Spomeňme aspoň tých starších: Peťo Greksák, Alan Formánek, Maroš
Marek, Štefan Ballók senior, Miro Janotka... Dokonca sme sa mali
zahraničnú účasť Luisa Blazqueza zo Španielska. Organizátori pred
Budíčkom trochu upravili pravidlá, čo lepšie rozhodilo účastníkov do
jednotlivých kategórii a aspoň trochu odhľahčilo najobletovanejšie
cesty. Registrácia trochu posunula štart.
Na začiatku sa spustil ľahký dážď, ale ten účastníkov zrazu neodradil
od lezenia. Po hodinke sa počasie umúdrilo. Bolo radosť pozerať, ako
sa v cestách trápili lezci od 10-ročných juniorov (zažiaril Štefan Ballók
ml.) až po 60-ročných seniorov. Po 4 hodinách maratónu prišiel čas na
zaslúžený oddych a občerstvenie. Svoje kuchárske umenie opäť
predviedla Etka Vranková, ktorá zabezpečovala aj zdravotnú službu.
Jej pomoc sme našťastie (okrem jedenia) nemuseli využiť. Po
prestávke prišla na rad rýchlosť. Liezli sa už zabehané cesty: Žltá
stienka, Šelf a Sedemskobovka. Program pokračoval večer klasicky v
borinskej krčme súťažou v kufrovaní lana na rýchlosť, bohatou
tombolou, za ktorú treba poďakovať firme Alpinus Bratislava a jeho
partnerom, premietaním a zábavou.
Zraz splnil to čo mal: Vládla pohoda, stretli sa lezci, ktorí sa nevideli
dlhé roky a aj takí, čo sa vidia každý deň. Bolo to stretnutie lezeckých
generácií. Vďaka všetkým za účasť a môžeme sa tešiť na budúci
jubilejný 10. ročník Pajštúnskeho budíčka.

Maratón
A kategória: 1. Jakub Kováčik – Vlado Linek, 2195 bodov
B kategória: 1. Tomáš Chlupík – Peter Korman, 635 b
C katégória: 1. Štefan Verbovský – Zdenka Radičová, 170 b
Rýchlosť
A kategória: Žltá stienka 1. Vlado Linek, 46 s
B kategória: 1. Braňo Čahoj, 47 s
C katégória: 1. Lukáš Gubáni, 29 s
Kufrovanie lana: 1. Šimon Žibura, 46.30 s, Najlepší senior: Jakub
Kováčik, Najlepšia seniorka: Dana Kačmáriková, Najlepší junior:
Štefan Ballók

Akciu podporili: Alpinus, AC Lokomotíva Bratislava, HK Filozof
Bratislava

Liezlo sa ako o dušu aj v horšom počasí.

Víťaz maratónu Kubo Kováčik.
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Trénovanie lezenia na prvom konci lana
text: Katka Garafová
12. 3. 2011, Technické sklo
Technické sklo bolo pre nás aj skúška odvahy a pre mnohých, aj pre
mňa, prvýkrát možnosť vytiahnuť si cestu. V priemere sme vytiahli
každý dve cesty. Osobne som bola veľmi prekvapená odvahou
niektorých účastníkov (oni určite budú vedieť o koho ide), ktorí ťahali
prvýkrát v živote a predtým si skúsili tak maximálne párkrát zdolať
stenu vo Vertigu.
V každom prípade, bola pekná slnečná sobota, každú cestu sme si
vyliezli viackrát. Na Technickom skle sa nám liezlo veľmi dobre, kvaple
slúžili ako perfektné chyty a celkove bola skala veľmi členitá, aj keď v
spodných častiach trochu vyšmýkaná. Teraz spätne, keď už som
skúsila aj iné skaly (napríklad Beckov alebo Moravský Kras), hodnotím
Technické sklo ako skalu z tých ľahších (4+ na Technickom mi prišla
ľahšia ako 3 niekde inde). Samozrejme, skúška to bola poriadna, veď
ťahať cestu prvýkrát, keď má človek nalezených ledva pár hodín
čistého času, nie je len tak. Pre mňa bol najväčším problémom pocit,
že kvaple „chyty“ nedržia ktovieako pevne a tak som niektoré z nich
radšej viackrát odtestovala. Okrem iného sme „donekonečna“ skúšali
základné uzly, hlavne teda polovičný lodný a osmičkový. Okolo 11-tej
začalo pribúdať pri skale veľa iných lezcov, až som nakoniec mala
pocit, tak trochu ako vo Vertigu. Na skale sme zostali asi do druhej,
potom sme sa rozliezli spokojní a unavení do svojich domovov. Deň
hodnotím ako veľmi úspešný. Tým, že cesty, ktoré sme liezli neboli až
tak veľmi náročné, mohli sme si skúsiť lezenie na prvom konci a tak
sme mali možnosť zakúsiť aj ten „psychický“ aspekt lezenia. Nie je to
ani o technike ani o rôznych „telocvičňových pokusoch“, ale skôr o
disciplíne, odvahe a vytrvalosti. Človek oveľa viac rozmýšľa, ktorý chyt
alebo stup si vyberie, šetrí ruky a hlavne preberá zodpovednosť sám
za seba. Oproti niektorým kreáciám, ktoré predvádzam bežne vo
Vertigu, kde ten element strachu úplne odpadne, som si dávala
maximálny pozor a v žiadnom prípade som nepreceňovala sily. Deň to
bol naozaj skvelý. A konečne som mala pocit že leziem, ale aj, že sa
môže niečo stať, pokiaľ spravím nejakú hlúposť. Čiže hodnotenie
tohto lezenia A++.

Prebudenie v nedeľu však nebolo podľa našich predstáv. Jemné
mrholenie nikomu nepridalo na nálade. Raňajky boli dlhé a kým sme
dojedli opäť vyšlo slnko. Vybrali sme sa teda smer skaly, tentokrát to
už bolo lesnou cestičkou popri rieke a žiaden stupák do kopca. V tento
deň sme si vyskúšali zakladanie a štandovanie. Každý si vytvoril
vlastný štand a potom ho aj otestoval. Nasledovalo samostatné
lezenie. Miňo s Majkou si vyskúšali štandovanie a doberanie
druholezca v trojkovej ceste. Robili to poctivo. Trvalo im to asi štyri
hodiny. Zvyšok osadenstva poliezol nejaké „štvorky“, možno „päťky“.
Nebolo toho veľa na výber. Deň pred nami tam osadili nové borháky,
tak sa nemohli liezť všetky cesty. Skala bola trochu lámavá a špinavá,
ale nám, menej pohodlným, to vôbec nevadilo. Paťo nám natiahol
jednu šestkovú cestu. Po jej dolezení nás uistil, že to šestka nie je, že
je to určite päťka. Liezli sme ju viacerí, ale asi spočítam na jednej ruke
počet ľudí, ktorí ju aj vyliezli. Väčšina skončila pod kľúčovým miestom.
Nevadí, nabudúce to už dáme.
Deň sa chýlil ku koncu a nás ešte čakala cesta do Bratislavy. Rýchlo
zbaliť caky-paky a opäť na cestu. Poslednou zastávkou bola pizzéria v
Žiline, kde sme si ešte dali niečo dobré pod zub. Okolo stola bolo
ticho, ani téma o sexe nezabrala. Zaplatiť a opäť vyraziť. Príchod do
nášho hlavného mesta okolo pol desiatej, vybaliť, sprcha a konečne
posteľ. Víkendu vyšiel na jednotku. Ani počasie, ani lámavá skala
nemôžu pokaziť skvelú partiu ľudí, ktorí budú mať na čo spomínať.
Samozrejme vďaka patrí našim cvičiteľom, ktorí s nami mali
trpezlivosť a chuť stráviť nejaký čas.

SMIECH NA LANE S YARUN II

Slnečné skaly, Porúbka, 7. - 8. 5. 2011
text: Monika Babničová
Keďže sa všetci nováčikovia tešíme cez leto do Tatier, museli sme
splniť milú povinnosť a zúčastniť sa jedného z „májových víkendov na
skale a pod skalou“. Víkend 7. - 8. mája bol jedným z nich. Účasť z
radov nováčikov však bola, na sklamanie mnohých, veľmi nízka.
Zúčastnilo sa iba 6 statočných – Majka, Miňo, Jakub, Jano, moja
maličkosť a Miro, ktorý nás už čakal v Porúbke.
Bola krásna slnečná sobota, keď sme ráno o siedmej nastupovali do
áut, smer Žilina. Naše rady doplnili aj „služobne“ starší lezci a nakoniec
vyrážali z Bratislavy tri autá plné nadšencov. Cesta bola celkom rýchla,
po diaľnici to len tak svišťalo. Ešte posledná zastávka v Tescu v Žiline,
nakúpiť zásoby na víkend a o pár desiatok minút sme už vybaľovali v
kempe. Zbalili sme to najnutnejšie a poď ho šliapať pekný stupák k
nástupu. Oneskorenci, ktorí nestihli prvý výstup mali zaujímavú
navigáciu cez telefón – „pri h…e do ľava“. Čo už, nie každý robil
orientačný beh.
Igi a Paťo si vyhliadli peknú „štvorku“ a začala sa metodika.
Naviazanie, zlanenie, istenie... Každý z nováčikov si vyliezol cestu,
dobral druholezca a potom nasledovalo zlaňovanie. Igi hore na skale,
Paťo si ustlal pod skalou, aby im nič neuniklo. Prvý deň bol skôr
metodický a až k večeru sme aj čo - to poliezli. Niektorí skúšali
„päťky“, iní zakladali vlastné istenia..., každý podľa svojej chuti. Večer,
klasika – niečo sme opiekli, zjedli, vypili. Už tradične kolovala
Mzschoredova domáca slaninka. Plán bol taký, že prevrátime na
strechu ten fínsky karavan, ktorý práve prišiel do kempu (totižto sme
práve vtedy hrali hokej s Fínmi a samozrejme sme prehrávali).
Nakoniec sme od toho upustili a každý išiel do svojho stanu, aby bol
na druhý deň ako rybička.
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Hlavička, žabička...

Krstiny na Troch Jazdcoch, 10. 4. 2011
text: Katka Garafová, foto: Monika Babničová

Už po lezení: Kika (hlava medzi stromami), Jano, Katka, Jakub.

Divoký lezec Monika na jazdcovi kamennom.

Keď sa s niečím začína, treba začať poriadne. Týmto heslom sa riadila
aj maximálne motivovaná skupina združená okolo Jakubovho lana. Ako
každá rodina, aj tá naša lezecká, prežíva rôzne udalosti. Našťastie tá z
nedele, 10. 4. 2011, bola mimoriadne šťastná. Veď sme krstili naše
nové lano.

No a okrem tohto, nováčikovia nezaháľajú a organizovane (alebo aj
nezorganizovane) chodievajú napríklad na Platňu, Technické sklo, na
múrik, alebo do Vertiga. Doma skúšajú zhyby a posilňujú, ale hlavne
často behávajú (teda mali by). Tak dúfam, že nám tie Tatry dobre
dopadnú.

Krstiny sa odohrali v príjemnom prostredí Troch jazdcov. Kto pozná, Som rada, že sme sa takto našli a že napríklad ja (relatívne postaršia
vie, že toto krásne miesto, v strede prírody, kúsok od Veľkej Homoly osoba), som si našla medzi poväčšine mladšími lezcami fajn parťákov
(709 m), má na míle ďaleko od telocvičňového Vertiga alebo na lezenie a aj mimo lezenia.
testovacej skaly na Technickom skle. Nie, tu sme v krásnej prírode,
kde sme sa dostali po približne hodinke a pol šliapania z Modry Harmónie.
No, ale ku krstinám. Vydarili sa! Blízka rodina, spolu s priateľmi,
úspešne otestovala lano. A čo sa týka ťahania ciest – tentokrát to bolo
ozaj len na nás, nemal nám kto iný poradiť, museli sme si sami. Liezli
sme na druhom jazdcovi (alias prostrednej skale), cesta bola relatívne
dobre odistená borhákmi, ale začiatok bol vcelku psychicky náročný,
keďže prvý borhák bol asi 3 metre nad zemou a nástup cez previs.
Veď aj názvy ciest ako napríklad Cez previs, Cez tri previsy a podobne,
svedčia o tom, že bez zvládnutia previsu sa to skrátka nedá. A aby
som nezabudla, zloženie skupinky bolo nasledovné: Jakub, Jano, Kika,
Monika, Katka a dve laná.
Celkove bolo toto lezenie asi najkomplexnejšie, z toho pohľadu, že
sme tu boli len začiatočníci, celú logistiku sme si zabezpečili sami, aj
sme si sami radili. Veľmi oceňujem, ako sme sa navzájom
povzbudzovali, nikto nikoho nenaháňal, skrátka pohodka.

Kika kufruje lano (v ten deň sme ho „pokrstili na skale“).

Mierim k výšinám (na udici).
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Turniská

Jaskyňa na Najvyššej Turni.

text: Aňa Lineková, foto: Aňa Lineková, Vlado Linek.
Turne I, 22. 4. – 1. 5. 2011
Ako sa blížili veľkonočné sviatky, začali sme pomaly rozmýšľať, čo s
pár dňami voľna. Ale prečo pár, veď sme už dávno nikde spolu neboli.
Poďme niekam aspoň na týždeň. Najskôr sme rozmýšľali nad
nemeckou Frankenjurou, ale pre zlé počasie a predsa len na Juru by
bolo ešte skoro, sme boli nútení poobzerať sa po teplejšej destinácii. A
tak Kazovi napadla skvelá myšlienka. Rasťo a Zuzka Šimkovci nás už
toľkokrát volali k nim na východ, …. je čas to využiť. Ja som na
Turniskách ešte neliezla a v Zádieli som bola iba raz, aj to len tak
horizontálne a keby sme zavítali na Dreveník, tak sa len poteším,
pospomínam na staré dobré časy tatranské. A okrem toho, máme po
ceste Liptov, môj rodný kraj a preto aj príležitosť zastaviť sa doma.
Začali sme baliť a zistili sme, že asi stárneme, pretože už ani zbaliť sa
nevieme. Po tradičnom zhone sme nakoniec predsa len vyrazili. Nič iné
nám ani nezostávalo, pretože sme sa dohodli s Ferom Piačekom na
lezenie v Maníne. Ako vždy sme meškali. S Ferim sme si dobre zaliezli,
rozlúčili sa a vyrazili do Mikuláša, len tak na skok. V sobotu ráno sme
vyrazili za Zuzkou a Rasťom, na Turniská.
Oblasť Turniská sa nachádza len pár km od mestečka Margecany. Za
dedinou Veľký Folkmar v ostrej zákrute odbočíte na dedinku Kojšov, tú
prejdete úplne celú a po posledných domoch treba pokračovať
nebojácne ďalej, po asfaltke do lesa. Parkuje sa tesne pred závorou,
na malom parkovisku pri potoku. Odtiaľ sa už ide pešo, chvíľu sa
pokračuje po asfaltke a potom nenápadným mostíkom sa prejde cez
potok na veľkú lúku. Vpravo pod lesom sú dve ohniská, pri ktorých sa
dá príjemne večer posedieť. Tu sa už netreba báť, stále hore
chodníkom k neprehliadnuteľným vežiam. Veže sú zlepencové a
nájdete tam skutočne lezecké skvosty. Väčšina ciest je veľmi dobre
odistená, za čo môžeme poďakovať hlavne správcovi oblasti Mišovi
“Mádžovi” Nagyovi. Občas vás môže nejaká tá sedmička poriadne
potrápiť, pretože nie je sedem ako 7 a ako vraví sám veľký Mádžo:
“Hej, je to taka dychavična sedmička, ale dobra ne?”…. Ta dobra,
akurát, že nie za 7. Nás preverili hlavne cesty Na blato (7-), Slimák (7)
a Vákuová (7+).
Rasťo nakoniec dorazil bez Zuzky, ale priviezol si zdatnú posilu,
Karčiho Niklera, z čoho mal radosť predovšetkým Kazo, pretože sa

naposledy videli asi pred 20 rokmi. Karči sa po dlhšom čase strávenom
v zahraničí znovu dostáva do lezeckej formy. Voľakedy báchal
desiatky, čo bolo vidno na každom jeho pohybe. Fakt to tak funguje
ako s bicyklom? Keď sa to raz naučíš, už to nikdy nezabudneš. Cestou
hore sme sa vytešovali zo všadeprítomného medvedieho cesnaku,
ktorý nie len príjemne rozvoniaval, ale aj chutil. Ľudia zo širokého
okolia ho sem chodia zbierať a vyslúžili si od lezcov označenie
“cesnačkári”. Máj sa ešte len blížil a príroda sa tu ešte len začínala
prebúdzať a listy v korunách stromov sa dali len tušiť, turne presvitali
už z ďaleka. V studničke pod posledným stúpaním sme ešte nabrali
vodu a aj hľa koho tu nevidíme – zospodu sa rúti sám velký Svalo
(Slávo Mitro). Dlhší čas už nelezie, kvôli zdravotným problémom, ale
tak, ako kuchár vie veľmi šťavnato rozprávať o svojich receptoch,
Svalo vie takto hovoriť o cestách na Turniach a tak sme sa veľmi
potešili jeho prítomnosťou. Neskôr sa k nám ešte na chvíľu pridal a
ukázal, že keby lakte neboleli, hneď by si voľačo ťažšie vyliezol. Lezci
sa pomaly zliezali a stretli sme tam množstvo známych aj neznámych
tvárí. Bol tam správca Mádžo, kamarát Milan “Diviak” Piala s partiou, v
ktorej bol aj Stano Klimo. Okrem iných ciest skúšal aj Tribit (10-), na
čo sa celkom dobre pozeralo. Mihol sa tam aj Štefan “Čičo” Cmarko,
ktorý si zľahka zakrepčil v ľahších cestách. Kazo naňho prezradil, že
Čičo bol ešte za socializmu celkom dobrý pretekár. Takže jeden z mála
starších lezcov, ktorí ešte lezečky nezavesili na klinec. Celá tá
kompánia pod vežami bola veľmi príjemná. Chalani nám ukázali zopár
pekných ciest a už tak trochu unavení z večného cestovania a
piatkového Manína sme sa na večer nechali zlákať Rasťom do Košíc.
Prespali sme v klasickom paneláku, našťastie však s príjemnými
ľuďmi. Ráno sme sa na Turne vrátili a zažili ďalší príjemný deň. Keď
sme mali dosť, vyrazili sme smer západ. Večer sme príjemne posedeli
na Dubine s mojou Schwester Lenkou a jej kamarátom Tomášom,
opiekli sme mamuta a zaľahli. Do Mikuláša sme vyrazili až ráno.
Veľkonočný pondelok sme teda strávili dopĺňaním zásob v podobe
všakovakých dobrôt z dielne mojej mamy. Kazo už začínal krížiť oči a
vzdychať, že už nemôže, takže sme radšej hneď v utorok prchali späť
na Turne. Zádiel sme zavrhli, pretože na Turniach bolo super. Keď
sme tesne poobede prišli na naše známe parkovisko, bolo tesne po
daždi. Aj tak sme liezť nevládali, boli sme najedení až po vrch. Nedá
sa nič robiť, iba vyraziť na Kojšovku. Rasťo hovoril že výhľad zhora je
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Rasťo Šimpy v Karin, 8.

Veža Múr.

pekný a tak sme neváhali. Značený chodník sme síce nenašli, ale
keďže sme mali GPS nejako sme sa na ten vrchol dostali. Hore bolo
fakt úžasne, zvalili sme sa do suchej, ešte vlaňajšej trávy, vychutnávali
slnečné lúče a nasávali ešte stále trochu vlhký vzduch. Ajda s Maxou
sa vybehali dosýta. Niekto z nás zauvažoval nahlas: “Ktovie či sú tu
medvede…?” Radšej sme vyrazili na cestu dole, aby sme to stihli do
tmy.
Celý výletík nám trval okolo 6 hodín a keďže ceprovské bačkory sme
už dávno zavesili na klinec, boli sme radi, keď sme sa vytiahli do
nášho luxusného obytného auta. Sviatky boli fuč a v doline zavládol
absolútny kľud. Ráno sme vstali plní energie a vyrazili sme na skaly.
Bolo sucho a skvele sme si zaliezli. Večer sme si urobili ohník a opiekli
naše vegetariánske príslušenstvo. Pridali sa k nám aj trošku málo
zhovorčiví študenti z Košíc, ale aspoň sme sa niečo dozvedeli o štúdiu
kynológie. Ďalší deň sme pokračovali v podobnom štýle, aby sme sa v
piatok doobedu ešte úplne dorazili.
V sobotu sme zmenili destináciu. Presunuli sme sa za kamarátmi na
Dreveník. Ľubo Kuderjavý si priviedol dobrú posilu, Miloša Nemého,
ktorého sme na skale v Pekle sledovali s nemým úžasom. Moje prsty
už boli mierne použité a tak som bola rada, keď ma z chlapských
pazúrov vytrhlo zvonenie telefónu, ktoré znamenalo, že Bačkorovci
dorazili a ide sa do Raja na vežičky a ľahké babské cesty.
Cestou z Pekla som sledovala mračná, ktoré sa blížili z obidvoch strán.
Bačkorky prišli v plnom počte – Maťa, Pišta aj Kubko – a tak sme
chvíľu čakali, či tie čierne mraky idú ku nám, alebo si to rozmysleli. S
prvými kvapkami a dvíhajúcim sa vetrom, trielili sme aj s kočiarom a
Kubkom na krku dole, k autám. Trochu popršalo, potešili sme sa pri
kopytníkoch v ohrade a nakoniec sme sa na tie skaly dostali aspoň na
chvíľku, na zopár ľahkých ženských… A tak sa pomaly končil náš prvý
tohtoročný výjazd na východ Slovenska.

Vylezené cesty

V nedeľu, cestou domov, sme sa zastavili u Diviaka, aby nám ukázal
svoju domovskú oblasť, Porúbku, skaly nad Rajeckými Teplicami.
Prešli sme to tam krížom-krážom, stretli Dina Kuráňa a obdržali
pozvanie na oslavu jeho okrúhlin. Večer sme dorazili domov so zlým
pocitom, že pohodička v prírode skončila a treba si upratať hlavu a
začať sa tešiť do práce, no chvíľu to trvalo...

23. 4. 2011 - Veľkonočná Turňa: Sivá špára, 5+, FL Kazo; Múr:
Na blato, 7-, OS Kazo, Finálka 90, 7, FL Kazo, Sklenené slzy, 7+, FL
Kazo, Lečo, 5+, OS Aňa
24. 4. 2011 - Múr: Územie motýľov, 6, OS Aňa, Pivné bruško, 7-,
TR, Svet očami Borisa, 6+ TR; Zarastená Turňa: Medvedí tanec, 7+,
FL Kazo, Zlom väz, 8-, FL Kazo
27. 4. 2011 - Zarastená Turňa: Vákuová, 7+, PP Kazo, Dnes večer
sa opijeme, 8-, PP Kazo, Aňa, Tekutý previs, 7-, OS Aňa
28. 4. 2011 - Zarastená Turňa: Slimák 7-, AF – zloba ťažká, Karin
8, AF
29. 4. 2011 - 4 ľahšie cesty na Najvyššej Turni
30. 4. 2011 - Dreveník, Peklo: Vhĺbenie, 5, OS Kazo, Variant, 6+,
OS Kazo, Ľavý Drlík, 7-, FL Kazo, Pravý Drlík, 7+, FL Kazo, Európa,
7+, FL Kazo; Raj, Americká veža: 3 ľahšie cesty Aňa

Svalo, Šimpy a Karči Nickler pri Superorgazme.
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Ajda a Maxa na Kojšovej holi.

Hotel Felda.

Turne II, 22. – 29. 5. 2011

na chvíľu sadli a vychutnávali osviežujúci vzduch a ticho. Gazdu sme
stretli v doline, ako s dvorným rezbárom a jeho krásnym vlkom
vykračujú dole. Nuž, kto zaváha... koláče budeme musieť zjesť sami.
Na chate nám Lenočka pripravila výbornú večeru a potom sme už
zasadli do jedálne, tej ceprovskej a s Aďou sme si vychutnávali chatu z
tejto strany okienka. Zaspomínali sme na lumpárne, ktoré sme za
brigádnickych čias páchali a potom už debata plynula ľahko, až kým si
ktosi nespomenul, že by bolo na čase ísť hádam aj spať. No, bolo už
poriadne po polnoci. Chata bola prázdna a tak sme zaľahli na povalu a
s hviezdnatou oblohou v strešných oknách sme príjemne unavení
zaspali.
Ráno sa nám veľmi vstávať nechcelo a kým sme sa kochali slnečným
ránom a lenivo sa pribrali k raňajkám, spoza Javorákov sa začínal
nasúvať nenápadný mrak. Hneď som vedela, že bude dobrá búročka.
Našťastie na dnes sme mali jednoduchý plán – pomotáme sa po okolí,

Ani nie o mesiac sme vyrazili znovu na sever a potom na východ
krajiny. Na návšteve boli u nás kamaráti z ďalekého zahraničia, až zo
Šumperku a nechali sa nalákať na Vysoké Tatry. Z Bratislavy sme
vyrazili v nedeľu ráno v zostave ja, kamarátka Aďa a Moraváci Honzo
a Láďo. Honzo sa rád vŕta v autách a tak sme išli celú cestu 80-kou,
pretože práve pri tejto rýchlosti sa motor ničí najmenej. Nie všetci boli
z toho nadšení, ale nemali sme sa kam ponáhľať a tak sme cestu
strávili príjemnou debatou. Zastavili sme sa u našich v Mikuláši, čo sa
neobišlo bez luxusného obedu s dezertíkom na konci. Mňam – výlet
začína dobre.
Keďže Aladin predpovedal že okolo 16.00 mali byť v Tatrách nejaké tie
búrky, mali sme spústu času. V Smokovci sme sa stretli aj s mojou
schwester Lenočkou, ktorú som predtým musela chvíľu prehovárať,
aby šla na dovolenku na Zbojníčku, kde už 10 rokov pracuje. Nakoniec
priznala, že to nebude až také hrozné ísť do práce o deň skôr a
hlavne, keď jej cestu a aj večer spríjemní naša spoločnosť. Boli sme
poctení… Dole sme ešte stihli vykúpiť jedinú fungujúcu cukráreň a
potom, s plným batohom koláčov, sme už mohli vyraziť hore.
Po daždi bola dolina ešte krajšia ako s gýčovou modrou nad hlavou.
Hmly sa prevaľovali medzi skalnými rázsochami a musela som sa
poriadne ovládať, aby som pri tom poskakovaní a rozplývaní sa nad
tou krásou nezvískla na plné hrdlo juchúúúúúú, aká paráda byť tu
znovu! Ako sme stúpali vyššie a za Bránou sa odkryla väčšia časť
doliny, začali sa vynárať krásne spomienky na moje prvé lezecké
zážitky a nie len tie prvé. Tu nám s Lenkou stačil len pohľad a vedeli
sme, na čo tá druhá myslí. Na tradičnú Tatranku na vrchlole Širokej
veže, na radosť po vylezení našej prvej spoločnej cesty, na búrku a
zuniace expresy na Ostrom štíte, na lyžovačku v Závrati a na Budzáku,
na korčuľovanie na priehľadnom ľade Dlhého plesa. V Hangu sme si

Na Kojšovej holi.

Večerná opekačka na Turniach.
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Jožo Krištoffy vo Vaničkách 8+.

Vaničky padli OS.

pozrieme plesá, počkáme na svište, pohľadáme nejakých kamzíkov,
dáme niečo pod zub a vyrazíme dole. Honzo už dnes musí frčať domov
a do práce. Búrku sme prečkali v chate, pomotali sa podľa plánu,
poobede ešte jedna cmurga burkówa a potom bol už čas ísť domov.
Rozlúčili sme sa Lenočkou a vyrazili sme na cestu do Mikuláša. S Aďou
sme dole skonštatovali, že takto ceprovsky sme v Tatrách hádam ešte
nikdy nepôsobili. Asi už stárneme.
V Mikuláši nás znovu čakalo luxusné jedlo. Príjemne sme posedeli s
našimi a urobili si pohodičku. Aďa sa rozhodla prespať u nás a vyraziť
až ráno, Honzo musel ísť už večer. Bolo na ňom vidno, že sa mu
nechce, ale nakoniec si povedal, že keď musí tak musí, nasadol do
auta a odfrčal. Aďa padla za vlasť prvá, rýchlo ju nasledoval aj Láďo a
ja som ešte posedela s našimi. Ráno sme dumali, čo budeme s Láďom
robiť. Kazo mal prísť z BA už včera, ale pre pracovné povinnosti okolo
časopisu by mal prísť až dnes večer. Vymysleli sme Západné Tatry,
neďalekú Žiarsku dolinu, ktorá bude cez týždeň určite prázdna. Otec
nás hodil na parkovisko a tak sme nemuseli vstávať tak zavčasu na
autobus. Cesta rýchlo ubehla a oči som si išla vyočiť ako je Žiarska
chata vynovená. Všade drevo, nové terasy s pekným výhľadom. Dali
sme si nealko pivko a vyrazili ďalej. V Žiarskom sedle sme si na chvíľu
vydýchli a kochali sa krásnou prírodou okolo. Láďovi sa evidentne
páčilo a s kondíciou problém nemal, tak sme pokračovali ďalej na
Plačlivô a do Smutného sedla. Dole do doliny sa nám veľmi nechcelo a
tak sme vychutnávali a veľmi sme sa neponáhľali.
Na chate sme si dali obedík a pivko a išli pohľadať kontemplatívne
miesto na vytiahnutie našich kostí a nasávanie ticha prázdnej doliny.
Bolo mi jasné, že cestou dole človeka v doline už asi nestretneme, aj
chatár s celou kompániou bol dávno preč a ak niekoho stretneme,
bude to už asi iba medveď. Cestu sme strávili hlasnou vravou a
polozachrípnutí sme ztíchli až keď sme vyšli z lesa. Najbližší autobus
by mal zo Žiaru ísť za pár hodín, tak sme skúsili stop. Po
bezúspešných pokusoch ma napadlo, či sa náhodou otec nebude
vracať z Tatier a dobre som urobila, práve sa blížil k Mikulášu a tak
sme za chvíľu už sedeli uňho v aute. Doma nás čakala skvelá večera a
pohodička.
Kazo konečne prišiel až na druhý deň ráno a hneď sme vyrazili smer
východ. V Margecanoch na stanici sme ešte naložili do plného auta

Joža “Štofáka” Krištoffyho a hurá do Kojšova. Jožo mal v pláne
popracovať na Svalovom projekte v klenbe s názvom Triáda, tak za
8c. Kazo teda liezol so Štofákom a ja s Láďom. Láďo s lezením nemal
žiadne skúsenosti, našli sme si preto pár ľahších ciest a pustili sme sa
do prvých pokusov. Išlo mu to celkom dobre. Keď už bol na šrot,
pretože “na čo sú mi nohy”, pridala som sa na chvíľu ešte ku
chalanom a dobre si ešte zaliezla.
Večer sme sa rozhodli opiecť mamuta a tak sme sa rozložili na lúke za
potokom. Láďo si hore zabudol bundu a tak sa rozhodol, že kým sa
oheň rozhorí skočí si pre ňu. Zanedlho sme ho zbadali vybehnúť z
lesa. Napadlo ma: “Pane Bože, prečo si tí chlapi potrebujú stále niečo
dokazovať?”. Keď sa celý bledý vydýchal, vyhŕklo z neho: “Byl tam
medvěd!”. Uf, tak to sme nečakali. Láďo ho síce nevidel ale bol
presvedčený, že taký hlboký zvuk mohol vydať jedine medveď. Ticho
sme sedeli s pohľadom upreným do ohňa. Psy sa zrazu rozbehli ku
chodníku, ktorý vedie hore na Turne a išli sa roztrhať. Rýchle
pohľady... žeby maco? Opatrne som sa išla zdiaľky pozireť, prečo
štekajú a či máme robiť paniku. Našťastie sa z lesa vynorili len dvaja
cepri s veľkými batohmi. Odľahlo nám a Láďo len krútil hlavou…boli to
oni, čo mrmlali pod klenbou? No, zisťovať sme to nešli a aj keď sme
sa všetci tvárili, že sa nič nedeje, čelovky smerovali do lesa zakaždým,
keď niečo zapraskalo a zašuchotalo. Pre vylepšenie nálady, sme si na
malom noťásku pustili film Jak vytrhnout velrybě stoličku a prišli tak
na príjemnejšie myšlienky. Pod hviezdnatou oblohou a pri praskajúcom
ohni to bolo veľmi príjemné. Bol čas ísť spať a Jožovi a Láďovi nebolo
všetko jedno, keď si líhali do stanu na parkovisku. Predsa len, my sme
boli na tom trochu lepšie – spali sme v aute a ešte aj s dvomi psami.
Ráno sme sa zobudili všetci zdraví a hor sa na skaly. S Láďu som
úplne dorazila k jeho spokojnosti, skončili sme trochu skôr a mne
hrozil ďalší výstup na Kojšovku. Našťastie únava urobila svoje a tak
sme sa na moju veľkú radosť, v polke cesty otočili späť. Kazo
medzitým odviezol Štofáka na stanicu do Margecian a večer sme trávili
už iba v trojici. Pozreli sme druhý diel – Jak dostat tatínka do
polepšovny a zaľahli. Láďo sa trochu okúňal, keď sa mal zazipsovať
sám do stanu a tak sme mu na noc požičali našu odvážnu Ajdičku. Ani
sa veľmi nebránila, potvorka. Láďovi sa šupla rovno do spacáku. A tak
sme mohli ísť všetci spokojne spať.
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Kde sú psíkovia?
Ráno sme vyrazili na Dreveník. Kazo tam mal stretnutie s Ľubom
Kuderjavým ohľadom nejakých ochranárskych vecí, takže vlastne
pracovne a keďže nám došlo jedlo, ja s Láďom a psami sme vyrazili na
nákup do najbližšej dediny, smutne známej Žehry. Boli sme vydesení a
trochu nervózni z neuveriteľného hluku, ktorý vydávali hučiace
kosačky. Óoooch kde je naše dobré parkovisko pri potoku pod
Turňami! Bolo po daždi a pred dažďom, sobota, tak sa všetci snažili
skrášľovať svoje záhradky. Našli sme maličké potraviny, kúpili niečo
pod zub a behom na skaly. Cestou späť sme sa pozabávali s koníkom,
ktorý sa pásol v predzáhradke jedného domčeka. Ktovie či tam
nebývala Pipi Dlhá Pančucha. Pri aute sme urobili lepeňáky a vyrazili
hore. Dali sme zopár ciest, zahrmelo a tak sme zbalili vercajg a už v
daždi zbehli k autu. Búrka to bola poriadna a lejak ukážkový. Mysleli
sme na chalanov v Pekle. Vedela som, že tam sú aspoň malé možnosti
na ukrytie sa pred dažďom, ale predsa len v búrke a v takom lejaku…
Prišli zmoknutí do nitky, ale stihli urobiť všetko, čo mali v pláne. Ešte
rýchla sváča pre makáča Kaza a vyrazili sme do Mikuláša. V nedeľu už
rozlúčka s našimi a s Láďom a len cesta na dolniaky, do BA. Čakala
nás opäť nepríjemná aklimatizácia.

trochu páliť, vybrali sme sa ho skontrolovať a podporiť. Po ceste dole
sme sa domácich nenápadne vypytovali na predpoveď počasia.
Nezávisle od seba nám niekoľko ľudí potvrdilo zlú predtuchu – dážď!
Odolali sme aj Rasťovmu pozvaniu ku nim do Košíc s nádejou, že snáď
ráno ešte stihneme vyliezť aspoň zopár ciest. V noci však začalo pršať
a tak sme dali rýchle raňajky medzi dvomi dažďami a keďže sme mali
celý deň na presun do BA, odskočili sme si ešte do Košíc po GRI-GRI,
ktoré nám Rasťo omylom znárodnil.
Pozdravili sme Zuzku, ktorá sa už krásne začína zaguľaťovať, vypili
priateľský pohár čaju a vyrazili na cestu. Začalo obdobie dažďov.
Vylezené cesty
Múr: 6 ciest do 7; Zarastená Turňa: Zlom väz, 8-, RP Aňa;
Veľkonočná Turňa: Brizolit, 6+, OS Aňa, Aplikátor, 7-, OS Aňa,
Zrkadlo, 7+ (tak za 8), FL Kazo

Vylezené cesty
Zarastená Turňa: Karin, 8, PP; Veľká Turňa: Vaničky 8+/9-, PP,
Kazo, ľahšie cestičky na Veľkej Turni a v Raji na Dreveníku, Aňa.
Turne III, 17. – 19. 6. 2011
V polovici júla sme si zariadili predĺžený víkend s plánom, že v piatok
vyrazíme z BA, cestou sa niekde stavíme dobre si zaliezť a prespíme v
LM a vyrazíme na Turne do nedele. Nakoniec sme v piatok nestihli,
okrem pár pracovných stretnutí po ceste, nič. V sobotu ráno sme sa
trochu poponáhľali, aby sme sa konečne dostali aj k tomu lezeniu. Pod
skalami sa postupne zliezli všetci naši známi z východu. Karči Nikler s
Ivom Vydrom cvičili v parádnej ceste Krv a zvratky za 9, prišiel aj
inventár Mádžo, zjavil sa tam na chvíľu aj Zomby a nakoniec dorazil aj
Rasťo so spolulezcom. Rozliezli sme sa v ľahších cestách, niečo sme
vyliezli na Zarastenej Turni a na Rasťove odporúčanie sme sa išli
pozrieť na Veľkonočnú Turňu. Pridal sa k nám aj Zombi. Po chvíli
frfľania a prehŕňania sa v pavučinách som našla čaro aj tejto Turne.
Vyliezli sme spolu 10 ciest. Rasťo mal na pláne navŕtať nejakú
Slávna T2.
vyhliadnutú líniu a tak keď už sa nám nechcelo liezť a aj prsty začali
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Babská jazda

text: Jarka Šárniková, foto: Jarka
MDŽ na skale, či lezecký víkend v Slovinsku? Jasnéé. Preverujeme
počasie, dohadujem ubytko a vešiam oznam na lezca, neskôr aj na
Facebook. „Babská jazda v slovinskom Ospe - lezenie, zábava, 2
miesta v aute ešte voľné!“ Z pôvodných 9 ks, sa nám z rôznych
dôvodov znížil počet nakoniec len na päť, ale to nás neodradilo a aj
tento rok sme si zopakovali akciu ako sa patrí.
Podvečer sme vyrazili z petržalského parkoviska v zostave Miška
Nemečková, Heňa Hodáková, Katka Krištofičová, Sunny Weisová a ja.
Po minuloročnej divočine, keď 10 žien vystúpilo z dvoch áut, zaplnilo
hostel Xaxid v Zazide a do rána trsalo, už domáci vedel, čo ho čaká a
aj napriek tomu nás v piatok v noci vrelo privítal. Akurát na dverách
pribudol nápis „Stay in hostel is at your own risk“ ..hm, tak sme
uviazali slučku na kuse lana čo sa tam povaľoval a zavesili nad dvere,
nech dodáme slovám trochu na vážnosti :-). Vyžmýkali sme citróny do
drinkov, najedli sa, vyhrievali ešte chvíľu pri krbe a okolo druhej
zalomili.
Ráno sme sa vymotali z pohodlia a tepla postelí a deň sme strávili v
Ospe, v sektore Babna. Slnko svietilo, ale fúkalo a tak zo začiatku bola
aj čiapka na hlave dobrá. Prvé cesty a slnečné lúče opreté do skaly
nás presvedčili, že bundu netreba a po obede sme si už užívali
februárové lezenie v tričkách. Moc ľahkých ciest tu na výber nie je.
Cesty od 6a po 7a+, 14 až 75 m dlhé. Kačka si z výkladu vyberá cestu
Dolores 6a+ a Heňka Čauko za 6a, že na rozlez. Natrafili sme na pár
pekných ciest v ktorých sme sa prestriedali a na začiatok sezóny nám
k zničeniu nebolo treba veľa. Prezreli sme si ešte trochu okolie a večer
sme už grilovali v krbe slaninku a iné dobroty. DJ Kačku sme občas
prestriedali a neskôr sme sa príjemne rozjarené, spontánne vytratili na
papučovú exkurziu tmavou dedinou. Tí šikovnejší si dali dvojo papúč,
predsalen noci bývajú chladné :-). K radosti nám prispel nočný výlez
na traktor, odskúšanie pohodlia sedadla a fotky typu veselé farmárky

hľadajú muža. Verím, že keby bolo čím, tak ho aj naštartujeme! V
nádobe vonku sme našli zamrznutú vodu. Asi bola vážne kosa.
Skúmanie nám pokazil pes s dobrými hlasivkami, ktorý sa vynoril z tmy
a rozbehol našim smerom.
V nedeľu sme sa vybrali do Črneho Kalu. Je to často navštevovaná
oblasť s väčším počtom kratších, ľahších ciest. Poliezli sme zopár
päťkoidných a šestkoidných ciest, ale veľmi sme to zas nepreháňali.
Slnko akosi zmizlo a skala bola studená. Miškin projekt Piranha 7a bol
neustále obsadený a tak sa bude musieť inokedy vrátiť poskúšať, čo
to dá. Poobede idú okolo Kazo s Aňou, ktorí liezli o kus ďalej a tak sa
zastavili na kus reči. Potešilo vidieť známe tváre a prehodiť pár slov.
Hafanany Ajda a Maxa Linekové mali z toho tiež očividne radosť.
Okolo piatej sme to aj my, príjemne unavené, zbalili a vydali sa na
päťhodinovú cestu domov.
Výborná akcia na výbornom mieste a vo výbornej spoločnosti. Akurát
tých pár minuloročných spolulezkýň nám tam trochu chýbalo. Vidíme
sa o rok hádam v plnom, alebo ešte plnšom počte!

Babna a ranný snehuliak Sunny.

Heňka stúpa do nebies.
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Sezóna 2010

Východná stena Jebel Rum vo Wadi Rum, Jordánsko.

text: Vlado Linek, foto: Martin Heuger, Vlado Linek.
V roku 2010 boli naši členovia po lezeckej stránke aktívni. Škoda, že
nám výstupy do sezóny poslalo len 29 našich členov (za rok 2007 to
bolo len 18 členov, rok 2008 - 26 členov, rok 2009 – 29 členov) z
celkového počtu 91. Prehľad sezóny je preto nekompletný. Chcel by
som preto znovu apelovať na všetkých členov, aby posielali svoje
výstupy. Nejde o čísla, ale o aktivitu.
Stručný prehľad našich lezeckých aktivít
Hneď na začiatku roka vyrazila trojica našich členov Kubo Kováčik,
Aňa a Vlado Linekovci na taliansku Sicíliu. Vo februári sa naši členovia
zúčastnili základného zimného kurzu na Brnčalovej chate. Vynikajúco
dopadol jarný zraz Pajštúnsky budíček. Zúčastnilo sa ho vyše 70
účastníkov, len je škoda, že našich členov tam bolo pomenej.
Začiatkom leta boli 2x vo Frankenjure Kubo Kováčik s Vladom
Linekom, a raz aj Aňa Lineková a podarilo sa im priniesť niekoľko
cenných skalpov. V júli to už boli tradične nováčikovské Tatry na
Brnčalovej chate. Takisto v júli boli Peťo Krč a Heňa Hodáková na
objavnej výprave v Nórsku. V auguste vo francúzskom Céüse pôsobili
Daška Lučivjanská a Paťo Barjak. Na jeseň to bol Tradičný horolezecký
týždeň JAMES na Hrebienku. Počasie bolo veľmi zlé a liezlo sa veľmi
málo, ale o to lepší bol program. Hlavným hosťom bolo horolezecké
eso, Silvo Karo, zo Slovinska. Na jeseň dominovali dve oddielové
expedície na Madagaskar (Maťo Heuger a Paťo Barjak), a do
Jordánska Ďurco Hýroš, Kubo Kováčik a Vlado Linek. Na obidvoch
výpravách sa vyliezli ťažké viacdĺžkové cesty. Posledné zlanenie bolo v
októbri na Pajštúne. Bol to skutočný horolezecký zraz, ktorý musel
každého potešiť. Peknou akciou na konci roka boli vianočné preteky
Povala Cup 2010. Zimnú sezónu dobre odpálil Martin Smatana vo
Vysokých Tatrách. V oddieli sa nám vytvára silná španielska skupina.
Miška Nemečková a Robo Kovacs sa tam dokonca dočasne
presťahovali a liezli čo vládali. Asi najaktívnejšou našou členkou bola
naša tajomníčka Jarka Šárniková, ktorá sa presťahovala s Michalom do
Švajčiarska a celý rok krajinu lezecky objavovala a nielen tú
švajčiarsku. Stihla si zaliezť aj v Portugalsku. Snažil sa aj Lukáš
Jakub Kováčik, 17. 11. 2010, L'ame est amorphe, ose! 7c, PP 2. pokus,
Adamko, ktorý poslal okrem počtu prelezených ciest, aj počet
200 m, Draif al Murgagh, Wadi Rum, Jordánsko.
nalezených metrov.
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Vlado Linek, Jakub Kováčik, 19. 11. 2010, Pray For Us, 7b, PP, 150 m, Džebel um Ejil, Wadi Rum, Jordánsko.
Ale poďme k hodnoteniu samotných výstupov.

Vysoké Tatry

Skalky
V tejto kategórii sa vyliezlo veľké množstvo ciest. Najlepším výstupom
v tejto kategórii je cesta Finger in Harmonie klasifikácie 9, ktorú vo
Frankenjure v oblasti Kuhlochfels vyliezol Kubo Kováčik. Rasťovi
Šimkovi sa podarilo v Mišej Peči preliezť cestu Minulet klasifikácie 9štýlom PP. Výborne sa v Španielsku rozliezol Robo Kovacs, v oblasti
Cavallers sa mu podarilo štýlom OS vyliezť cestu Profiteroles
obťažnosti 8+. Vo Frankenjure zabojovala aj Aňa Lineková, ktorá
vyliezla previsnutú Wege verlassen verboten za 8/8+ PP na druhý
pokus.

Zima
Tu treba vyzdvihnúť aktivitu Maťa Smatanu, ktorý sa Tatier nezľakol a
poliezol pár dobrých ciest, ako napríklad Starú cestu na Galeriu Ganku
za 4+, spolulezcami mu boli Andrej Šoltýs a peter Keteleš. Ďalej Zlatá
nitka za 5, 80° trávy na Malý Kežmarák v S stene. Spolu s Milanom
Šeďom dali Zamkovského pilier na Zadnú Baštu, klasifikácia 4 – 5.

Leto
V lete opäť hýril aktivitou Maťo Smatana. Kežmarský štít, J stena,
Kriššákove platne variant priamo 6/6+ 1 miesto 7 OS; Gerlach, JZ
stena, Kadilak 6+ OS, prvovýstup, spolulezec Adi Zvara HK ABC;
Ošarpance, J stena, Magické oko 7 OS; Žltá stena, S stena, Diretka 7Piesky
Na pieskoch, konkrétne v Labáku, boli len Aňa a Vlado Linekovci a OS.
vyliezli tam len niekoľko ľahších ciest.

Bigwall
Táto kategória patrí už tradične k našim najsilnejším. Paťo Barjak a
Maťo Heuger pôsobili na Madagaskare v oblasti Tsaranoro. Podarilo sa
im preliezť niekoľko ťažkých ciest. Vyliezli štýlom OS cestu Out of
Africa klasfikácie 8/8+ (7a/a+), 600m. Okrem toho dali dva bigwally
za 9- (7b+) a to Hijos de la Pedri, OS, 600m za 3 dni a Cucumber
Flying cirkus, tiež 7b+, PP, 600 metrov za 2 dni.
V jordánskej oblasti Wadi Rum pôsobila silná 8 členná slovenská
výprava, ktorej členmi boli z nášho oddielu Juraj Hýroš, Kubo Kováčik
a Vlado Linek. Úplne najlepším výstupom je PP prelezenie cesty Rock
Empire 8a PP, 500 m na Džebel Rum. Aj keď najťažšiu dĺžku preliezol
voľne Juraj Švingál, silnou mierou k dolezeniu cesty prispel Kubo, keď
už za tmy ťahal osmičkové dĺžky a dvojica tak doliezla celú cestu až na
vrchol. Veľmi dobrým výkonom je PP prelezenie viacdĺžkovej cesty
L'ame est amorphe, ose! klasifikácie 9 na 2. pokus Kubom Kováčikom.
Okrem týchto výstupov vyliezli cesty Raid mit Camel, 8 PP, Pray For Us
8+/9- PP ako aj 55 krokov do pekla 8+/9- PP.
Nestarnúci Dušan Trochta vyliezol na Höhe Wande cestu
Zukunftsweiser, 7+ PP, 150 m. V Höllentali Miška Nemečková s
Zľava Milan Piala, Kubo Kováčik a Vlado Linek na vrchole po dolezení
Kačkou Krištofičovou vyliezli cestu Witchkraft za 7- štýlom RP.
cesty 55 Steps to Hell, 7b, PP, Wadi es Sid, Wadi Rum, Jordánsko.
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Masív Tsaranoro.
voľný prelez ťažkej cesty
- Vlado Linek, Jakub Kováčik, 19. 11. 2010, Pray For Us, 7b, PP, 150
m, Džebel um Ejil, Wadi Rum, Jordánsko - za rýchly voľný prelez
ťažkej cesty
- Vlado Linek, Jakub Kováčik, 23. 11. 2010, 55 krokov do pekla, 7b,
PP, Wadi es Sid, Wadi Rum, Jordánsko - za rýchly voľný prelez ťažkej
cesty
Skialpizmus
Náš člen a asi aj najlepší slovenský extrémny skialpinista Rasťo Križan - Paťo Barjak, Maťo Heuger, jeseň 2010, Hijos de la Pedri, 7b+, OS,
bol v roku 2010 pracovne v Iráne, kde zlyžoval niekoľko pekných 600 m za 3 dni, Tsaranoro, Madagaskar - za voľný prelez ťažkej cesty
- Paťo Barjak, Maťo Heuger, jeseň 2010, Cucumber Flying Cirkus,
miestnych zjazdov.
7b+, OS, 600 m za 2 dni, Tsaranoro, Madagaskar - za voľný prelez
ťažkej cesty
Najvyššie veľhory
- Maťo Smatana, Gerlach, JZ stena, Kadilak 6+ OS, prvovýstup - za
Preteky v športovom lezení
prvovýstup vo Vysokých Tatrách
Ľadové preteky
Týchto kategórií sme sa nezúčastnili.
Za aktivitu a finančnú náročnosť zahraničných expedícií v roku 2010,
dostali Patrik Barjak a Kubo Kováčik príspevok 100 Euro, ktoré použijú
Ženy
Okrem výstupu Ani Linekovej vo Frankenjure za 8/8+, k dobrým na horolezeckú činnosť v roku 2011.
cestám patria El senyor de les mosques za 6b+ v oblasti Margalef,
Španielsko, ktorý zvládla Kačka Krištofičová štýlom OS ako aj
Paraboltis Aguda 7a , PP od Mišky Nemečkovej takisto v Španielsku.
Činila sa aj Jarka Petrlíková - Šárniková, ktorá spravila vo Švajčiarsku
novú cestu s názvom nášho klubu, HKF.
Stredné veľhory
Tu bola veľmi aktívna Jarka Petrlíková. Jej asi najlepším výkonom je
cesta Bockmattli na Höhlenweg za 6a+ OS, 370 m. Dušan Trochta v
Raxe na Vordere Klobenwand vyliezol Die nächste Stufe +
Gaisbauerjugweg, 180 m, 7, štýlom RP.

Juniori
Najaktívnejšími boli Paťo Barjak a Kubo Kováčik.
Ocenenia rok 2010
Zlatá karabína
- neudelená
Strieborná karabína
- Jakub Kováčik, 20. 11. 2010, Rock Empire, 8a, PP, 500 m, Džebel
Rum, Wadi Rum, Jordánsko za prelez najťažšej cesty vo Wadi Rum
Bronzová karabína
- Jakub Kováčik, 17. 11. 2010, L'ame est amorphe, ose! 7c, PP 2.
Paťo Barjak a Maťo Heuger na vrchole Tsaranoro.
pokus, 200 m, Draif al Murgagh, Wadi Rum, Jordánsko - za rýchly

AVÍZO 3/2011
z
z
z
z

Kurz nováčikov v Tatrách
87. THT JAMES
Posledné zlanenie
El Chorro na divoko

Uzávierka čísla 3/2011 je 31. 10. 2011. Svoje príspevky, námety, pochvaly ako aj kritiku posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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