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Povala Cup 2011

text: Anna Lineková, foto: Vlado Linek
V polovici decembra 2011 sa u nás, na Povale, uskutočnil 3. ročník už
skoro tradičných bouldrových pretekov POVALA CUP. Ešte poobede
tomu nič nenasvedčovalo, že by sa tu malo niečo diať. Kubo, správca
steny, lenivo prekladal svoje veci z miesta na miesto (upratoval) a na
otázku, koľko ľudí vlastne má prísť nevedel nikto odpovedať.
Už sme začali upadať do úplnej letargie, keď, ani neviem ako, bola
plná povala. Atmosféra začala hustnúť, borci sa začali rozcvičovať a
nám začínalo byť jasné, že toto nám len tak ľahko neprejde. Komorná
atmosféra vyzerá inak, veď poctivo dopredu nahlásených bolo len
zopár ľudí. Ešte, že sme sa pripravili.

Víťaz Robo v 2. bouldri.

Oproti minulému roku sme trochu pozmenili disciplíny. Pretekalo sa v
bouldrovaní, zhybovaní, vo visoch a nakoniec v lezení na vytrvalosť.
Každý si mohol zvoliť postup, aký chcel. Boli pripravené 3 bouldre.
Prvý, najľahší, viedol trochu netradične po campusových chytoch, po
pár krokoch prešiel na drevený rebrík, znovu na campus a nakoniec sa
topovalo na rebríku. Druhý boulder bol o niečo ťažší a trochu drsný
pre kratších. Posledný boulder bol najťažší a prebojovali ho len tí
najlepší.
Zhyby boli obmedzené časovo na 3 minúty a keďže niektoré baby boli
nezhybujúce, rozhodli sme sa, že všetky baby budú zhybovať s
dopomocou a tak žiadna nebude mať prázdne konto. Ďalšou
disciplínou bol vytrvalostný boulder, 20 krokov po relatívne dobrých
chytoch v previse. Poslednou disciplínou boli visy. Viselo sa na
drevených chytoch, chalani na menších, baby na trochu väčších, ale o
to oblejších a rátala sa každá začatá sekunda.
Pretekov sa zúčastnilo aktívne 17 pretekárov, z toho 10 chalanov a
zvyšok, áno, prišlo až 7 báb, aj keď na začiatku robili trochu drahoty.
Okrem nich prišlo aj zopár “zranených”, “unavených”, …. a zopár prišlo
len tak, pozrieť, podporiť. No proste, čo si budeme hovoriť, povala
bola natřískaná jak o jarmarku.
Chalani začali bouldrami a potom sa to už sypalo jedno za druhým.
Kým niekto ešte len začínal, iný už zhyboval. Skoro vždy bolo každé
stanovisko obsadené. S Kubom sme sa snažili zabezpečiť aby každý
vedel kadiaľ má liezť, Kazo fotil ako divý. Na bouldroch sa postupne
začalo ukazovať, kto ako natrénoval, ale bola to len prvá disciplína. Pri
zhyboch sa taktizovalo, niekto išiel hneď do mŕtva, chalani už

Diviaci Samašovci a Ajda.
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Účastníci Povala Cup 2011.
vycvičení z minulého ročníka dávali dopredu premyslené pauzy. Odtiaľ,
už použití pokračovali trestanci na vytrvalosť. Už sme sa báli, že
poniektorí budú krúžiť do rána. Nakoniec však došlo všetkým.
Po tejto disciplíne už väčšina porazenecky ohlasovala, že do visov
môžem rovno písať nulu, ale to by ste sa divili, koľko ešte môžete,
keď už nemôžete… Viselo sa na drevených chytoch, chalani na
menších, baby na trochu väčších, ale o to oblejších a rátala sa každá
začatá sekunda. Kým niektorí oneskorenci ešte doliezali, pretekári sa
postupne presunuli o poschodie nižšie a zasadli k proviantu. Tento rok
sme odmietli ísť na vianočáky a tak sa sedelo pekne v teple, pri vínku,
či pivku a pri dobrej gitarke. Zatiaľ sa spočítali body a bolo na čase
vyhlásiť víťazov. Robo Krištofič zvíťazil, len tesne pred Lubošom
Homolom, aj keď treba spomenúť, že Robo to celé vyhral so zlomenou
kľúčnou kosťou. Tretí skončil jediný starý povaľač Andrej Šoltýs. Medzi
babami najviac bodov získala Heňa Hodáková, pred začiatočníčkou a
nádejou HKF Monikou Babničovou a drvičkou Miškou Nemečkovou.
Heňa a Miška prišli zničené z Vertiga a pôvodne chceli len morálne
podporiť akciu, nakoniec sa však nechali ukecať a napriek únave
podali slušný výkon. Víťazi boli vyhlásení, ceny odovzdané,
nasledovala už len voľná zábava, poznačená urputnými výkonmi.
Andrej nám nakoniec zahulákal pár starých dobrých horolezeckých
pesničiek a tak príjemne pri vínku sme zakončili POVALA CUP 2011.
Na záver chcem POĎAKOVAŤ všetkým, čo sa pretekov zúčastili
aktívne, ale aj tým, čo prišli pozrieť, podporiť a samozrejme aj tým,

čo to celé spískali - Kazovi, za psychickú, technickú podporu a za foto,
Kubovi Kováčikovi za prípravu a realizáciu bouldrov a úpravu
prostredia a Edgarovi Hillerovi za pomoc pri dizajnovaní bouldrov.

Víťazky zľava Miška, Heňa a Monika.

Víťazka Heňa pri zhybovaní.

Muži
1. Robo Krištofič (449 bodov)
2. Luboš Homola (447 b.), UK Slávia
3. Andrej Šoltýs (403 b.)
4. Mišo Durmek (358 b.)
5. Jano „Herman“ Kianička (325 b.)
6. Lukáš „Kladivo“ Adamko (323 b.)
7. Ivan Zibala (176 b.)
8. Martin Windisch (151 b.)
9. Robo Kovács (125,5 b.)
10. Pišta Balogh (88 b.)
Ženy
1. Heňa Hodáková (190 b.)
2. Monika Babničová (187 b.)
3. Miška Nemečková (174 b.)
4. Janka Šimková (171 b.)
5. Tina Lukoťková (140 b.)
6. Kika Kravcová (113 b.)
7. Edita Šoltýsová (85 b.)

-3-

Intenzívny víkend na žule

Láska na prvý pohľad.

text a foto: Jarka Šárniková
Je už posledný septembrový víkend, čas vyraziť opäť na hory a ukázať
Michalovi krásy Göschenerských Álp. Tajuplné miesto, kde sa v plese
obraz ľadovca odráža a nad chatou sa na nás žula a nič než žula
usmieva. Krásne cesty pre nás leziteľných obťažností, skoro všetky
odistené alebo preistené miestnym chatárom Tonym Fullinom.
Predpoveď počasia je na sobotu ideálna, nedeľa vyzerá už menej
ružovo, ale cesty do 140m hneď pod chatou to v neistom počasí istia.
Je po prázdninách a tak sa pre nás aj dva dni pred víkendom nájdu
ešte dve voľné miesta, v inak bežne preplnenej chatke „Bergseehütte“.
A tak sa sem po roku predsa len vraciam a ani netuším, aké
dobrodružstvo nás čaká.
Je okolo pol desiatej ráno a my parkujeme na parkovisku nad
mestečkom Göschenen. Ďalej to už autom nepustí. Pred nami je
závora k vodnej priehrade a napravo známy turistický chodník. Vzápätí
prichádza poštové auto (mini autobus, ktorý chodí v dvoch hodinových
intervaloch) a vypľúva turistov a možno aj pár lezcov. Je krásny
slnečný deň a smerovník prezrádza, že k chate to máme asi hodinu
päťdesiat. Hádžem si laná na chrbát a hurá hore, nech stihneme dnes
ešte aj niečo poliezť. Skoro celý čas nám ležia pri nohách čučoriedky,
a tak si pravidelne dopĺňame energiu. Chvíľu pred pol dvanástou
prichádzame na chatu, nechávame tu pár nepotrebných vecí a už
kráčame k nástupu. Keďže sme pred rokom s mojim švajčiarskym
spolulezcom zvládli za poobedie vyliezť nie ľahkú 200 m cestu, verím,
že aj dnes s Michalom stíhame cestu Gunggel, 250 m (6a, 6a+, 5c, 5c,
5b, 6a-, 4b) na Bergseeschijen, 2815 m. Chce to len trochu pohnúť
zadkom, čo sa nám na úvod moc nedarí. Nástup je ďalej ako sme
mysleli a tak sa zbytočne motáme v inom sektore a nastupujeme do
cesty až okolo pol druhej! Hneď prvá dĺžka mi prezrádza, že 6a na
rozlez mi asi úplne neprospieva. Z kúta, cez platňu na sokola hore.
Pomaly si však zvykám a naliezam do kľúčovej dĺžky, kde ma nečaká
nič iné ako opäť sokolíky a traverz. Ďalšie dĺžky cesta ubieha stále
mierne do ľava, po pevnej skale, väčšinou po sokoloch. Piatu dĺžku sa
odhodlá ťahať Michal a posledné ešte dotiahnem ja. Ešte nikdy som
toľko nesokolíkovala ako práve v tejto ceste. Robíme si vrcholovú foto
a balíme laná. Je už skoro pol šiestej, najvyšší čas na zostup. Zostup
je značený turistickými značkami, sprevádzaný nejakým tým oceľovým Bergseeschijen, 2815 m.
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Vrcholová fotka. V pozadí vežičky západného hrebeňa.
lanom a kramľami na záver. Presne 18:30 otváram dvere a chatárka prvé istenie. Nachádzam štand, nit a ďalší štand. Tu sa cesty
rozdvojujú a pred nami je 11 dĺžok intenzívneho lezenia. Traverzujem
volá na večeru. Tomu sa hovorí dobré načasovanie :-).
pár krokov po polici vpravo a pozerám pred seba. Platne a nič len
V nedeľu ráno sa budím s brutálnou bolesťou v záhlaví a tak hlavu do platne miznúce v hmle. 5-6 metrov vyššie cvakám nit a hľadám ďalší.
strán radšej ani neotáčam. Sedíme na raňajkách a Meteoblue nám Nič. Nevidím nič! Položená 5b mi zrazu vôbec ako 5ťka nepripadá.
hlási plech na celý deň. Prichádzajú dlhé minúty váhania a Chyty miznú. Stúpam a hľadám svetlejšie miesta na skale s tým, že to
rozhodovania. Prudko zvažujeme turistiku. Plánujeme už kam a ja sa je isto hrboľ čo ma vynesie do výšin. Niekedy to funguje, inokedy si
snažím presvedčiť moje ja, že to je tá správna voľba a určite si stupy nakreslím mádžom, hlavne v dĺžkach vyššie. Odlez mám už
užijeme krásny deň medzi horami. Nakoniec mi to ale predsa len nedá, dobrých 8 metrov bez možnosti založiť a konečne ho vidím! Cvak.
vyťahujem z vrecka pokrčené kópie sprievodcu a zrak mi upúta krásne Niekoľko metrov vyššie mám trochu problém postaviť to hore na
dlhá cesta príjemných obťažností. Pýtam sa Michala, či by šiel radšej hladké bruško. Nachádzam nakoniec odštep kúsok vľavo, kde
turistikovať, alebo má po včerajšku ešte chuť liezť. A keď odpovedá, zakladám moju morálovú záchranu. Neskôr zisťujem, že cesta viedla
že sa mu to včera zapáčilo a ešte by aj rád poliezol... je rozhodnuté. vážne vľavo a tak som to liezla vlastne správne. Ďalší väčší odlez a už
Je už skoro deväť, sakra neskoro na taký dlhý nástup, ale vravím si, z som v štande. Zruš! „Fú. Keď toto bola päť pluska, ktorú som mala len
cesty sa dá v prípade potreby kedykoľvek zlaniť. Vybrali sme si 340 m tak vybehnúť a ono to tak vôbec nevyzeralo, čo budem robiť v
dlhú cestu (5b, 5c+, 6a, 5b, 5a, 5c, 4c, 5b, 5c, 5b, 4c) na nasledujúcich dĺžkach?“ Prebehlo mi hlavou. Vedľajšie lanové družstvo
Schijenstock, vrchol 3161 m. Pri chate stretáme ešte jednu dvojicu, čo
sa rozhodla pre vedľajšiu cestu 5b a tak budeme mať spoločnosť.
Chvíľu kráčame po chodníčku popri kamenných mužíčkoch, potom
cesta mizne a najbližšie skoro dve hodiny skáčeme z jedného veľkého
šutra na druhý. Napravo od nás je už snáď celá chata nalezená v
platniach Veľkej východnej steny Bergseeschijenu, ale my šliapeme
ďalej. Slnkom zaliata obria pyramída sa pomaly približuje a my už
dumáme kadiaľ vedie tá naša cesta. Prichádzame k ľadovému kuloáru,
v ktorom sa občas samovoľne hlasno spúšťajú kamene našim smerom
a stena pred nami náhle mizne v hmle. Vyzliekam mokrý krátky rukáv
a nahrádzam ho teplejším dlhým. Na hlavu motám buffku a cvakám
prilbu. Zima sa vkráda pod tričko, treba sa hýbať. Snažím sa prejsť
40° kuloárom, ale všetko sa podo mnou hýbe. Schádzam nižšie a
robím stopy aj pre ostatných. Nakoniec to bolo celkom v pohode,
hlavne keď som zbadala tie diery na konci ľadu až po prejdení na
druhú stranu. Prechádza aj Michal a následne nemecko-švajčiarska
dvojica Tobias a Andrea. Nasleduje pár metrov rozbitej skaly a hľa
prvý nit. Fajn, sme správne. Do cesty nastupujeme až okolo pol
dvanástej. Žeby speed climbing? Prvé dve dĺžky, ktoré v sprievodcovi
nie sú uvedené, sú trojkový choďák, ale kamene končiace v ľadovej
fuge pod nami sa ešte veľmi dlho po zmiznutí v tme ozývajú a tak si v
polke predsalen obúvam lezky a asi po pätnástich metroch zakladám
Schijenstock, cesta Goldrausch, 340 m, 6a.
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Ešte kúsok a máš to!
postupuje rovnakým tempom. Michal dolieza a podáva mi 4 expresy,
ktoré v ceste pozbieral. Paráda, načo ich mám 12 navešaných na
sedáku? V ďalšej dĺžke už začínam viac veriť lezkám, skale, sebe.
Hmlu strieda modrá obloha a slniečko. Predo mnou je čoskoro kľúčová
dĺžka, opäť platňa, ako inak. Odistená je dobre, čo ma celkom teší.
Staviam sa na hrbol, chytám lištu, trochu vzdychám a hľadám ďalšiu.
Pár metrov neistoty, cvak a znova. Michal drtí neskôr na druhom.
Doberám na fest. Dĺžka dala aj mne celkom zabrať. Sme už skoro v
3000 metroch a Michal dolieza zadýchaný na štand. Čas neskutočne
letí a my ešte nie sme ani v polovici. Naliezam, leziem, štandujem.
Piatu dĺžku si dáva Michal na prvom, nech aj ja okúsim pocit doliezača.
Vedľajšie družstvo postupuje trochu pomalšie. Do hmly si zakričíme či
je všetko OK a neskôr sa už ani nepočujeme. Neustále kontrolujeme
čas a ďalších 6 dĺžok ťahám opäť ja. Dve dĺžky spájam a dávame si
tak pre ušetrenie času pár metrov súbežného lezenia. Netuším, ktorá z
nich mala byť za 4c. Všetkých jedenásť bolo krásne, intenzívne lezenie
a niektoré 5b mi pripadali ťažšie ako 5c. Spolu s nami vystúpala hore
aj hmla a tak nám krásne výhľady opäť zeliminovala na najbližšie
metre a teplo prestriedala zima.
Nesmie chýbať vrcholová sójová tyčinka a o pol šiestej začíname
zlaňovať. Všetko prebieha fajn. Ponáhľame sa ako sa dá, ale aj tak
nám to trvá skoro dve hodiny. V ceste nechávame jednu slučku a
zdrhačku a na 11x sme na nástupe. Zošerieva sa, balíme lano a
opatrne prechádzame medzi dvoma dierami cez ľad k ruksakom.
Tobias spomínal pred nástupom, že nerád zlaňuje a tak si to asi zídu.
A naozaj. Vo vedľajšom žľabe počujeme v pravidelných intervaloch
padať kamene. Voláme na nich opäť, či sú OK a že im zoberieme
ruksak a paličky na chatu. Počujeme sa vynikajúco. K ruksakom by to
totiž mali aspoň na hodinu dole hore a hlavne prístup v tme by bol už
veľmi nebezpečný. Je pol ôsmej, vyťahujeme čelovky a najbližšie dve
hodiny tápame v hmle. Snažíme sa riadiť podľa obrysov kopcov na
ľavo, len tú vzdialenosť, je občas tažké odhadnúť. Smer máme však
správny, akurát treba dávať pozor na prípadné zrázy. Pohľad na
svietiaci fliačik ďaleko pred nami nás celkom potešil a neskôr aj
nájdený kamenný mužíček a ďalší, ktorí nás priviedli na chodník vedúci
skoro k chate. A to, že som večne urozprávaná sa nám konečne raz aj
vyplatilo. Okolo pol desiatej prichádzame k chate pred ktorou stojí
chatár a vraví. „Práve som chcel pozhasínať a ísť spať, keď som ťa
počul. Pozerám a vidím čelovky, tak vás čakám.“ Mali by sme isto
problém nájsť chatu, keby nám ju ešte pred nájdením chodníka
zhasol. Neboli sme s ním totiž dohodnutí že spíme aj ďalšiu noc na
chate a tak sa nečudujem, že si myslel, že už má všetky ovečky

„doma“. S chatárom sme nakoniec dobre pokecali, dokonca nám
zohrial ešte polievku a počkali sme na našich dvoch lanových
kamarátov. Po teplej polievke na nás prišla únava a rozhodli sme ostať
na noc na chate. Tobias s Andreou zostúpili ešte v noci do doliny k
autu.
Pondelok ráno sme sa rozlúčili so slnečnými kopcami a vydali sa späť
do civilizácie. Bol to naozaj úžasný víkend plný skvelého lezenia.

Šedobiele zlaňovanie.
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Výjazd do Čiech

Veža Starostová.

text: Jano Kianička, foto: Jano Kianička, Vlado Linek
Môj príbeh je z dávnych čias, keď sme sa stretávali na skalkách a pri
pivečku. Išlo sa na tradičný výjazd na české písky prostředníctvím
českých drah organizovaný Jánom (Kapitánom S.). Partia sa stretla v
Bratislave na stanici. Ja som ešte v triezvom stave vyrazil z Prahy a
poctivo som čakal na druhém nástupišti v Pardubicích na EC z Břeclavi.
Sedím si, teplý jarný podvečer a vyhrievam sa na lavičke, užívam si tu
pravú českú pohodičku. Konečne dohrkoce EC směr Přaha, pozerám z
ktorých dverí sa vyvalí naša bujará partia, ale nič, namiesto toho iba
zo zadného vagóna vypadne Kapitán S. s troma batohmi, grilom a
našou kamarátkou Piňou. Je jasné, že majú v sebe už svojich dvanásť
pivečiek. Ale kde je zvyšok? Zisťujem. Situácia je taká, že síce kúpili
hromadný lístok pre dvanásť ľudí, ale keďže rýchlik z Bratislavy
meškal, tak nasadli iba dvaja a teraz sa budú snažiť jízdenku riešiť.
Pôvodne mala isť menovaná úderka kúpiť lístky dopredu ale omylom
nepočkali na zvyšok partie. Bohužiaľ, zvrátenie lístkovej situácie moc
nejde a ČD nechcú vrátiť peniaze, čomu nepomáhajú ani naše citové
výlevy okorenené expresívnymi výrazmi. Sme takí rozľútostení, že si
ideme hneď kúpiť po lahváči. Kapitan S. všade nosí 15kg gril aj s
uhlím. Máme pred sebou zložitú železničnú cestu až do Teplíc nad
Metují, za pol hodinku nám odchádza osobák do Hradce Králové. Ale
čo, sedíme a popíjame pivečko na batohoch pred stanicou. 5 minút do
odchodu vlaku. Zrazu si Kapitán S. spomenie, že predsa nebudeme do
vlaku nosiť prázdne láhve a beží ich vymeniť za plné. Parťáčka Piňa
následne uteká zdržať vlak, ale beda, nie náš ale na štvrté nástupište
iný vlak. My s Kapitánom utekáme na prvé nástupište, kde síce ešte
stojí náš vlak, ale sme tu len dvaja. Gril aj s uhlím s rachotom letí na
perón a do okolia sa ozývajú bohapusté výrazy. Bežní českí cestujúci
sa so strachom v očiach utiahnu do lavičiek vo vagóne a radšej nás
nikto pohľadom nekontaktuje. Smutne pozeráme ako vláček odjíždí,
potom dobehne aj chuderka Piňa, a sme takí rozľútostení, že hneď
ideme zase pred stanicu kde nás už majú v merku miestni
bezdomovci. Otvárame čerstvo kúpené lahváče.
Našťastie ide ešte jeden spoj, posledný, ktorým sa ešte dnes, síce s
troma prestupmi a o polnoci, dostaneme do nášho cieľa. Za približne
pol hodinky dopíjame naše pivá a zase s 5 minútovou rezervou ideme
na vlak. DeJaVu, Kapitán S. len tak mimochodom opakuje vetu:
Kemp v Tepliciach.
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Do Teplíc sa ešte stále chodí dobytčákom.
„Predsa nebudeme chodiť ako dáki opilci s prázdnymi fľaškami, skočím
ich rýchlo vymeniť za plné a vy tu pekne čakajte, nikam ani krok!“.
Čakáme, sekundy, minúty bežia, Piňa už chce bežať pozdržať vlak ale
ja ju zastavujem, musíme poslúchať staršie autority. A už konečne sa
objavuje Kapitán aj s plnými láhvemi a bežíme s batohmi a grilom na
perón. Z boku sa len ozve zachrípnutý rehot bezdomovca: „Už
neběžte, už vodjíždí“. A už len vidíme červené zadné svetlá
odchádzajúceho posledného vlaku. Normálne sa musíme v takejto
zúfalej situácii pridať ku bezdomovcovi a rehotať sa s ním. Ešte
nevieme, že naša dobrodružná cesta sa iba začína.
Úplne sme zabudli na zvyšok partie, ktorí taktiež kombinujú spoje ČD a
snažia sa docestovať až na dálny sever. Zrazu Pini pípne sms: „V
Chocni sa zrazili dva vlaky, nevieme kedy dojdeme. Helmut“.
Pozeráme do mapy a vida, Choceň je len kúsok a práve nám ide
rýchlik tým smerom. Neváhame a skočíme do neho bez lístka. Počas
tých tridsiatich minút úspešne unikáme pred průvodčím, aj keď to s
grilom ide obtiažne. V Chocni je už tma. Nám začína lepiť pred neistou
nocou bez spacákov a prostriedkov, uprostred náročnej cesty. Hneď
chytáme výpravčího pod krk a spytujeme sa, kde je ten vlak do
Náchodu, čo mešká kvôli zrážke vlakov? „Jaké zrážce, před deseti
minutama vodjel. Ale je tu taková možnost, tady pán ochotní
strojvedoucí vas veme do Týniště nad Orlicí“. No tak, to je super,
cesta v lokomotíve, o tom som vždy len sníval. „Dobře, baťohy
dozadu, není tam až tolik místa“. Nasáčkujeme sa k nemu do starej
nákladnej lokomotívy. Čudujem sa, že okrem rôznych budíkov tam má
aj akýsi volant. Pýtam sa, že načo vám je volant? Trochu sa ho to
dotklo, ale neviem ako ten prístroj nazval, ale je to na pridávanie
prúdu a tým aj rýchlosti. A vyrazili sme cez český venkov. Teraz už
viem, že z lokomotívy v noci rušňovodič naozaj na koľaje nevidí
prakticky vôbec a v zákrutách nemá šancu, keby niekto bol na trati.
Ešte si pamätám, že všade boli ohne a sem tam opatrne spomaľoval
spomínajúc „Tady se někdy toulají opilí vojáci“. Cestovanie v
lokomotíve má oproti bežnému vlaku výhodu. Vo vnútri je tma a celý
nočný kraj je pekne vidieť, osvetlené mestečká, vesničky, lesy a údolí.
Až sme konečne dorazili do onoho mesta. Ešte išiel jeden posledný
vlak do Náchodu, ten už musíme stihnúť. Pomaly sme vytriezvievali,
tak sme sa vybrali nájsť nejakú hospodu, kde by sme počkali. A
samozrejme neďaleko stanice príjemná hospoda aj so živou kapelkou.
Do rohu sme nahádzali naše rance – gril, lezecký vercajg, všetko
pekná hromada. Hneď sme si s Miškou zakrepčili. Kapitána oslovila

miestna deva, že „To jsem ráda, že potkávam nejaký vandráky. Tady
totíž vandráky není moc vidět.“ Pozoroval som, že Kapitánovi nie je
moc do reči a tvári sa kyslo. Potom nám spomína: „Teraz už nie som
len vechslák ale aj vandrák.“ Totiž, ešte v Bratislave došlo ku
nasledovnej príhode. Kapitán čakal v rade na zámenu peňazí,
slovenské za české koruny a hneď za neho sa postavil Čech, ktorý
chcel vymeniť české za slovenské. Tak ho oslovil, či by si tie peniaze
nevymenili úplne bez poplatkov, na čo ten pán dosť hrubě odpověděl:
„S vechsláky se nebavím!“
No ale ďalej. Našťastie posledný vlak do Náchoda sme stihli. Už sa na
nás poriadne prejavovala únava z celého náročného dňa a my stojíme
v malom cigánskom mestečku na severe Čiech. Od rezervovaných
príjemných oblečených postelí nás stále delí nejakých 20 km a vlak ide
až ráno. Našťastie je príjemná jarná noc a už cítime vôňu
pieskovcových skalných miest vo vzduchu. Tiež príjemne rozkvitli
ovocné stromy. A my, keďže sme na dobrodružnom lezeckom výjazde,
hľadáme podnik otvorený až do rána. Našli sme, parádnu cigánsku
diskotéku. Nahádzali sme zase batohy do rohu a objednali sme si
parádny velvet ktorý tu majú za dobrú cenu. Nie je kam sa ponáhľať,
do rána je času dosť tak pomaličky cuckáme pivečko. Okolo sa
obšmietajú vyfintené cigánôčky. Keď ale niektorú pozvem do tanca tak
sa začne vyhovárať, že ju bolia nôžky. Takto pomaličky pijeme, noc sa
míňa, velvet za velvetom, zrazu pozerám, vonku svetlo, drozdy
spievajú a už musíme bežať na vlak. Až pri výbehu zo schodov a
prvých krokoch smerom ku stanici zisťujeme, že sme podľa slov
kumpána Helmuta, spití ako štople. Ledva sa stíhame usadiť do
lokálky, slnko ešte nevyšlo a vlak je obsadený pracujúcim ľudom
smerujúcim na rannú smenu. Sme takí rozjarení, že hneď vyťahujem
svoju balalajku a začneme osadenstvo obšťasťňovať svojím spevom:
„Chodím po Brodveji hladný sem a tam ... práci nedostanu, černou
kůži mám ... singi jau, jau jupi jupi jau ..“ Pán průvodčí sa cíti byť
hlboce podvěděn, keď mu ukazujeme včerajší lístok pre dvanásť osôb.
A potom za ranného slniečka konečne vpadneme do našich chatrčiek v
kempe v Teplicích nad Metují, kde zbuntošíme zvyšok osadenstva,
ktorí náročnú cestu stihli ešte včera. Chvíľu si zdriemneme, nejaké
raňajôčky na grile, vyprosťovacia lahvinka vína a sme správne fyzicky
aj duševne pripravení na náročné morálové cesty v Teplických skalách.
Pobyt aj cesta späť tiež priniesli svoje dobrodružstvá ale o tom až
nabudúce. Tento príbeh je naprosto reálny a všetky postavy sú žijúci
jedinci stále pohybujúci sa po povrchu zemskom.
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Ing. Kazimír Linek, CSc. (1929 - 2012)
text: Táňa Bušinská, foto: Vlado Linek a archív

Kazo ako 80 - ročný.

V roku 1976, kemp v Tatranských Matliaroch.

V utorok 6. marca 2012 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s
Kazom Linekom, skromným a obetavým človekom, vášnivým
vysokohorským turistom telom i dušou, ktorého sme dlhé roky zvykli
stretávať takmer každodenne v Malých Karpatoch. Vo všedné dni
kráčal bratislavským lesoparkom cestou do zamestnania v Chemickom
ústave SAV alebo nazad domov, víkendy trávil na malokarpatských
vrcholoch a cvičných skalách a ak sme ho náhodou nestretli,
pravdepodobne bol v Tatrách alebo iných slovenských pohoriach.
Kazo mal dve veľké vášne – biochémiu a hory, obom sa venoval s
veľkou zanietenosťou a obe tieto vášne sa podpísali aj na jeho
zdravotnom stave – srdcovej arytmii a silnej artróze. Kazo mal tri
veľké lásky – lásku k manželke, lásku k synom a pevnú vieru v Boha,
tieto lásky mu boli veľkou oporou v prítomnosti a nádejou do
budúcnosti.
Kaza som prvýkrát stretla na niektorom z turistických aktívov – buď
cvičiteľov VHT alebo predsedov oddielov pešej turistiky. Bol vtedy
predsedom oddielu pešej turistiky TJ Union Bratislava, kde nielen
organizoval turistický život, ale pôsobil aj ako cvičiteľ turistiky.
Podporoval výkonnostné trendy v turistike, fandil diaľkovým pochodom
i vysokohorskej turistike, ktorú nevnímal len ako prechádzky po
tatranskej magistrále. Vítal v oddiele všetkých záujemcov o turistiku,
na jeho akcie mali prístup aj členovia iných TJ.
Čoskoro sa okolo neho vytvorila skupina turistov, ktorá sa takmer
pravidelne stretávala na víkendových výletoch, cvičných skalách a vo
všedné dni aj na múre pri tuneli. Svoju predstavu o symbióze
vysokohorskej turistiky a horolezectva naplnil až v Horolezeckom klube
Filozof Bratislava, kde sa (okrem inej organizačnej práce) venoval
výcviku mladých horolezcov. Nevadilo mu, že ho jeho horolezeckí
žiaci„prerástli“, tešil sa z každého dosiahnutého úspechu mládeže.
Vytvoril okolo seba aj priestor pre vysokohorských turistov, ktorí už
nemali reálne ambície na špičkové horolezectvo. Na Kaza mám
neuveriteľné množstvo spomienok z nádherných turistických i
horolezeckých akcií - od bežných víkendových výletov, cvičných skál,
diaľkových pochodov, viacdňových prechodov pohorí, bežkovania v
Karpatoch i Krkonošiach, výstupoch na tatranské štíty cez jamesácke
týždne až po botanizovanie v prírode, ktorému sa venoval s priam
vedeckou zanietenosťou, keď sme od včasnej jari „monitorovali“
premeny (hlavne vápencovej) kveteny od Devínskej Kobyly a
malokarpatských kopcov cez Zobor, Vápeč, Manín, Strážov, Kľak, Sivý
vrch až po Belianske Tatry. S pribúdajúcimi zdravotnými problémami
sa zmenšovala náročnosť jeho výletov, neskôr sa stiahol do ústrania a
ostali mu len (často veľmi ťažké) prechádzky okolo domu. Húževnate
bojoval s nepriazňou osudu, neprestal sa však zaujímať o život okolo
seba. Jeho spoločníkom sa stal internet, na ktorom vyhľadával o. i.
informácie o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach, o ktoré sa
potom podelil. Preposielal aj články so zdravotnou tématikou - hoci
sám strácal zdravie, chcel pomôcť iným udržať si ho. Je obdivuhodné,
ako sa stíhal venovať súčasne toľkým rôznorodým činnostiam

– špičkovej vede, aktívnemu športovaniu a precíznemu organizovaniu
rôznych podujatí. Veľkú zásluhu má na tom nesporne Kazova
manželka, ktorá mu vytvorila pevné rodinné zázemie, ale bez Kazovej
húževnatosti a zanietenosti pre vec by to nebolo možné. Kazo však
nebol len vedec, športovec a organizátor, ale hlavne človek. Všetko, čo
robil, robil úprimne pre ľudí. V turistickom kolektíve sa zaujímal o
všetkých, na výletoch bol pri najslabších, urovnával spory, pomáhal
nielen radami, ale aj reálnymi skutkami každému, kto to potreboval.
Kazo jednoducho rozdal všetky svoje sily v prospech iných. Tie
posledné ho opustili 29. februára 2012. V mojich očiach bol Kazo
zvláštnym spojením kamaráta, učiteľa a otca. Zostal mi pocit, ako by
mi odišiel tretí rodič, ktorého prítomnosť považujeme za samozrejmosť
a ktorému sa zabúdame poďakovať. A tak navždy zostanem (a nielen
ja) Kazovou veľkou dlžníčkou. Nám, malokarpatským diaľkoplazcom,
zanechal Kazo darček v podobe diaľkového pochodu „Dorota“, ktorý
založil ešte v TJ Union a v tomto roku sa konal už jeho 31. ročník
(vďaka Janke Obdržálkovej a Pištovi Sládečkovi, ktorí prevzali po
Kazovi štafetu). Takže Kazo bol vlastne stále s nami a verím, že bude
aj naďalej. Kazo, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás urobil.
Odpočívaj v pokoji!

V roku 1976, pod Jastrabou vežou.
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Geyikbayiri

text: Aňa Lineková, foto: Aňa Lineková, Vlado Linek
Už koncom roka 2011 sme začali plánovať mesačný výjazdík na január
alebo február, niekam do tepla. Lyže som už nevytiahla dva roky, v
lyžiarke mi zdochla myš, tak tretí rok to ešte vydržím a ten budúci už
„určite“ niekam vyrazím...

ste si to dať urobiť profi firme?“ – Mama: „Ani, všetko v poriadku?“...
no áno, to sme len prerábali nášho Doblisa na pojazdný obyvák. Doblis
prežil a predovšetkým vďaka umu a šikovnosti Kaziča sa tešíme zo
super rozkladacej multifunkčnej plošiny.

Do úvahy prichádzali tri destinácie – Turecko, Sicília a Španielsko.
Turecko – naposledy som sa tam vytrápila, ale lezenie super, príjemní
ľudia...
Sicília – bella Sicilia – klídek, pohoda, šum mora, ostrá skala, nou
internet...
Španielsko – previsy, teplo, kaktusy, olivy, pohoda, podivíni z
jaskyne...

Aj zostava sa pomaly formovala. Pôvodný plán bol vyraziť vo štvorici –
Kazo, ja, Ajda (termofor 1) a Maxa (termofor 2). S približujúcim
dátumom odchodu, rástol aj počet záujemcov a tak sme sa zastavili na
hroznom čísle – 5 ľudí a 2 psy. Našťastie osud zasiahol a nakoniec
sme z BA odchádzali v príjemnej, pôvodnej rodinnej zostave.
Do poslednej chvíle sme sedeli na nete a sledovali vývoj počasia –
všade to vyzeralo veľmi zle, predpovede sa stále menili. Ešte deň pred

Všade sme už boli, ale najviac nás lákalo to Turecko, ani Sicília nebola
zlá a Španielsko bolo ako záloha, keby počasie vyzeralo na kočku.
Prípravy vrcholili v januári, keď ma brat prichytil, ako rozbíjam
kladivom interiér nášho tátoša Doblisa. Chystal sa na sever, do nášho
rodného LM a po tom, čo dorazil, prišli opatrné telefonáty – Otec: „
Miňo mi hovoril... Všetko v poriadku? Nechcete pomôcť? Nemali by

Cestou do Turecka, Srbsko, -20 stupňov.

Konečne teplo, Pamukkale, Hierapolis.
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Fanstastická skala v Geyikbayiri.
odchodom sme nevedeli, kam vlastne pôjdeme. Bola aj možnosť, že
zmeníme cieľ po ceste, pretože do Turecka sa ide cez Srbsko (snehová
kalamita) a Bulharsko (záľahy snehu + povodne). Nakoniec sme
predsa len vyrazili – veď s prepravkou jedla, plynovou bombou,
páperovými spacákmi a dvomi výkonnými termoformi by sme prežili aj
týždeň v záveji. Maďarsko sme prešli v pohode, na hraniciach so
Srbskom sme si ešte zaspomínali na „staré dobré“ časy na hraniciach a
po pár kilometroch to prišlo. Diaľnica síce prejazdná, ale všade kopy
snehu a do toho hustá hmla. Radšej sme to zapichli na prvom
odpočívadle, ako inak, v záveji. Bola hrozná zima, psov som musela
vážne presviedčať aby na chvíľu vybehli von a dali ciky-miky. Spalo sa
ale výborne, spacáky nesklamali, Ajda s Maxou hriali. Ráno hmla
zmizla, celá krajina vybielená, na teplomeri v aute úžasných -11°C.
Vtedy som si spomenula na celú tú zostavu, ktorá chcela s nami ísť.
To by sme ako?... asi by sme nespali, ale kto by šoféroval?

Za hranicami sa akoby zmenil svet – oveľa menej snehu, citeľne sa
oteplilo a my sme začali veriť, že dole, v Geyikbayiri bude predsa len
to naše vytúžené lezecké počasie.

Celý nasledujúci deň sme valili zasneženou krajinou. Neďaleko
tureckých hraníc na benzínke nás babizňa benzínkárka vystrašila. Vraj
hranice s Tureckom sú už pár dní zatvorené – zaliala ich voda. Mali
sme ale šťastie, hranice boli už sprejazdnené, aj keď voda v pevnom
skupenstve bola všade. Turecké hranice – gigantický priestor s
množstvom budov. Chvíľu nám trvalo kým sme sa vysomárili. Napriek
tomu, ako to všetko vyzeralo podivne, cez hranice sme prerazili
hladko. Nikoho nezaujímali ani naše dve psice, ani obsah nášho kufra.

Chalani, ktorí nás túžobne očakávali v kempe JO.SI.TO. (hlavne kvôli
proviantu) nám podávali priebežne hlásenie o stave počasia – a nebolo
najlepšie. Teplota bola dobrá, len trochu mokro na náš vkus.
Ukľudňovali sme sa však faktom, že cieľom je poriadne si tam
oddýchnuť a to sa dá aj vylihovaním v Doblise a čítaním kníh, alebo
spánkom. Do Ázie sme prešli trajektom cez úžinu Dardaneli. Vyhli sme
sa tak všetkým diaľniciam, ktoré sú platené (nemajú mýtnice, musíte
si kúpiť čipovú kartu s kreditom, ktorú si potom dobíjate). Cesty sú
tam ale skvelé, skoro všade široké štvorprúdovky a na to, ako
veľkoryso sú navrhnuté, sa na nich pohybuje len málo áut. Kazo mal
chvíľu problém zvyknúť si na nedodržiavanie predpisov, ale nakoniec
sa aj on zžil s miestnymi zvykmi a tak sme aj s Doblisom pomaly
splývali s našim novým prechodným domovom. Možno aj preto, že
každé tretie auto je v tomto kraji Doblo – všetky farby, staré aj nové,
so záclonkami aj bez. Mali sme z toho úžasnú radosť. Cestou do
Geyiku sme si odkrútili prvú KPČ (pre neznalých –
KultúrnoPoznávaciaČinnnosť) zastávkou v Pamukkale. Zaujímavé
miesto, hlavne starobylé mesto Hierapolis, ktoré sa nachádza nad
kaskádami. Ak ste si niekedy nevedeli predstaviť, ako také antické
mesto mohlo vyzerať, tu to pochopíte. Počasie také akurát, konečne

Poločlovek, polopes, Maxa z Povale.

A ide sa drtiť.
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sme trochu rozhýbali kosti, prevetrali foťáky a kamerku. Geyik však už objavovaním okolia, prípadne sme páchali KPČ. Pozreli sme si
netrpezlivo čakal a tak sme jeli ako kuny ďalej.
Termessos, Selge, Köprülü kaňon a Sidé, cestou naspäť sme pozreli
Efez a okolie. Nie sme predsa žiadne kultúrne polotovary. Cestou späť
Večer sme sa zvítali s reprezentačným družstvom – reprezentant sme pohľadali dve lezecké oblasti na južnom pobreží. Najskôr to bol
Štofňa (Jožo Krištoffy), Jožko (Jožo Lovás), Fiďo (Martin Fides) a Kaputaş pri mestečku Kaş. Do rokliny sme sa na chvíľu stihli pozrieť
šuhajko Kubo (Jakub Šuhajda). Polovicu proviantu sme odovzdali (vraj medzi dvomi prietržami mračien. Veľmi nás toto miesto ale
z bezpečnostných dôvodov) a odišli do blízkeho lesíka vystrieť naše neuchvátilo. Faralya pri letovisku Ölüdeniz bola zato okúzľujúca. Nad
unavené telá. Konečne sme tu!
nami z oblakov vytŕčal zasnežený gigant, dole úžasná piesková pláž.
Čo viac si človek môže priať? Škoda, že bolo všetko zatečené. Utiekli
Hneď ráno sme mali návštevu – majiteľ JO.SI.TO. kempu, istý Tobias sme teda k Izmiru, do lezeckej oblasti Kaynaklar. Bola poriadna kosa a
von Geyikbayiri nás prišiel pozvať do kempu. Príjemne sme si s ním po tom, čo sa zatiahlo nás prešla všetka chuť. Išli sme teda do Efezu s
pokecali, vyzvedeli sme odkiaľ je tá jeho žena (Slovenka z Veľkých tým, že hádam zajtra sa vylepší počko. Ráno sme sa však zobudili do
Kapušian) a dohodli sa, že keď sa nám bude chcieť, prídeme. Mal zasneženej krajiny. Bol čas ísť domov….
šťastie, že moc nenaliehal (či my sme mali šťastie?). Keďže naše Top vylezené cesty: Serbe Stil 8+ (Alabalik) – Aňa OS, Kazo FL
úspory z dosť veľkej miery pumplo Doblis, mali sme v pláne tentokrát Brazilia carnaval 8 (Alabalik) - Aňa OS, Kazo FL Crescendo 8 (Mevlana)
šetriť na pohodlí a viac sockovať – teda z diaľky sa vyhýbať kempom - Aňa OS, Kazo FL a kopec ciest do 8 OS, resp. FL
a spať kde príde, využívať zurčiace potoky na hygienu a bublajúce
pramienky na občerstvenie. Dali sme ľahké raňajôčky, dohodli ďalší
postup s repre družstvom a vyrazili na skaly.
Och tie sektory, jeden krajší ako druhý. A tie cesty,... mňam. Plán bol
jasný, rozliezť sa opatrne – 5-6 ľahších ciest denne a hlavne
vychutnávať. Prvé dni nám to robilo naozaj problém. Prsty neboli
zvyknuté na skalu, koža pálila, svaly protestovali... no čo, mali sme
viac trénovať na umeline. Počasie bolo úžasné. V severnej stene kopca
nad skalami bol po celý čas sneh, ktorý krotil silné južanské slnko.
Dalo sa liezť aj na slnku, v tieni zase bolo ideálne na ťažšie cesty.
Prvý týždeň nášho pobytu sme popoliezali, prípadne popíjali pivko s
reprezantačným družstvom. Fotografický deň v Trebene bol naozaj
príjemný a zaujímavý. Štofňa potreboval foto pre sponzorov a tak
niekoľkokrát po sebe vyliezol jednu cestu. Kazo fotil, ja som čumela.
Na pohľad veľmi fotogenická cesta a podľa toho ako sa tam Štofák
prechádzal sa mi chvíľu zdalo, že je to snáď aj leziteľné. Pri
detajlnejšom pohľade mi však pomaly dochádzalo, že to nebude 7a ani Öküzini.
7b. A viete čo? Bolo to rovných 8b, desiatka ako vyšitá. Do kelu ten
Jožo je asi fakt dobrý!
Chalani ešte zúrivo využívali posledné dni v Turecku na prelezenie
rozlezeného, my sme si vychutnávali počasíčko na skalách a jeden
daždivý deň sme využili na objavovanie novej oblasti neďaleko.
Öküzini je jaskyňa, ktorá sa nachádza vysoko nad dolinou, takže
takého čistokrvného skalkára odradí dlhý a strmý prístup. Ciest tam
zatiaľ veľa nie je, ale potenciál áno. Možno o pár rokov, to bude super
oblasť. Na prakovisku sme stretli takého malého pánka s bruškom, ako
sme sa po chvíli rozhovoru dozvedeli, z Viedne, takže sused. Kazo ma
hneď dlubal pod rebrá a využil chvíľu nepozornosti – veď to je Artur
Kubista – ešte donedávna liezol 9áčka. Príjemne sme s ním pokecali a
zistili sme, že má lezeckú školu a robí kempy, zamerané na techniku.
Aj teraz jeden skončil. Nie zlé,... živiť sa tým, čo človeka baví…
Keďže počasie prialo, zvyšok výjazdu sme strávili pohodovým
popoliezaním v rôznych sektoroch s rôznym charakterom lezenia, čo sa
nám zdalo ako ideálne na prvý tohtoročný kontakt so skalou. Vyliezli
Takto sa v Turecku podáva čaj.
sme približne 50 ciest, väčšinou OS. Voľné dni sme trávili

Vľavo Arthur Kubista za 9a.

K foteniu sme pridali aj filmovanie.
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Pajštúnska pohoda - 10. ročník Budíčka
text: Vlado Linek a foto: Jozef Lipták a
www.panorama.sk/horolezectvo

Jašter stíhal liezť aj organizovať.

Vlado Ceniga a oslávenec Ivan Kluvánek.

Mesiac pred začiatkom Budíčka to nevyzeralo až na takú pohodu. Traja
organizátori Alpinus, AC Lokomotíva a náš oddiel HK Filozof sa
nedohodli na spoločnom postupe. Dôvody nebudem rozoberať, ale boli
čisto slovenské. Najprv som sa chcel na Budíček vykašľať, ale
nakoniec som si povedal, že lezci, pre ktorých sa táto akcia organizuje,
by nemali doplácať na pletky organizátorov.

Čo dodať na záver? Počas celého Budíčka vládla pohoda, uvoľnená
atmosféra a teší nás, že si táto akcia už našla miesto v kalendári
mnohých horolezcov.
Vďaka všetkým za účasť!

Dohodli sme sa s Mižom, našim predsedom, že Budíček zorganizujeme
sami a uvidíme ako to dopadne. Kvôli „vzdušným pozorovateľom –
sokolíkom“, ktorí nás opäť poctili zahniezdením, sme akciu nikde
nepropagovali. Piatok večer pred Budíčkom začalo pršať a tak som bol
veľmi zvedavý, koľko ľudi na zraz vlastne príde.
Ráno, 21. 4. 2012, keď sme s Aňou a Kubom šliapali na Pajštún, bola
zima a fúkal studený vietor. Na lúke pod hradom bolo 5 – 6 stanov,
dobré znamenie, Lokomotíva dorazila. Hore bola už jedna dvojica a
postupne prichádzali ďalší lezci. Nakoniec sa zaregistrovalo vyše 70
lezcov hlavne z Lokomotívy a z nášho oddielu. Po daždivej noci sa
počasie vylepšilo a dokonca aj zasvietilo slnko.
Prišli nás skontrolovať dokonca aj z ochrany prírody. V obmedzenej
oblasti v okolí Čierneho previsu nikto neliezol a všetci lezci sa chovali
kultivovane a ticho, pod skalami sa len cinkalo expreskami a šumela
tichá vrava. Dopadli sme na výbornú. Bratislavskí lezci sú už na
sokolíkov zvyknutí a rozumné obmedzenie lezeckej činnosti im vôbec
neprekáža.
Napriek rekordnému počtu účastníkov sa v prvej disciplíne, lezeckom
maratóne, na cesty veľmi nečakalo. Rozdelenie do troch kategórii bolo
rovnomerné a aj v Áčku bola celkom slušná partička. Výborný výkon
podal 56 - ročný mladík Peter Greksák, ktorému sa podarilo preliezť
cestu Už naozaj priamo klasifikácie 9-/9.
Po skončení maratónu, prišla na rad súťaž v lezení na rýchlosť. Liezli
sa cesty Žltá stienka, Šelf a Sedemskobovka. O šiestej nás čakal guláš
v borinskej krčme, vyhlásenie výsledkov a zlatý klinec zrazu, výborná
prednáška oslávenca, 85 - ročného Ivana Kluvánka.
Kluvoš bol po prednáške taký dojatý, že až dvakrát poďakoval
účastníkom za pozvanie a že sa mohol stretnúť s luďmi rovnakej
krvnej skupiny. Myslím si, že to poďakovanie si však zaslúžil hlavne
on. Vo svojich 85 rokoch je stále vo výbornej forme, prišiel medzi nás
a dokonca prišiel podporiť aj preteky hore na Pajštún. Možno by si
mohol budúci rok s nami aj zaliezť. Takže, Ivan, ešte raz veľká vďaka
Tomáš Havlík, Žltá stienka na rýchlosť.
a všetko naj k narodeninám!
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Aňa, Kika a Ďuro po maratóne.
Výsledky
Maratón, kategória C
1. Helena Gápelová - Hana Krištofovičová, 117 bodov
2. Zdenka Radičová - Martina Repová, 102,5
3. Jozef Kubík - Viola Ternényová - Jana Vrtiaková, 80

najlepšie ženy
1. Aňa Lineková, 640
2. Maťa Ballová, 225
3. Katka Čuláková, 172,5

Maratón, kategória B
1. Michal Durmek - Juraj Pucher, 777,5
2. Lukáš Adamko - Šimon Zibura, 620
3. Tomáš Chlupík - Lukáš Gubáni, 545
Maratón, kategória A
1. Kubo Kováčik - Vlado Linek, 2682,5
2. Lukáš Liner - Tomáš Havlík, 2397,5
3. Ľubo Mačura - Juraj Kóňa, 1847,5
Rýchlosť, kategória C, Sedemskobovka
1. Zdenka Radičová, 0:55
2. Katka Čahojová, 1:10
3. Viola Ternényová, 1:28
Rýchlosť, kategória B, Šelf
1. Lukáš Gubáni, 0:47
2. Ľubo Galanský, 0:55
3. Jano Kianička, 1:10
Rýchlosť, kategória A
1. Vlado Linek, 0:47
2. Kubo Kováčik, 0:49
3. Ľubo Mačura, 0:58
najlepší muži
1. Lukáš Liner, 1385
2. Vlado Linek, 1365
3. Kubo Kováčik, 1317,5
Ivan Kluvánek pri prednáške.
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Sezóna 2011 HKF Bratislava

Martin Gablík a Martin Heuger na vrchole Cho Oyu, 8201 m, 7. 10. 2011 o 9.15. Foto Pepíno Morávek.

text: Vlado Linek, foto: Pepíno Morávek, Maťo Heuger a Katka Sepešiová
Horolezecká sezóna 2011 bola oproti minulým rokom poslabšia. Aj
zoznam výstupov nám poslalo len 15 lezcov, čo je veľmi málo (za rok
2007 to bolo 18 členov, rok 2008 - 26 členov, rok 2009 – 29 členov,
rok 2010 - 28). 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
V januári vyrazilo pár našich členov do ďalekého El Chorra v
Španielsku. V marci to bol slovinský Osp. 9. ročník Pajštúnskeho
Budíčka sa uskutočnil v apríli. Na Veľkú noc skupina, na čele s Paťom
Barjakom, vyrazila do Paklenice.

Ale poďme k hodnoteniu samotných výstupov:
Skalky
V tejto kategórii sa vyliezlo veľké množstvo ciest. Najviacej sa v
mužskej kategórii zadarilo Kubovi Kováčikovi. Na našej domovskej
skale, na Bláznovi, vyliezol Raketoplán Columbia klasifikácie 9/9+ a
rovnako ťažkú cestu Požičovňa vzducholodí vyliezol na Turniskách.
V ženskej kategórii bola najúspešnejšou Aňa Lineková. Na Alternatívke
vyliezla 5 ťažkých ciest: Hocijaký tovar, 8+/9-, PP, Buenos Aires, 9-/9,
PP, Návrat vlkov, 9-, RP, Akumulátor, 8+, PP a na koniec tú najťažšiu
cestu Šimpanzen, 9, PP. Nesmieme zabudnúť ani na Heňu Hodákovú a
Mišku Nemečkovú. Heňa Hodáková vyliezla na Kršlenici Rolandovu
cestu obťažnosti 8 a Miška dala v Talhofergrate Grantige Laus za 8-.
Jarka Šárniková si vyliezla svoje prvé 6c Testarossa v oblasti
Braunwald, 8- a to hneď štýlom OS. Lukáš Adamko a Mišo Durmek
boli veľmi aktívni a ich maximum sa už blíži k osmičke.

Dňa 28. 4. 2011 sme prišli o jedného nášho člena. Pri sólo výstupe na
Piz Bernina zahynul vo Švajčiarsku Juraj Arnold. Juraj obľuboval
hrebeňové výstupy v Alpách. Žiaľ, toto bol jeho posledný výstup. Česť
jeho pamiatke!
Piesky
Vlado Linek navštívil Labské pískovce dvakrát a Adršpach raz. Jeho
Aňa a Vlado Linekovci si obľúbili Turniská, ktoré navštívili v tomto roku najlepším výstupom bola cesta Puk a vec na Východní roh klasifikácie
trikrát. Aktivitou hýrila dvojica Heňa Hodáková a Miška Nemečková, IXa (8 UIAA), ktorú vyliezol štýlom PP.
ktoré najviac chodili do rakúskeho Höllentalu. V júli sa uskutočnila
tradičná akcia Nováčikovský kurz na Chate pri Zelenom plese. V Bigwall
auguste sa naši členovia zúčastnili na THT JAMES na Popradskom Veľkú aktivitu mala dvojica Heňa Hodáková a Miška Nemečková. Ich
plese.
najlepšou cestou je Die Oide Wurzn za 7-, 8 dĺžok, na Klobenwand v
rakúskom Höllentali, ktorú vyliezli RP spolu s Robom Kovácsom.
V októbri sme sa konečne dočkali prvej oddielovej osemtisícovky.
Maťovi Heugerovi sa podarilo vystúpiť na vrchol Cho Oyu. Posledné Vysoké Tatry - Zima
zlanenie bolo v októbri na Pajštúne. Bol to skutočný horolezecký zraz, Dobrú tatranskú zimnú sezónu mal Maťo Smatana. Podarilo sa mu
ktorý musel každého potešiť. Peknou akciou na konci roka boli aj vyliezť 8 ciest napríklad: na Kežmaráku Weberovku, 5/5+, Nás
nedobegať, M5/M5+ a na Snehovej strážnici Requiem, 5+, 80 st.
vianočné preteky Povala Cup 2011, s rekordným počtom pretekárov.
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Maťo Heuger na ľadovcovom zlome pod dvojkou v cca 6800 m na Cho Heňa Hodáková, Rolandova cesta, 8, Kršlenica. Jedná sa o náročnú
Oyu, 8201 m, Himaláje.
technickú cestu po malých chytoch v platni.
Vysoké Tatry - Leto
Maťo Smatana bol aktívny aj v lete, vyliezol v Tatrách 18 ciest.
Najlepšie výstupy sú na Galérke: Centrálny pilier, 7 OS, Slovenský
zlatý poklad, 6 OS, Lapiňák, 7- OS a Orlowski 6- OS. Kubo Kováčik dal
OS Trojkráľové limby za 7 na Ostrve.

Ľadové preteky
Pretekov v ľadovom lezení sme sa nezúčastnili. V oddieli sa postupne
vytvára skupina zimných lezcov, tak hádam sa pustia aj do pretekania.

Ženy
Medzi ženami boli najúspešnejšie Aňa Lineková a Heňa Hodáková. Aňa
na Alternatívke vyliezla cestu Šimpanzen, 9, štýlom PP a Heňa vyliezla
Stredné veľhory
V kopcoch sa darilo Jarke Šárnikovej. V Bergsee vyliezla cestu na Kršlenici Rolandovu cestu obťažnosti 8.
Gunggel, klasifikácie 6a+. Gunggel má 7 dĺžok a Jarka ich vyliezla
Juniori
štýlom OS.
Najaktívnejšími boli Kubo Kováčik a Heňa Hodáková.
Skialpizmus
Náš člen a asi aj najlepší slovenský extrémny skialpinista Rasťo Križan,
bol pracovne do konca júna v Iráne. Jeho najlepším zjazdom je 45°
Ocenenia rok 2011
žľab v JV stene Koloon Bastak, 4178 m.
Zlatá karabína
Najvyššie veľhory
V tejto kategórii bol úspešný Maťo Heuger a svojim výkonom - neudelená
prieniesol prvú oddielovú osemtisícovku. Maťo v októbri vystúpil
Strieborná karabína
normálkou na vrchol Cho Oyu, 8201 m.
- Martin Heuger, 7. 10. 2011, Cho Oyu, 8201 m, normálka
Maťo o vrchole píše: Po kilometroch blúdenia a hladania vrcholu nad Za prvý oddielový výstup na osemtisícovku.
osemtisícovou lajnou sme konečne uvideli Everest. Najprv Pepíno, - Anna Lineková, 7. 9. 2011, Šimpanzen, 9 PP, Alternatívna stena
Maťo a Ja, potom Ďuro, Šimon, Lakpa, Štepán, Pavel a Tomáš. Osem Za najťažší ženský výstup.
Čechoslovákov v jeden deň na osme ešte nebolo. Nejaká radosť na
vrchole? Ani nápad. Ani molekula radosti. Rajdoval som svojim Bronzová karabína
vnútrom a hľadal som niečo ako záblesk nadšenia. Nič, úplne nič. Len - Heňa Hodáková, 8/2011, Rolandova cesta, 8 PP, Kršlenica
únava, obava a strach zo smrti. A silný pud prikazujúci okamžite Za ťažký technický prelez cesty juniorkou.
- Martin Smatana, leto 2011, Centrálny pilier, 7 OS, Galéria Ganku
zostupovať.
Za prelez ťažkej cesty v Tatrách výborným štýlom.
Preteky v športovom lezení
Okrem oddielových pretekov POVALA CUP, sme sa pretekov v Za aktivitu a vylezené cesty dostali Heňa Hodáková a Kubo Kováčik
príspevok 100 Euro, ktoré použijú na horolezeckú činnosť v roku 2012.
športovom lezení nezúčastnili.
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Silvester na Brnčalke

Paťo a Igi po dolezení Žulawského.

text: Igor Marks, foto: Monika Babničová, Patrik Barjak, Tomáš Kováč
Každoročné uvažovanie a premýšľanie, čo so Silvestrom, vyriešil
nečakaný jesenný telefonát od Tomáša, chatára z Brnčalky, či
nechceme stráviť Silvestra u neho na chate. Dlho sme neváhali, bolo
rozhodnuté. Nakoniec sa nás tam zišlo až dvanásť, z toho osem
„súčasných Filozofov“, traja „ex-Filozofi“ a na jeden večer sa k nám
pridal aj Maťo Heuger.

Silvester na horách nie je len o lezení, každý však išiel do Tatier s
ambíciou, keď nie liezť, tak si aspoň užiť zimnú pohodu v Doline Bielej
vody. V každom prípade sme sa chceli všetci zabaviť a tak sme aj štyri
noci na prelome rokov vo veľkej partii poňali. Oddýchnuť si, zaliezť si,
poprechádzať sa, sem tam nejaká vht, socializovať sa a áno, aj čo-to
popiť.
Ešte pred príchodom na samotnú Brnčalku sme si s Paťom odskočili do
Veľkej studenej doliny na Zbojničku, kde nás po dohode čakali naši
kamaráti z Banskej Bystrice. V nie dosť dobrých podmienkach sme s
Paťom preliezli Puškášovu cestu na Veľkú Vareškovú strážnicu.
Namiesto plánovaných 2-3 hodín nám to aj s nástupom a zostupom na
chatu trvalo neuveriteľných osem. Prevažnú časť cesty sme liezli bez
zbraní, v podstate len v tenkých rukaviciach, príp. bez nich. Peťo z BB
nám cestu pred lezením opísal ako jednu z naj, čo liezol. Žiaľ, bol to
boj, podmienky nám nepriali, našťastie nebola moc zima. O tom, že
podmienky zaskočili asi viac ľudí sa presviedčame už po zotmení. Vo
viacerých stenách bolo vidieť svetlá čeloviek a blúdenie zostupujúcich.

Monika s Mišom a Lacom na Baraních rohoch.

Nasleduje môj nekonečný presun, smer Brnčalka, Paťo zostáva a na
druhý deň si aj s Bystričanmi v rámci kondičky vybehol pravý variant
Žľabu do Slavkovskej priehyby. Podmienky na lezenie v Tatrách okolo
Silvestra neboli úplne ideálne. Niektorých síce zmohla koncoročná
únava, podaktorých choroba a z chaty moc nevyšli. Zdraví však
nezaháľali a v rámci vht si vybehli napr. na Baranie rohy alebo cez
Svišťovku na Malý Kežmarský štít alebo na Kežmarský štít. Tu mi nedá
spomenúť Moniku Babn., ktorá ako minuloročný nováčik, absolvovala
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Monika, Mišo a Tomáš na Kežmaráku.

Koncoročné Tatry.

nielen aktívnu tatranskú jeseň, ale prvýkrát navštívila aj zimné Tatry.
Ostatné dievčatá si užili aspoň krátke prechádzky, snehu a guľovačku
v okolí chaty.

Smiech na lane s Yarun IV

Lezeniachtiví,
zdraví a
vládajúci
nabrali smer Kežmarák
(Szczepanského rampa, Žulawského cesta). Trávy nedržali, snehu
málo, vietor, krupica do tváre...
Ale k zábave! Karty sú overená klasika. Najväčšia zábava sa však
rozpútala pri hre „Activity“. Vraví sa aj, že „viac ľudí, viac vypije“. Áno,
je to pravda, avšak viac dobrých kamarátov = väčšia sranda. A srandy,
zábavy, vtipov, humoru, rôznych podpichovačiek bolo neúrekom...
Samotná silvestrovská noc sa rozbehla už pred slávnostnou večerou,
nasledovala neviazaná zábava, diskotéka, tanečky a skvelá hudba,
ktorú namixoval náš Tomaash. Perfektného Silvestra zažili určite
mnohí z vás, my však určite nebanujeme, že sme sa dohodli a strávili
zopár úžasných spoločných dní v Tatrách. Veď ako spomínajú lezeckí
bardi a klasici „nie je dôležité, čo sme liezli, ale s kým sme tam boli“.

Spomínané „Activity“.

Schody do neba.

AVÍZO 2/2012
z
z
z
z

Kamčatka
Paklenica
Kurz v Tatrách
Švajčiarsko

Uzávierka čísla 2/2012 je 15. 7. 2012.
Svoje príspevky, námety, pochvaly ako aj kritiku posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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