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Napsal Hynek v So, 01/10/2011 - 23:39
Vážení přátelé!Vzhledem k tomu,že na nebohého Marečka OPĚT (již téměř tradičně) padla nevděčná
úloha řidiče pohřebního vozu,tak beru nelehkou úlohu vyjádřit dojmy z celé akce na sebe.
Krásný slunečný den,ideální na to pořádně zabouldrovat.Skvělá uvolněná nálada...První šutr,první
boulder.Roman padá,zdá se že zdárně trefuje haldu bouldřic,ale všichni přihlížející slyší nehezké
křupnutí a Roman vyje bolestí.V mžiku jsme mu vyzuli boty,poskytli dostatek pití a podložili ho
bouldřicí.Když se kapku vzpamatoval,došlo na zjišťování rozsahu zranění.Stěžoval si na obrovskou
bolest v obou kotnících.To už jsem byl obutý a poklusem jsem se vydal shánět pořadale,aby zajistili
sanitku a nosítka.David mezitím bděl nad udržováním Romanových základních životních funkcí a
pokoušel se zuřivě dovolat Pačesovi a Marečkovi.Když jsem se vrátil,vypadal Pán deště stejně
bledý,jako Mrakomor a když jsme ho počali připravovat na zpáteční cestu lesem na louku,odkud měl
být na nosítkách přenesen,tak zbledl ještě víc,neboť se zřejmě domníval,že je to pro něho
nepochybně cesta poslední.Za pomoci Davida s Lukášem se postavil a snažil se statečně jít krůček
po krůčku po svých (samozřejmě s mohutnou pomocí obou siláků,kteří ho vlekli).Já jsem s nasazením
vlastního života zabalil jeho ponožky a lezečky a vydal se za nimi,neustále se pokoušejíc dovolat
Marečkovi.Ten zvolil sběračskou strategii a vypravil se hned na začátek do nejvzdálenějšího
sektoru,kde mu nikdo nebude překážet.Když se mi konečně podařilo dovolat se a v krátkosti mu
vylíčit co se přihodilo a že má Roman doklady u něj v autě,tak prohlásil poraženeckým hlasem "TYYY
PÍÍÍČOOO"a zavěsil.Po strastiplné,zdánlivě nekonečné cestě,během které Roman neustále děkoval za
to že ho kluci podpíraj a nebo úpěl,jsme se shledali s Marečkem i se saniťákama na cílové louce.V
šesti lidech byl raněný dopraven do sanitky pod kopcem a Mareček,který stihl poslat jen 3 bouldery
se vydal za nima.Roman několikrát vyjádřil touhu být zabit,aby ho to už nebolelo,tak jsem ho jako
správný přítel pokaždé ujistil,že ho Kača určitě zabije a nakrátko ho tak uklidnil.Cestou na nosítkách
se zabýval tím že klel a překvapeným lezcům,v protisměru vysvětloval že to z čeho spadnul vůbec
nebylo 6B,ale těžký 8A a vypadl pod topem,dokud se za ním nezabouchly dveře sanitky.
Po celém incidentu jsme se okamžitě vzdálily co nejdál od inkriminovaného šutru.Pačes s Míšou se
poklusem ztratily naplňovat Ondrovi ambice vyhrát sběrače.A trio ve složení já,David a Lukáš
pokračovalo v pokusech o pokořování co nejtěžších linií.Nejdřív jsme se vydali na Žalář a pustili se do
pokusování krásný lištovačky na hraně s nehorázně vyhazovacíma patičkama za 6c+/7a.Nechyblěo
moc,David vybojoval klíčový místo,ale chyt pod topem se nakonec rozhodl být solidární a
spadnout.Mírně si pak spravil náladu v sousedním 6B,které se mi příliš nezdálo a rozhodl jsem se
šetřit kůži.Lukáš mezitím z druhé strany vybojoval tuším dvě 6A.Následný přesun ke Koloseu,kde
jsme nechali trochu DNA v Gladiatorovi 7A,což je nehorázně ostrá masochistická prasárna přes
špendílky.Lukáš pokoušel vedle 6B,ale ani on neslavil úspěch.S Davidem jsme se rozhodli malinko
slevit z nároků a pustit se do docela vysokého 6C v kolmici.Takže jsem našel lupou pár nejistých
nohou,v klíčovém místě vymyslel provlíknutí,za který by mě Jarda určitě pochválil a nějakým šestým
pokusem to padlo (chvilka hrůzy s rozvázanou botou v oblém výlezu).Davida to trošku heclo a
okamžitě zopakoval.Tou dobou volal Mareček,že Roman to naštěstí nemá polámaný,ale vyvrknutý a
že jedou domu...Za dalších pět minut volal,že se vracej protože tam nechaly bouldřice a k nám do
auta by se všechny nevešly.Opět tedy následoval přesun na louku a předání bouldřic po kterém nás
Mareček rozehnal ať padáme lízt.(Zde musím vyjádřit velký obdiv Marečkovi za jeho neuvěřitelný
nadhled,humor a optimismus,který neztrácí ani když jde do tuhýho.Protože tohle fakt nasere!)
Přesunuli jsme se do dalšího sektoru a následoval podobný scénář,jako v předchozím,pokusy v
několika 7A,které se dařilo zkroknout ale nikoliv spojit.David skvělě zabodoval v jednom 7A ve
stropě,ale strašně smolně vypadl z výlezu a už to nedokázal zopakovat.Tam jsme potkali Silvu
Rajfovou,která se v tom neskutečně vztekala a neustále si na něco stěžovala (od ostrosti chytů,pres
počasí,boha,romy až po politiky) a z rad ségry s mamkou dostávala přímo záchvaty zuřivosti.Mně se
nepodařilo pořádně zkroknout výlez a to byl konec mých nadějí na přelez. David pak poslal aspoň
svinsky dlouhej skok z jebek a žádnejch nohou za 6B/6C (tištěný a fotoprůvodvce se neshodovali) a
pak takovou nátahovou patovací 6B+.Lukáš sázel jedno 6A za druhým a zadařilo se i 6A+.S Davidem
jsme začali panikařit že dochází čas a tak následovala smršť 6béček,často i OS a flash.
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Cestou zpátky jsem se jak tak pro zablbnutí rozhodl zakempit u projektu,kterej je nastřelenej
odhadem organizátorů za 7A.Opět ,můj oblíbený styl.Vyvažovací kolmice s miliardou zoubků, kde
není nic dokud se to neomáguje.Dal jsem pár pokusů a začala se mi rýsovat sekvence spodní
pasáže,když v tom přišel Petr Resch a jakože co tam děláme a co to je a pustil se do toho.Malinko
jsem okoukal jak doladit detaily a strašně jsem se hecnul,že na mě kouká a k vlastnímu údivu se mi
podařilo dostat do chytu do kterýho se nejdál dostal on.To jest asi dva chyty pod topem.Šanci jsem
ale rozhodně necítil protože v tomhle je každej pohyb těžší než byl ten předchozí a to dost
významě,takže cesta k topu byla v nedohlednu.Chápu proč to ještě nemá přelez. Asi po pěti
pokusech to Resch vzdal,protože tahle obtížnost pro něj jistě nebyla přiliš motivující a přesunul se
prej na nějaký 7B.
Papíry jsme s Davidem ani neodevzdávali a rozhodli se započítat umístění jen tak pro sebe doma,až
uvidíme výsledky.Lukáš skončil okolo 150 bodů,já 240 a David 290.Vyhlášení bylo až v 18:00 a tak
byl ještě čas si dát několik pohodovejch (podle nás nadhodnocenejch) 6béček na několika místních
klasikách.A vrátili jsme se akorát když Ondra slejzal z "bedny" ověnčen slávou za vítězství v kategorii
sběrač (71 cest!),nutno však podotknout že plná polovina vítězství patří MÍše,která mu s
neskutečnou obětavostí hledala,čistila,připravovala ,uklízela věci a vůbec, neuvěřitelně
podporovala.Takže ještě jednou gratulace.
Kromě dopoledního zranění,což je významná černá šmouha na celém dni,jsme to hodnotili velmi
pozitivně (akorát je to ostřejší než Orlík,s tím se musí počítat).Počasí vyšlo skvěle,organizace dobrá a
hlavně krásný směry!Stálo to za to.
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