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Chuckawalla Wall. Nechápu, proč odpůrci Mg zmiňují estetičnost, vždyť je to krásné

AMERIKA

SYMFONIE ČÍSLO 9 – ČÁST DRUHÁ

Směr jih
Měsíc na obloze v Red River Gorge nám
ukázal všechny své fáze. Bylo načase vyrazit dál. V puse se mi mísila nasládla chuť
zdejší pohody a skvělého lezení s touhou
vidět něco nového, jiného. Na jednu stranu bych tu zůstal klidně dalších třicet dní
a na stranu druhou jsem měl před očima
nejasné obrysy pískovců v Utahu a žulu
slunné Kalifornie. Sami jsme pořádně nevěděli, kam nás osud zavane. Vábení neobjeveného. Čekala nás cesta napříč celou
Amerikou s nepřihlášeným autem, které
se nás nebálo kdykoli překvapit nějakým
dalším důvodem, proč zrovna ten den
nepojede. V břiše nás šimralo vědomí, že
stačí jediná policejní kontrola a končíme.
Naproti tomu jsme byli dobře rozlezeni,
měli několik krabic plných jídla, měsíc
volna a touhu jet. Kam? Prostě někam.
Nabízely se legendární oblasti jako Indian
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Creek, Zion, Red Rocks, Bishop, Owens
River Gorge, Joshua Tree a mnoho mnoho dalších. My byli bezstarostní a vlasy
nám vlály ve větru, někdy až příliš. Stalo se téměř otřepanou frází, že jedem za
teplem. Na jih.
Tak tedy alou! Příští zastávka – Utah.
Dvě noci a jeden den nonstop v autě (uf!)
a jsme tam. Státy, kterými projíždíme, se
střídají jak na běžícím pásu: Kentucky, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas.
Kansas – napravo rovina, nalevo také.
Tahle krajina se tedy nepovedla. Ostatně,
ani ženské tělo není moc zábavné, postrádá-li jakékoli zvlnění. Po prvním dni jízdy
bez jediného otočení volantem se už zase
nemůžeme dočkat skal.
Denver v Coloradu: napravo chumelenice, nalevo také. Jediný sníh, který jsem
schopen v tuto chvíli akceptovat, je ten,

No páni, to bude tření

Je pocit spokojenosti a pohody podmíněn upraveností a čistotou?

MAKEDONIE

MAKEDONIE:

KRAJ MILÝCH LIDÍ A DRSNÝCH SKAL

V prvním letošním čísle jsme se seznámili s mladým talentovaným boulderistou z Itálie Niccolem Ceriou.
Tento mladík kromě toho, že podává skvělé výkony na přírodních boulderech, také hodně cestuje, a tak
se s ním v tomto čísle podíváme do Makedonie.
Prilep se nachází v teplé jižní části Makedonie, v regionu nazvaném Pelargonia,
který hraničí s Řeckem a Albánií. FYROM
(zkratka z angl. Former Yugoslav Republic of Macedonia – Bývalá Jugoslávská
republika Makedonie) je nástupnickou
zemí Jugoslávie, která získala svou nezávislost v roce 1991. Dokonce ještě dnes
zažívá velkou krizi kvůli nedostatku hospodářských zdrojů; oblast Prilepu je poměrně známá díky tabáku a zdejší obyvatelé soustředí veškeré své prostředky na
pěstování tohoto druhu rostliny. Pěstují
také spoustu další zeleniny, což činí celou
oblast idylickou a zelenou. Mimo chaotické centrum městečka se rozprostírá
čistá příroda se svými širokými údolími
bez jakýchkoliv budov či velkých silnic;
díky tomu může tato země nabídnout
krásné a zdravé ovoce a zeleninu, které
jsou pro ni typické. Zdá se to neskutečné, ale přímo v tomto místě se nachází
velká oblast s žulovými balvany, které
svým tvarem připomínají vejce. Společně s ovcemi okupují travnaté kopce, ležící mimo toto osobité městečko, a ten

Prilep – Makedonie

úžasný kontrast odlišuje tuhle oblast
od ostatních klasických bouleringových
míst v Evropě. Lezení jakožto sport tu
ještě příliš mnoho lidí nezná, mnohem
víc ovlivňuje místní společnost fotbal, jak

tomu často bývá i jinde. Navzdory tomu
však již bylo mnoho linií některými Balkánci vyčištěno a díky velkému potenciálu oblasti se tu může počet cest snadno
zdvojnásobit.
Niccolo v „Yellow snake“ (7C)
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ROZHOVOR

Tommy
Caldwell:
Na riskování
v horách je život
příliš dobrej

Letos jsem do poslední chvíle nevěděl,
jestli fotografování venku vůbec vyjde.
Tommy Caldwell přijel na krátkou návštěvu
Prahy i s manželkou a malým synem
Fitzem. Bál jsem se, že ho žena přemluví,
ať se s ní projde po historickém centru
a místo lezení se kochá památkami.
Naštěstí se moje obavy nenaplnily a tohoto
„borce z El Capitana“ jsme mohli provést
po Labských pískovcích.

Tommy své drahé polovičce vysvětlil, že by
radši jel na skály. Vybrali jsme pro něj levý
břeh, aby mohl použít následující výmluvy:
„Není to tam zrovna ideální pro pobyt s rodinou. Když člověk neleze, akorát klepe
kosu ve stínu a ani nevidí do krajiny. Klučina by se navíc mohl někam skutálet…“
Výčet negativ očividně zabral. Tommy ráno
zanechal svou ženou a Fitze v hotelovém
pokoji a odjel s námi do Labáku.
Ten den jsou tu pro lezení ideální podmínky, vzduch je svěží, není ani teplo, ani
zima. Skála je téměř přeschlá… Tommy se
s hostitelem Honzou Zbrankem shoduje,
že budou lézt s maglajzem.1 Takže si vychutnávají pohodu všedního dne venku.
Tommy si to vážně užívá a poté, co se trochu seznámí s místními poměry, přelézá
„Černou zmiji“ (Xb).
„Takže nekecali, je fakt dobrej!“ komentuje to kolemjdoucí lezec Smolo, který
ho pozoruje.
„Jo, je to tu fajn, víc se tady leze, než
cvaká,“ hodnotí Tommy levý břeh.
Během dne se často bavíme o Alexi
Honnoldovi, se kterým jsme byli v Labáku přesně před rokem.2 Alex je Tommyho velký kamarád, v únoru spolu udělali
traverz Fitz Roye.
„S nikým jiným bych do toho nešel. Je
tak uvolněnej, tak rychlej… Skvěle leze
ve špatný skále a v nepříznivých podmínkách,“ chválí ho Tommy. Pětidenní
výzvu v Patagonii lezli simultánně, a tak
ji zvládli ve vtipném celkovém poměru:
patnáct délek nahoru a sto slanění dolů.
Přesto Tommyho vyšší hory moc netáhnou, má velký respekt z objektivního
1 Levý břeh není součástí přírodní rezervace, má sportovnější charakter než pravý a magnézium se tu běžně používá.
2 Reportáž, rozhovor a fotografie najdete v M3/13.
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Honza Zbranek a Tommy Caldwell v Dolním Žlebu

NORSKO

Za ten čtrnáct let trvající boulderingový trip mě už nějakým způsobem inspirovala
spousta šutrů. Ovšem tento masivní blok na vzdáleném, idylickém ostrově nedaleko
Trondheimu v Norsku je pro mne nejkrásnějším boulderem světa, který naprosto
zastiňuje vše, co bylo před ním.
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LEZ!

Rubrika, ve které najdete víc než jen inspiraci

Mela v Mellu!

briele Moroni, Stefano Ghisolfi,
Marcello Bombardi, Silvio Reffo,
Michael Piccolruaz (vše IT), Ale
xej Rubcov (RUS), Anthony Gull
sten (FIN) a Sachi Amma (JPN).
Mezi ženami zvládly celých osm
topů (z devíti) dvě: Julija Abram
čuková (RUS) a Mélissa Le Ne
véová (FRA).
Ale výsledky „závodů“ nejsou
tím hlavním. Hlavní je setkává
ní, nadšení pro lezení a kamará
dy, a organizátory samozřejmě
těší i postupný nárůst celé akce.
Vždyť to není tak dávno, kdy ně
kteří dnešní závodníci přijížděli
jako děti v doprovodu svých ro
dičů na první ročníky Melloblocca.
A jezdí dodnes. Přijedou určitě
i za rok. A vy?

Barbara Zangerlová

Melloblocco
Kdy: 30. dubna – 4. května 2014
Kde: Val di Mello / Val Masino
(Valtellina, Sondrio, Itálie).
Co: Největší setkání boulderistů
na Zemi.
Kdo: Všichni, kdo milují boulde
ring. Z celého světa.
Proč zrovna Mello? Protože zdej
ší pro bouldering jedinečné pod
mínky (viz níže) každoročně lá
kají mnoho lezců z celého světa.
Letos se předběžně přihlásilo na
dva tisíce účastníků. Všichni ná
vštěvníci berou lezení především
jako zábavnou hru. Hru s gravita
cí a svými vlastními limity.
Středeční večer obnáší zaháje
ní, koncert, čínské lampiony a na
pjaté očekávání, co přinesou dny
příští. Čtvrtek, Svátek práce, byl
ve znamení slunce. Všichni, kdo
mohli, si našli své bouldery, lho
stejno, jak těžké, a pustili se do
nich. Večer ukáže, kolik kdo po
sbíral topů. Nikdo není sám. Lidé
si radí, setkávají se, hecují se. Le
zení jako společný zážitek. Navíc
umocněný večerní party.
Devět mužských a devět žen
ských boulderů pro nejlepší šam
piony bylo vyznačeno v naprosto
pohodové atmosféře a duchu fair
play. Tak, jak zde bývá zvykem.
Večer mají přednášky McClure,
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Larcher a Lama a pak už je čas
na tanec a zábavu.
Den druhý. Déšť. Pět závod
ních boulderů je zakryto, ostatní
spíše než by zkoušeli lézt, zkouší
odpočívat, odpoledne vysvitne
slunce. Stále přijíždějí další lez
ci. O víkendu tu bude hlava na
hlavě. Večerní program? Has
ton, Glowacz, Gobatová, Rueck,
Amma, Ondra… a na závěr DJ
Diego Ritz.

Sobota. Jedinečná atmosfé
ra, včerejší odpočinek a tisíce
boulderů všude kolem zname
nají, že každý se dnes znovu
s chutí vrhá do lezení. Letos se
celkem registruje na dva a půl
tisíce lezců. Večerní film a show
Barbary Zangerlové, Alexandra
Lugera a Lukase Imlera a… par
ty na závěr.
Den čtvrtý. Závěr. Osm mužů
nakonec zvládlo šest topů: Ga

Několik užitečných informací
o lezení v okolí Mella
Valtellina je nejširším alpským
údolím. Díky ledovcům a roz
sáhlým pádům kamene se zde už
v dávných dobách vytvořil jedi
nečný ráj všech boulderistů, kte
rý na své objevení musel trpělivě
čekat celá další tisíciletí.
Příjezd: Valtellina a Valchiaven
na byly vždy důležitými komuni
kačními uzly, přes které se cho
dilo do horských sedel a dále do
Švýcarska či naopak.
Pro cestu ze západu naší země
můžete využít německé dálnice
a pokračovat přes Lichtenštejnsko,
švýcarský Chur a dále přímo na jih
přes Passo dello Spluga. Je-li sedlo
zavřeno, nezbyde vám než jet až
do města Chiassa a dále pokračo
vat přes Como. Proto je asi lepší
přijet východnější cestou. Míříte-li
do oblastí v okolí Chiavenny, vy
platí se jet přes St. Moritz a sed

