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...sice mi nebude o hlavu a půl menší tajtrlik
funět na prdel až na vrchol a druhý mě
nebude tahat za třímetrový špagát tamtéž,
ale takovou akci bych ani absolvovat nechtěl,
a pokud někdo ano, tak rozhodně nepatří do
mého týmu.
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Nádherné počasí, romantické výhledy,
přetlakem vykulené oči. Ne není to vliv
nadmořské výšky, ve strmější pasáži
pečlivě ladím rozložení sil mezi hroty
a svěrače.

LE ZE
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IZRAEL

↓ Toto je Ofer Blutrich, duchovní otec izraelského lezení.
Dalo by se říct, že v Izraeli má lezení neskutečně krátkou
historii. Před pár lety tam ještě lidé lezli po vlastním
a maximálně tak 7a. A potom Ofer, tak před deseti lety
vyjel do Španělska, kde vylezl své první 8a, a po návratu
se rozhlížel a zjistil, že v Izraeli nějaké skály jsou a nikdo
na ně ještě pořádně nelezl. Takže začal vrtat, ale potom
zjistil, že v Izraeli je to stejně jako v CHKO u nás. Na skály,
na které není exaktně povoleno lézt, je lézt automaticky
zakázáno kvůli ochraně přírody. Takže on třeba navrtal
oblasti, kde bylo i dvě stě cest, které jsou dnes vymlácené.
Naštěstí oblast, kde stojíme, Nezer cave, je oblastí, kde se
už dva roky leze legálně.

↑ Tohle je zajímavé. Tady je vidět přístup do jeskyně, která je v podstatě takovým kráterem. To, co je tady nad
mojí hlavou, jak je ta tráva, tam je asi třicet metrů díra dolů. A je to asi 300 metrů od libanonské hranice, která
je posledních šedesát let naprosto neprostupná. Ty domy v pozadí, to už je Libanon. Žádný Izraelec se v životě
do Libanonu nedostane a naopak. Za hranicí jsou úžasné navrtané oblasti, kam by třeba Izraelci mohli na víkend
jezdit, ale to se asi nikdy nestane.

Ofer Blutrich

Ofer Blutrich.
To je ten, kdo za celou
myšlenkou stojí. Bývalý
izraelský voják je
v současnosti nejlepším
a zároveň jediným
profesionálním lezcem
v této zemi.
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V roce 2001 tu bylo pouze okolo 500
lezců. To byla i doba, kdy Ofer po čtyřech letech končil službu v armádě, kde
sloužil jako důstojník a účastnil se bojů
i na předních frontách libanonského území. „Během války jsem byl zraněn snad
všemi typy zbraní,“ prozradil nám Ofer.
S lezením ho náhodou seznámil jeho
kamarád a vojenský veterán. Tehdejším
maximem bylo 7c a pouze hrstka lezců
byla schopná tuto obtížnost volně přelézt.
O rok později Ofer vyrazil za lezením
do světa, a to na celý rok. Navštívil mnoho
známých oblastí ve Španělsku, Francii, na
Novém Zélandu a v Austrálii. Po návratu
domů však neměl kde lézt. Nebyl tu téměř
nikdo, kdo by vrtal nové cesty. Přestože
byl ve světě lezení nováčkem, pustil se do
tvorby nových cest. Ze začátku dost neprofesionálně. Byl samouk, ale v roce 2003
navrtal a přelezl první 8a „Dr. Jackyl and

Mr. Hyde 8a+“ v oblasti Gita a tato cesta
se stala jakýmsi standardem obtížnosti.
Ofer znovu a znovu cestoval do Evropy, učil se správné postupy a vytvářel si
objektivní pohled na stupnici obtížnosti
cest. Zkušenosti přenášel zpět do Izraele a stal se jakýmsi pionýrem zdejšího
lezení. V roce 2005/2006 dokončil studia
sportovní fyzioterapie a začal se věnovat
lezení na plný úvazek.
Navzdory všem komplikacím lezení v Izraeli bylo a je mimo jiné do určité míry ilegální, protože většina oblastí byla navrtána
bez povolení. Ofer navrtal více než 150 cest
v oblastech Keshet cave, Gita, Nezer cave,
Yonin cave a přelez i první 8c+ v roce 2014.

Nezer cave
Díra v zemi v severním výběžku Izraele jenom pár stovek metrů od hranic s Libanonem. Na zdejších kopcích není problém zaslechnout i zvuky války ze Sýrie či Libanonu.

Huber
Siegrist
Zanker
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Jsou tři hodiny ráno. Náš kuchař Surij nás budí ze sna ve vojenském stylu. Je zima a na nebi září hvězdy. Po krátké snídani začínáme náš druhý pokus
o vylezení severozápadní stěny Cerro Kištvar. Nadšení v týmu je zdrženlivé, protože víme, že se nelze otočit zpět. Teď, nebo nikdy! Každý z nás má svůj vlastní
rituál před tím, než si blížící se výzva vynutí naši plnou pozornost a zkušenosti. Stephan hledá na nebi padající hvězdy jako posly dobrých zpráv. Julian si
nejdříve nazouvá levou botu. Já pokládám malý červený kamínek na velký balvan ve tvaru srdce, moje pomyslné rozhraní mezi základním táborem a světem
hor. Prosím, abychom byli ochráněni ode všech nebezpečí. Nechávám vše za sebou. Teď už je důležité jen „nyní“, „nikdy“ zde už nemá místo. Přede mnou
leží dobrodružství, stěna, zaledněné spáry, další metr, nejistý háček nebo pochybná skoba jednička. Nezáleží na tom, co přijde, dám do toho všechno!
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Ke slunci

Někteří tvrdí, že jsem požehnaný. Za dvacet let
intenzivního a těžkého lezení a boulderingu jsem
měl jen několik vážných a bolestivých nehod
a zranění.
Mezi ně patřily tedy hlavně zlomené kotníky a paty po pádu z bouldru „Midnight
Lightning“ v Yosemitech. To už je ale součást hry, když zasvětíte život boulderingu.
Nebo když jsem si poranil koleno při hraní si s dětmi v tělocvičně. Vždycky jsem
nějak dál fungoval. Po každém takovém
zranění jsem byl vždy silnější, protože
během léčby, kdy jsem nemohl lézt, jsem
posiloval na campusu.

Jen jednou jsem kvůli zranění
musel přestat na delší dobu
bouldrovat. Tehdy jsem nevěděl, zda

ještě vůbec někdy polezu. Dokonce i kamarádi, kteří můj trénink sledovali ze
vzdálenosti deseti metrů, byli vyděšení
zvukem, který vydala má prasklá šlacha
v pravém prstu. To bylo v roce 2005. Nejlepší evropský lékař šlach v prstech mi

v roce 2007 a dokázal si, že lékaři se mohou plést. Naučil jsem se, že doktoři vědí
sice hodně, ale ne všechno (v klíčovém
kroku visíte na třech prstech).
Ale tentokrát to bylo jiné. Poté, co jsem
se v jednom projektu ve městě Cresciano (ve Švýcarsku) přitáhl, vypadl jsem
z chytu a přistál na bouldermatku. Ale ne
nohama. Spadl jsem přímo na záda a pak
jsem udělal salto na kamenitou lesní zem.
Zpočátku mě bolel jen krk, vrátil jsem se
domů, protože jsem si nechtěl připustit,
že by ten pád byl nějak zásadní. Za několik
dní byla bolest taková, že jsem musel jít
do nemocnice. Po magnetické rezonanci
mi lékaři vysvětlili, že jsem měl velké
štěstí a že jsem si poranil 5. a 6. obratel
krční páteře. O několik dní později jsem
přestal cítit palec a ukazováček a o pár
hodin nato se mi začaly svaly v pravé ruce
a na zádech třást. To byl okamžik, kdy mozek přestal posílat impulsy do svalů. Atrofie začala pomalu. Lékaři navrhovali operaci, ale stejně jako minule nemohli zaručit zlepšení. Operaci jsem opět odmítl.

Uplynuly dva měsíce, aniž bych
jakkoli sportoval. Jednou ráno jsem

řekl, že už nikdy nepolezu. Ani po čtyřech měsících jsem ještě nemohl lézt.
Lékaři mi navrhovali chirurgický zákrok,
ale nemohli mi zaručit úspěch. Operaci
jsem odmítl. Místo toho jsem odletěl do
Rocklands s Fredem Nicolem a Mary Gabrieli a opět začal lézt. Ze začátku jsem
si užíval jen ten pohyb v těch nejlehčích
cestách. Během několika měsíců jsem
postupně zvyšoval obtížnost a vyhledával
bouldry bez lišt. Vyhovovalo mi lézt po
oblinách a o dva roky později byly šlachy
opět v pořádku. To jsem si potvrdil prvovýstupem cesty „Anam Cara“ (8b+/c)
30

si vařil indické jídlo. Zbožňuju ho a doufal jsem, že změna každodenní rutiny mi
může přinést trochu radosti. Ale místo
toho mě ráno zasáhla tvrdá realita. Chtěl
jsem přenést pánev z plotny na stůl, ale
nešlo to. V pravé ruce jsem neměl sílu. Nic.
Věděl jsem, že je to zranění vážné, ale ani
v nejhorších snech jsem nečekal, že ztráta
síly bude tak dramatická. Zíral jsem na
pánev, do svého „alu gobi“, a nakonec
oběma rukama přesunul pánev na stůl.
Jedl jsem, ale bez jakéhokoli pocitu štěstí.
Měl jsem vztek. Ale řekl jsem si, že
rozčilování mi nepomůže. A rozhodně
jsem nechtěl plýtvat energií. Věděl jsem,
že budu potřebovat veškeré své nasazení,
abych se mohl opět vrátit na skály. Ještě bych chtěl vylézt tolik cest a vidět tolik skal, které čekají na mé prvovýstupy.
Dokonce i po svém nejúspěšnějším roce
2015, kdy se mi v boulderingu opravdu
dařilo, jsem si byl jistý, že můžu posunout své hranice ještě o kousek dál. Moc

jsem chtěl zkusit nové těžké projekty
lezců Nalla Hukkataivala nebo Jamese
Webba. Ale místo toho jsem seděl v kuchyni a nevěděl, jestli budu ještě někdy
moct lézt. Ta situace se jen těžko porovnává s lezením bouldru za 8C. Ten jsem
schopný přinejmenším alespoň zkrokovat. Ale tehdy jsem nemohl ani zvednout
pánvičku, nemohl jsem zvednout prostě
nic. „To musí být nová úroveň obtížnosti,
Bernde,“ říkal jsem si, „minimálně 12C.“

Hluboko uvnitř jsem však cítil
až neskutečný klid. Ten pocit znám

a uvědomil jsem si, že není dobré mu dávat příliš mnoho prostoru. Je ale dobré
být si ho vědom. Základem všeho je zůstat
pozitivní. Vím, že se mám na co těšit, ale
musím postupovat po malých krůčcích.
Začal jsem velmi specifickým tréninkem
„ztracených“ svalů a poprvé v životě jsem
navštívil posilovnu. Cvičil jsem jako nikdy
předtím. Tři hodiny dopoledne a tři odpoledne. Ale jen s chabými výsledky. Po šesti
měsících intenzivního tréninku jsem byl
schopný udržet se na madle jen na několik vteřin, což je dost daleko i k přelezení bouldrů za 6A. Když jsem netrénoval,
chodil jsem k léčitelům, trenérům a fyzioterapeutům. Potřeboval jsem o zranění
získat víc informací. Po všech těchto konzultacích jsem se dozvěděl, že „neurovědy vědí mnoho o různých poškozeních
a problémech, ale mají jen minimum
informací o tom, jak se hojí nervy“.
A tak jsem odjel. Na začátku září 2016
jsem za sebou nechal veškerý trénink
a odcestoval do Himálaje. Potřeboval
jsem si odpočinout od všech specialistů
a medicínských teorií. Odjel jsem do svého Šangri-La. Sám. Miluju odlehlost a klid
těchto vzdálených hor. Když jsem se rozhlédl, mé myšlenky se okamžitě uklidnily.
Za posledních sedm let jsem v malé horské vesnici poblíž tibetské hranice strávil
několik měsíců. Jednoduchost zde snižuje životní potřeby jen na to nejnutnější.
Obyvatelé mě už znají a díky pravidelným návštěvám se mezi námi rozvinulo
přátelství a vzájemná důvěra. V Himálaji
mě zdejší lidé přijali, protože zjistili, že
i cizinci se chovají k životnímu prostředí
s respektem. Lidé v údolí jsou pečliví, přátelští, vstřícní a otevření. Mám dojem, že
bez jakýchkoli předsudků přisuzují kaž
dému tvoru své místo na zemi. Zde se
vždy všichni zdraví s úsměvem.
Ležel jsem jen tak nad vesnicí na své
oblíbené skále, odkud jsem pozoroval

Camp I a začátek hřebene

POPRVÉ V ŽIVOTĚ VČAS
DÍKY KAMARÁDOVI, KTERÝ VYRAZIL V BUNDĚ Z LIDLU

Pokud často řešíš, co dát někomu k narozeninám a nic kloudného tě nenapadá, může
tě tenhle článek inspirovat. Co takhle třeba zážitková poukázka? Aby se obdarovaný mohl zúčastnit expedice na kopec, kde
víc lidí zahynulo, než se dostalo na vrchol…
Hm, co by na to asi příbuzní řekli?
Právě takový dárek dostal k šedesátinám od své manželky Leoš Husták. A spolu s Pavlem Kořínkem nakonec tvořili vrcholový tým na jedné z horských královen naší planety – Minya Konce (7.556 m
n. m.), na kterou do čínského Sečuánu
odjeli loni na podzim.
Expedice se tehdy chýlila ke konci a do
odletu zbývalo několik dnů. Chlapi i přes
nepříznivé počasí vyrazili na hřeben do
nejisté předpovědi a doufali. Riskantní
krok do neznáma se jim vyplatil – přišlo
34

vícedenní okno s bezvětřím, a tak se pustili do nebezpečného SZ hřebene, kde je
čekaly sedmdesátistupňové firnové úseky nebo podélné trhliny. Nástrahy hory
úspěšně přečetli a na vrcholu se tak po
patnácti letech opět objevily lidské stopy.
Než je po pár minutách zase uhladil vítr…
Za tuto porci odvahy a ukázku týmového výkonu (expedice měla dohromady osm členů, pozn. red.) jsme se s šéfredaktorem Montany Martinem Stolárikem rozhodli udělit Pavlovi Kořínkovi
a Leoši „Drobkovi“ Hustákovi, který
se nakonec v zájmu celkového úspěchu
expedice otáčel zhruba 300 metrů pod
vrcholem, prestižní nehonorovaný titul
„Sympaťáci roku“.
Nejprve se sluší trochu přiblížit,
o jaký úspěch vlastně jde. Tahle hora,

Minya Konka, totiž převyšuje své okolí o více než kilometr, a tím pádem na
sebe váže všechny mraky z okolí. V tom
je její síla. Spíše než technickými obtížemi se vyznačuje trvale nepříznivými
podnebnými podmínkami, které téměř
znemožňují pohyb po jejích hřebenech.
Doslova generuje příběhy – a my začneme jedním z nejslavnějších, který se
tam odehrál…

VĚNEC A ČERVI
PŘÍBĚH NA ÚVOD
Na vrcholový útok se vydali z posledních
sil a zhruba sto až padesát metrů pod finální sněhovou čepicí se rozhodli otočit.
Matsuda a Sugowara, členové velké japonské expedice z 80. let, zamířili dolů.

NEPÁL
ČESKOSLOVENSKÝ PRVOVÝSTUP, ŘÍKALI…

HIMLUNG

7.126 m
její kancelář, kde pracuje několik dalších
lidí. Evidují (nebo se o to přinejmenším
dost úspěšně snaží) opravdu všechny horolezecké výstupy, proto chtěli mít ve své
evidenci i ten náš.
Už na kopci jsme debatovali o tom,
proč nebylo možné dohledat o Himlungu
žádné relevantní informace v češtině. Někoho napadla (pro ostatní dost nepředstavitelná) myšlenka, že třeba na něm ještě
žádní Češi, potažmo Slováci, nebyli. Rozhodli jsme se nicméně tuto hypotézu po
návratu prověřit. Jedním kanálem pro získání těchto informací byla právě kancelář
Miss Hawley, druhým zdroje kolem JAMESu a ČHS. Ze všech stran přišla zpráva, že
o žádném českém či slovenském výstupu
uskutečněném před tím naším nevědí.

Himlung z druhého tábora

Je podzim 2015. Píšu si takhle se Sonamem, svým nepálským kontaktem, který řeší mé výpravy do Nepálu. Vlastně na
něj ani nemám mail, protože on všechno
řeší přes sociální sítě. Ptám se ho, co říká
na výpravu na vrchol Severní Manáslu. Na
Manáslu v posledních letech jezdí jeden
český horal za druhým. Manáslu mě však
neláká. Ovšem Severní Manáslu by už přitažlivé bylo, pro mě, a myslím, že i pro
každého, kdo četl stejnojmennou knížku
o české krkonošské expedici.
„Severní Manáslu není z principu nepřístupné, ale nedoporučuju ho. Nikdo tam
nechodí, servis by byl dost drahý a úspěch
je velmi nepravděpodobný,“ odepíše Sonam.
„Hm, co tedy jiného? Přibližně stejně
vysokého, a abychom se vlezli do tří tý
dnů. Maximálně.“
„Zkuste Himlung. Ten začíná být populární.“ O kopci jménem Himlung jsem
nikdy neslyšel a ani „pan gugl“ mi na můj
dotaz nevyplivl skoro nic, kromě nabídek
různých (hlavně nepálských a německých) agentur, které umí zařídit servis
až na samý vrchol kopce.
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„To neznám, pošli mi, prosím, bližší
informace.“
Tak se i stalo a zanedlouho padlo rozhodnutí vyrazit o dva roky později právě na Himlung. Zvláště když jsem zjistil,
že ho umím zařídit za 2.000 USD místo
obvyklých 6-7 tisíc eur, které standardně
účtují ostatní agentury. Sice mi nebude
o hlavu a půl menší tajtrlik funět na prdel až na vrchol a druhý mě nebude tahat za třímetrový špagát tamtéž, ale takovou akci bych ani absolvovat nechtěl,
a pokud někdo ano, tak rozhodně nepatří
do mého týmu.
Plán byl ukován a nakonec se nás
k jeho realizaci sešla pěkná a velmi příjemná partička třinácti lidí, z velké části
prověřená už z jiných, podobně vysokých
kopců. Přeskočím teď až na úplný konec
výpravy, kdy nás po úspěšném výstupu
na vrchol kontaktovala nepálská kancelář slečny Elizabeth Hawley z Káthmándú,
která eviduje všechny horolezecké expedice v nepálském Himálaji snad od roku
1950. Tedy vzhledem ke svému velmi vysokému věku ne Miss Hawley osobně, ale

Balení v BC

Samozřejmě nás to potěšilo a vtipné
je, že jsme celou dobu netušili, že vlastně
děláme pokus o první český a slovenský
výstup na Himlung. Po sestupu a návratu
do civilizace nás to dvojnásobně potěšilo.
A jak to celé proběhlo?
V Káthmándú jsme se zdrželi víc, než
jsme chtěli. Jeden z mnoha svátků, které
v zemích, jako je Nepál, paralyzují státní
správu, zdržel i nás. Prostě každý měsíc
se zde několik dní nepracuje kvůli státním či náboženským (jak buddhistickým,
tak hinduistickým) svátkům, plus samozřejmě všechny soboty a neděle.
Konec asfaltu a začátek hor najdete
v městečku Besisahar (1.700 m), kde tak
nějak nevíte, zda jste v Nepálu, nebo ještě někde v tropech v Indii. Samá palma,
prales, rýžová pole, spousta odpadků

ROZHOVOR

Pochopit a přijmout
Richard a Michal. Dva lidé plní
elánu, dva rozdílné a přece
v něčem tak podobné příběhy.
Jeden žije v Jablonci, druhý na
vesnici nedaleko Brna. Oba
mají jenom jednu ruku. Nebylo
jednoduché zorganizovat u nás
v redakci schůzku, ale když
k tomu konečně došlo, stačilo
jen pustit diktafon. Ostatně, tak
jsem to od začátku zamýšlel.
Aby si povídali hlavně oni dva
spolu. A já jenom doufám, že si
na tento rozhovor vzpomenete,
až budete mít někdy pocit, že je
k vám život nespravedlivý.
Richard

Buď to vzdej,
nebo se zakousni a běž
R: To je zvláštní, sedět naproti člověku
s jednou rukou. Jak dlouho jsi, Michale, bez
ruky?
M: Já to mám prakticky od narození. V útlém dětství mi ji museli amputovat, z důvodu
rakoviny kostí.
R: To znamená, že tu ruku zachránit nešlo?
M: Byla tam i hrozba další metastáze, takže ne.
R: Amputace v rameni je radikální, proč
tak moc?
M: Já jsem to měl právě v kostech, a takhle
vysoko, a doktoři se báli, aby to nešlo i do plic,
tak mně vzali úplně nejvíc, co šlo. Takže mi
vzali i kloubní jamku.
R: Mně sice rameno zachránili, ale zbytek
ruky je stejně nepohyblivý. Byl vytržen nervový pletenec a z důvodu nevyživení ruky došlo
k jejímu odumření a nezbytné amputaci. Brali
mně ji sice natřikrát, ale i tak se jim podařilo zachovat jen asi dvacet centimetrů horní končetiny. To mi bylo třicet let. A kolik let bylo tobě?
M: Dva roky.
R: Takhle malé mimino?
M: Ono to prý bývá u dětí celkem časté…
Dochází k tomu, když se vyvíjejí kosti. Díky
Bohu, že mi bylo tak málo. Člověk má hlavu
ještě přepnutou a vůbec to nevnímá.
R: Jak se ti s tím vyrůstalo? Nevadí ti, že se
takhle ptám? Víš, mě to zajímá. Ale chápu, že
někteří lidi jsou na to celkem citliví.
M: Ne, vůbec.
R: Mně to taky nevadí. Každej máme něco.
Mně bylo třicet let, když jsem přišel o ruku, a ty
jsi byl ještě mimino.
M: Když jsem se o tom bavil s doktory, tak
říkali, že děti s onkologickými problémy mají
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Mezi jeho záliby patřil pohyb, který se později stal i jeho
profesí. Pětadvacet let se věnoval tanci, působil jako lektor
a metodik pohybových aktivit. Dnes se věnuje extrémním
závodům jako cyklista a dálkový chodec. O ruku přišel při
nehodě na motorce ve svých třiceti letech. Jeho životní
dráhu můžete sledovat na webu: richardstepanek.cz

často černej humor. Úplně drsnej, mnohem
víc než dospělí. Já si třeba nedovedu představit, co bych dělal, kdyby se mi něco takového
stalo v dospělosti.
R: Když to řeknu hloupě, tak ty ses vlastně
narodil s jednou rukou. A já naopak. Já jsem se
všechno, jako třeba zavazování bot nebo přenesení krabice, musel učit ve třiceti. Ty ten grif
máš jinde, když se takto vyvíjíš už od mala… Mě
osobně by nejvíc zajímalo to tvé lezení. Já jsem
třeba ve Finsku šel nějaký ultramaraton, asi 150
km, ale zamrzly mi sněžnice. A já se pak bál je
rozepnout, že bych je potom už nezapnul. Protože když ti zmrzne ruka, tak to je konec. A ty se
pohybuješ v takových podmínkách. To nechápu.
M: Já na to říkám: „Díkybohu, že jsem
chlap, že mám alespoň instantní hřejivej pytlík.“ (smích) Tam si ohřívám ruku nejčastěji
a na tu jednu to stačí. Ne, vážně, už mě to
mnohokrát zachránilo.
R: To je mi jasný. Protože jenom si v zimě
zavázat botu, na to je potřeba strašně času.
M: Navíc to zimní vybavení, čím míň gramů,
tím víc peněz. Ale to se nedá nic dělat, mě to
baví. Snažím se si všechno shánět nebo upravovat tak, aby to bylo „user-friendly“. Prostě
si s tím pohrát.
R: No, já jen než jsem sehnal batoh, který jsem potřeboval, tak to trvalo tři roky. Ale
k tobě. Ty lezeš přesně kde? Já jsem si původně
myslel, že lezeš po horách, což je asi blbost, ne?
M: Teď jedu odsud rovnou do Tater. Budu
bydlet u Smokovce a chodit všude okolo.

Michal

Momentálně student sportovního
managementu na univerzitě v Dánsku.
Pravidelným čtenářům našeho časopisu je
známý díky pokusu o výstup na Pik Lenina
v rámci projektu 5 rukou, 5 vrcholů
(naposledy M5/2017).

R: Takže chození?
M: Teď ano, ale provozuju třeba i ledolezení.
R: Fakt?
M: V ledu je to s jednou rukou třeba mnohem lehčí než na skalách.
T: Protože si chyt uděláš, kde chceš, ne?
M: Přesně.
R: Takže ty lezeš i po skalách?
M: Ano, ale to musím dopředu znát, jak
tam jsou chyty, protože nemůžu pustit ruku
a šmátrat po jiném chytu.
R: Já nejsem v horách kovanej a ani mě to
neláká, ale věřím, že to může někoho naplňovat. Já lezení nechápu, ale vím, že je něco, co
lidi do hor žene. Někoho zase neláká jezdit na
kole. Tyhle záběry (rozhlíží se kolem, po fotkách na stěnách redakce) jsou nádherný, ale
vůbec nechápu, kde je ten pud sebezáchovy.
I když je to nějak jištěný, stejně tam musí být
nějaká hrana, za kterou už je to nebezpečné.
A když mi řekneš, že lezeš na skály…
M: …to je spíš takový pseudolezení.
R: Nebuď skromnej, to se dneska nenosí. Čím seš větší… aha, to se nahrává, že jo…
tak jinak: Čím míň nejseš skromnej, tím víc se
o tobě píše.
T: Richarde, mohl bys popsat svůj příběh?
R: Já, sám za sebe, jsem přišel z úplně jiného života. Byl jsem na vrcholu, mezinárodním
lektorem tance, choreografem, bavil jsem se

