Efrat Sa’ar (37)
Narodila se a vyrůstala v nejjižnější části
Izraele, v Ejlatu na pobřeží Rudého moře.
Když bylo Efrat šestnáct let a chodila na
střední školu, stal se fotoaparát její neodmyslitelnou součástí. Už v té době začala
přes jeho hledáček velice intenzivně vnímat a zaznamenávat své okolí.
Poté, co si jako štábní důstojník odsloužila svůj díl v izraelské armádě, konkrétně ve škole důstojníků IDF (Israel

Defense Forces – Izraelských obranných
silách), odjela studovat management do
USA. Po návratu do Izraele se Efrat zapojila do práce v rodinné firmě, v otcově tiskárně v Ejlatu, kde se pohybovala
na pomezí umění, žurnalistiky a zábavy
v reklamním světě a zkoumala tenké hranice mezi těmito rozdílnými fotografickými světy. Tyto znalosti uplatnila a dále
rozvíjela při práci pro největší izraelské
vydavatelství časopisů v Tel Avivu.
Po celou dobu pokračovala ve své
osobní fotografické tvorbě a následně
také filmování sportovců při jejich sportovních výkonech. Na této práci ji nejvíce
baví zachycovat pohyb v jeho ryzí podobě a představit na fotografiích maximum
toho, co je lidské tělo schopno ze sebe
vydat a dokázat.
Ke sportovnímu lezení a horolezectví
obecně se dostala přes svou sestru, která
se seznámila se svým budoucím manželem na lezecké stěně ve městě Haifa. Ten
zde působil jako instruktor. Díky tomu se
Efrat záhy začlenila do izraelské lezecké
komunity. A tady se také seznámila s lezcem na fotografiích. Ofer Blutrich žije
právě ve městě Haifa a do Tel Avivu přijel kvůli urban climbingu a nafocení zajímavých snímků. Jedna ze zde představených fotografií byla dokonce vybrána pro
Eretz Israel Museum, aby byla představena na výstavě, která
bude probíhat letos
v prosinci současně
s výstavou fotografií
World Press Photo.
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URBAN
CLIMBING
ve Svaté zemi

NORS K O
Benny Purner a Albert Leichtfried si užívají „Seaside“ (M7/WI6+)
Benny v glazurách „Thinair“ (WI5), tunel Larsberg
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RADEK JAROŠ

K2 – 8.611 m

„Nazdár. Všude o mně píšou, jenom Montana ne.“
„Vždyť jsme se na Fesťáku domlouvali,
že jsi v září někde pryč a pak něco spácháme.“
„Jsem si dělal srandu.“
„No tak jak? Vždyť kvůli tomu volám.
Chápej, my musíme počkat, až se přehrne
ta první vlna, a pak se toho nějak přiměřeně zhostit. Lezeckej časopis, chápeš, ne?“
„Hele, když o tom tak přemýšlím, mohl
bys příští týden přijet na jednu soukromou přednášku. Je to kousek od Poličky,

pořádá to můj první sponzor. Je to ten borec, který mě přemluvil k odletu na Everest, a je to ten borec, který mi po Nanga
Parbat řekl: ,No tak už je vylez všechny.‘
Já myslím, že tam to bude dobrý. Myslím,
že najdeme i něco, co ještě nebylo publikovaný. Třeba ten prst, co jsem si i letos
pod K2 skřípnul kamenem.“
…
(Příští pátek kousek od Poličky, před jednou menší, soukromou, pozdně středověkou tvrzí)
„Slyšel’s o tom Nepálu?“

„No, kvůli tomu sem přijede Česká televize s přenosovým vozem. Já jsem jim
řekl, že za nimi dneska nikam do studia
nepojedu.“
„A to jim jako řekneš, že v horách
padá sníh?“
„Tak nějak.“
A potom jsme dvakrát přerušili večírek a šli se dívat na televizi, ve které
z podkroví domu, kde jsme právě postávali, mluvil k národu Radek Jaroš. A dával naději lidem, kteří teprve čekali na
informace.

Korunovaný
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1 0 O TÁ Z E K P R O

Volné lezení
v horách
Volné lezení v mém podání znamená
nalehko a sólo. Mít lehký malý batůžek,
trochu jídla a pití, lezecké pohorky, karimatku, spacák, žďárák na vícedenní
přechody, někdy krátké desetimetrové
lano a sedák, hůlky, v zimě mačky, cepín, a to je všechno. Ten volný spontánní
pohyb, bez předem stanoveného plánu
a jen s orientačním cílem, miluji. Kouzlo
okamžiku a splývání se skálou. Lezení ve
stupních dvě až tři naprosto uspokojí mé
potřeby. Hlavně mít ten pocit, „držet skálu pevně v rukou“, Edlinger? Samozřejmě
že to občas přepísknu a přesáhne to do
čtvrtého a zřídka i pátého stupně. Takové lezení je něco, co mě nabíjí bez ohledu
na obtížnost. Prožívat hlubokou expozici
pod nohama a přitom jistotu mnoha let
skalního lezení. To mě vždy přivádí do
extáze. A také mě přitahují vrcholy. Nestát na něm je pro mě jako nevylézt cestu,
nedokončit dílo. Vrchol je pro mě prostě

Ostrov Gerlachu a Vysoké v dálce z Ladového štítu
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vrchol, cíl snažení, vrchol dne! Postupně
v mých snech začaly převažovat Vysoké
Tatry. Přece jen jsou blíž než Alpy. Mohu
ve tři ráno vyjet a v sedm večer už sedět
doma u společné večeře, jako bych nikde
ani nebyl, a být nadnášen tím ohromným
prožitkem v sobě. Bude mě živit až do
dalšího výjezdu.
Hory mě otužily a postupně naučily
snášet větší a větší zimu. Až jsem nakonec našel odhodlání vstávat ve čtyři do
dvanáctistupňového mrazu a šlapat pod
stěny i v zimě. Abych mohl už za úsvitu
zažívat ty nádherné pocity šplhání vzhůru a neskutečně barevné scény úsvitu.
A nádherné pocity, kdy se prsty v prvních
paprscích slunce začínají prohřívat. Úsvit
a západ slunce jsou chvíle, pro které stojí za to šplhat na vrchol. Vždycky doslova běžím pod skálu a nemohu se dočkat,
až ji budu zase držet pevně v rukou. V té
chvíli se do mě vlije nová energie a mohu

Ferraty mě postupně
přivedly do hor
a naučily se tam
pohybovat. Ihned jsem
si zamiloval volné lezení
v horách.
znovu začít z plných sil. Mám rád, když
stojím na vrcholu už v osm devět ráno
a mám před sebou ještě celý den. Mohu
stihnout další štít v jiném údolí anebo
přelézt celý hřeben s několika dalšími
vrcholy. Přelézání hřebenů přes všechny
ty věže a věžičky se stalo mým novým
lákadlem, novým cílem. Postupně jsem
během roku přelezl všechny pro mě významné hřebeny, masivy a hlavně štíty.
Nejvíc určitě vzpomínám na ten Gerlachovský, od Kotle až po Lučivianskou
lávku, i když nejdobrodružnější byl ten
z Lomnického štítu až na Baranie rohy.
Slézání do Baranieho sedla byla velká
třešnička na dortu. Jak člověk ty Tatry
ještě neznal, tak byl dost šokovaný, když
se najednou díval pod sebe do převisu.
Kouzlo hřebenů spočívá v tom, že schůdná cesta se nakonec vždycky objeví, i když
to tentokrát bylo za čtyři. Vyvěsit se na
madlech do mírně převislé stěny v oprav-

ROZHOVOR

František Kele

Dne 16. 5. 2013 jsem měl díky sousedce paní Šimsové jedinečnou možnost setkat se s významným
slovenským cestovatelem a horolezcem Františkem Kelem a jeho ženou Ludmilou. Nejen že jsem se všemi jmenovanými strávil
krásný večer, ale pan Kele mě příjemně překvapil, když souhlasil s rozhovorem a trpělivě odpovídal na mé otázky. Kdo
mohl tušit, že ani ne rok a půl po tomto rozhovoru František Kele zemře právě v horách, ve svých milovaných Tatrách,
zcela v rozporu se svou odpovědí na mou poslední otázku, při nešťastném uklouznutí během výročního, třicátého závodu
vysokohorských nosičů Sherpa Rallye.
Jak jste začal s horolezectvím a co vás ovlivnilo?
Jsem Bratislavan, narodil jsem se tedy ve
výšce 164 m n. m., shodou okolností stejně
jako Zolo Demján. Nejvíce mě ovlivnil můj
otec, který byl vynikající lyžař a velmi dobrý
horolezec. Otec měl v Bratislavě obchod se
sportovními potřebami. Motivoval mě třeba
tím, že jel s kamarády například na kole do
Zell am See, potom vystoupili na Glockner
a Grossvenediger. Kola poslali domů a vrátili
se na člunu po Dunaji. Vzpomínám, že když
táta s přáteli přemýšlel, co budou dělat o víkendu, tak vždy zvažovali, jestli pojedou do
Tater nebo do Alp. Takže za všechno může otec.
Naším tréninkovým terénem byly Malé
Karpaty. Jako čtyř- pětiletý jsem chodil s dospěláky, plakal jsem, protože jsem byl unave42

ný, tak mě brávali na ramena. Kamarádi otci
povídali, že mi to znechutí a že mě zničí, ale
nedopadlo to tak.
První štít, Rysy, jsem zdolal nejjednoduššími cestami jako dvanáctiletý, pak následovaly
Vysoká a Ganok. Všechno v zimě.
Nejdříve jsme měli okované boty. Pod stěnou jsme se přezouvali do lehké obuvi, trampek. Pak nás zachránily vibramy, v tom jsme
uměli chodit i lézt.
Byl jste i členem reprezentace?
Podával jsem dobré výkony, tak jsem se
v sedmnácti letech dostal do Československého státního reprezentačního mužstva horolezců. Byl jsem v něm téměř pět let. Měli jsme
vynikajícího českého trenéra Otto Jelínka. Do
mužstva se dostalo dvanáct lidí, a to bez ohle-

du na pohlaví a věk, byly tam dvě tři ženy. Ještě
před maturitou jsem se dostal do Alp s takovými lezci jako Mašek a Cerman. Kvalifikoval
jsem se tam nejspíš svými přechody hřebene
Vysokých Tater, protože jsem je přešel dvakrát
v zimě a jednou v létě.
Přechod hřebene Vysokých Tater je vážný
podnik, jak jste trénoval fyzickou kondici?
Když mému otci znárodnili obchod se
sportovními potřebami, odešel do Vysokých
Tater dělat chataře. Začal na Popradském plese, na Kamzíku. Potom byl dvakrát po sedmi
letech na Zbojnické chatě. Tak jsem chodil za
otcem přes hřeben Malými Karpaty, od soutoku Moravy a Dunaje a skončil jsem na Gerlachu. Šel jsem to sedm až deset dní. Samozřejmě i v zimě.

Rubrika, ve které najdete víc než jen inspiraci

Sicílie

LE Z !

Oblast Grotta Re Lucelltora

(není jen San Vito)
„Víte, jaké jsou tři nejtenčí knihy na světě?“
„Anglická kuchařka. Cikánský zákoník práce. A lexikon německého
humoru.“
Průvodčík na Sicílii je svým rozsahem tak někde v půlce mezi
lexikonem a Kapitálem od Karla Marxe.
Asi před rokem mi někdo Sicílii
hodně vychvaloval. Že prý to je
skvělá zimní oblast, něco jako
malý brácha Kalymnosu, všude samý krápník, kafčo silný, že
v něm stojí lžička, jen teda bacha
na ty mafiány…
Začněme strohými fakty. Jestliže má Itálie na mapě tvar boty,
pak Sicílie je ten prokopnutý míč
před její špičkou. Na délku má
něco přes 200 km, na výšku nepatrně méně. A je to ostrov. Takže
Sektor Crown of Aragon. Moře na dohled.

jak na něj? Syndrom ekonomické
třídy, kinetóza, nebo mořská nemoc? Volba je na tobě.
Domorodci jsou srdeční, milí
a usměvaví. Pomůžou, poradí.
Vše končí v okamžiku, kdy usednou za volant. Bože, půlka lidí
tam řídí jak Roman Janoušek po
třech sklenkách a druhá půlka jak
Olga Hepnarová. V Palermu v odpolední špičce poznáš peklo. Kdo
může, ten jede, kdo nemůže, ten
troubí a jede taky.

„7c na OS? Možná ano.“
„Tři týdny na silnicích bez jediného šrámu? Tak to těžko.“
„Čtvrtá nejtenčí kniha na světě: místní pravidla silničního provozu.“
Pomeranče za 50 centů za kilo
jsou tak sladké, že se ti budou
druhý den rojit u zadku včely. Zeleninu si koupíš za pár kaček od
pěstitelů, kteří člověku postaví
stánek do cesty zrovna ve chvíli,
kdy se mu začnou tenčit zásoby
potravin. Snad jen jestli jsi natolik přísný, že směřuješ k prvnímu
8c+ formou „4 polévkové lžíce
ovesných vloček s vodou k snídani a přes den 2 sacharidové tyčinky“, tak si zmíněné potraviny raději dovez, na Sicílii zatím nejsou
moc v kurzu.
Pojďme raději lézt. Hledáš
sportovní oblast, kde se to hemží cizími jazyky jako v Babylóně?
Nevadí ti počkat si občas na po-

pulární cestu? Večer chceš s holkama probrat novinky od Prany?
Pak ti nesmí uniknout San Vito lo
Capo na severozápadním cípu
ostrova. Z nedalekého letiště
v Trapani tě sem odveze autobus (anebo si půjčíš auto a procouráš blízké okolí), ubytuješ se
v kempu Bahira a všechny ostatní starosti můžeš hodit za hlavu
a jenom lézt. Přímo na pobřeží
tu je čtyřkilometrový pás skal
a jako bonus pár skal rozesetých po malebné krajině. Crown
of Aragon, Nuova Ossesione,
Calamancina, Pinetta. Většina
lezců, kteří míří na Sicílii, jede
právě sem.
Druhou možností je vzít auto
a objet celý ostrov. Dostaneš se
do parádních sektorů, ve kterých budeš nejčastěji úplně sám.
Občas sice budeš na dvojku půl
hodiny poskakovat zatáčkami do
kopce po nějaké rozbité silnici,
ale dojedeš na konec světa, kde

Skály nad kempem Bahira v noci. San Vito Lo Capo.

65

