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Otáčeli jsme to zhruba 150 výškových metrů pod
vrcholem kvůli špatnému počasí a příliš velkému riziku
nestabilního sněhu. Závěrečná pasáž byla sněhová
lávka z „cukru krystalu“, jak je pro Andy obvyklé, která
byla široká slabý metr, dlouhá asi dvacet, bez zábradlí
a vysoká asi kilometr na každou stranu. Bez možnosti
zajištění.
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Věcně…

Z

Sjezd je třešničkou na dortu, zlatým hřebem, ale
nejde jen o něj. Extrémní sjezd, to je naprosté
soustředění, pár minut naprostého soustředění,
a potom gejzíry radosti. Proto se pády dějí spíš
dole. Jakmile soustředění povolí, něco se uvnitř
otevře a člověk vstoupí do jiného světa. Ten „svět“
pak v člověku ještě dlouho doznívá a už nikdy zcela
nevymizí. V žádném sportu jsem tohle nezažíval
tak intenzivně jako na lyžích ve velehorské scenerii.

LE ZE

URKO

ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU
Většina lidí žije stále ve své minulosti

SETKÁNÍ

či budoucnosti, jako by přítomnost

Zalézt si na Kalymnosu byl odjakživa můj
sen. Avšak nikdy k tomu nebyla vhodná
doba nebo do toho něco vlezlo. A když se
můj sen začal rozplývat, a já na tento pro
slulý řecký ostrov téměř zapomněl, plá
cl mě jeden kamarád do zad a řekl: jede
se na Kalymnos, kámo. OK. A tak jsem
se tam jednoho dne nějak ocitl a rychle
zase procitl do reality.
První den dojdu naprosto natěšený
ke skále a zjistím, že jsem to při balení
překombinoval a vzal si dvě levé lezečky
různé velikosti – mám totiž jedny větší
na vícedélky a menší na sportovky, stej
ný model. Začíná mnou prostupovat hněv
na sebe sama a je zapotřebí mnoho náde
chů a výdechů na rozdýchání mého „faux
pas”. Ve stejném momentě potkávám
jednonohého lezce Urka, který pravou
lezečku nepotřebuje, a jeho dva kamará
dy, nevidomého Simona Salvagnina a jed
nookého Pipa Mata, dohromady tvořící

byla natolik všední, že by ani za
pozornost nestála. Na Urkovi je ihned
vidět, že právě ta přítomnost ho
naplňuje a dává mu smysl života.

6

handicapovaný lezecký tým „Cordata de
la Ostia”. Nevědomky se účastním lekce
trpělivosti a pokory. Tito úžasní lidé mi
dnes otevřeli oči a já, přestože jsem ne
lezl, jsem strávil nádherný den naplněný
zajímavým hovorem, smíchem a focením.
Otázkou zůstává, proč tito lidé bez
zraku nebo končetiny jsou šťastnější, při
rozenější a kamarádštější. Proč my „nor
mální“ lidé jsme stále s něčím nespoko
jení, snažíme se být za každou cenu se
riózní a každý den se zabýváme nějakým
problémem, který vyprodukuje naše hla
va! Myslím, že to je tím, že nevidíme rea
litu takovou, jaká ve skutečnosti je, pro
tože naše ego stále hledá něco nového
a neexistujícího. Jako by Urko a jeho ka
marádi byli uvolněnější a mentálně zdra
vější, právě díky tomu, že ztratili jeden
z tělesných smyslů, a tím si uvědomili
a přeskupili veškeré hodnoty naší pokři
vené společnosti a pronikli do tajemství
přítomného okamžiku.

Čekání na Godota
Úvodem nutno říct, že tady nepůjde o rozbor významových rovin klasického díla Samuela Becketta, ačkoli i lezení na písku
mívá tu a tam podobu absurdního dramatu. Jen jsem neměl to srdce rovnou napsat příjmení polského (nejen) outdoorového
fotografa, se kterým jsem strávil jeden den ve skalách. Původní titulek totiž měl být: Čekání na Kokota.

Začátek

Traumzeit. Bernd Arnold v trhlině pod prvním kruhem.
Traumzeit. Prvovýstup (1985).

Určitě trošku jako v Indii.
„Jé, ty jedeš do města Nagpur?
No počkéj, Kuldeepův brácha Sandeep
tam zná Rádžiho a sousedka jeho brat
rance Rajneesh Kumara, nějaká Priyan
ka, má kamaráda, u kterýho bys mohl
měsíc bydlet.“
Za necelou hodinu jsem měl v geogra
fickém středu „Hindustánu“ domluve
né ubytování u Raviho Kumara Sharmy.
Takhle to tam chodí. Nebo alespoň v roce
2004 to tak bylo.
Netroufám si odhadnout, přes kolik
rohů to vedlo vloni. Ale jednoho dne se
mi ozval Adam Kokot, že by měl zájem
nafotit něco na písku. A vlastně jsem byl
docela rád. Viděl jsem pár Adamových
snímků, které mě fakt zaujaly, a těšil

jsem se, až mu ukážu to nejlepší lezení,
které v mém světě existuje. Neříkám,
že jeden typ lezení, jedna disciplína, vy
čnívá nad jinými. Kdepak. Nikomu nic
nenutím. Každý si může najít a vybrat
to svoje, jít vlastní cestou a v tom je to
pěkné. Já jsem ovšem pískům naprosto
propadl, a i když občas navštívím něja
kou jinou oblast, odlišný materiál, kde
mě to taky baví, tak se stejně nejvíc tě
ším zpátky. Na píseček.

Čekání
Setkání jsme tedy dohodli na konec květ
na. Pak z toho byl červen. V červenci to
skoro klaplo. Srpen zase nic. A tak teda
září. Měl jsem dost času na to, abych pro
myslel, kam Adama vytáhnu. Chtělo by
to nějaké malebné místo s krásným vý
hledem a fantastickými cestami. V hlavě
jsem měl hned několik záložních variant:
jednu kdyby bylo moc vedro, pak rychle
schnoucí variantu, kdyby den předtím
sprchlo, spárovou variantu, kout, něco
hodně odvážného… Ovšem díky delší
periodě sucha a ideální teplotě jsme na
konec nebyli omezeni světovou orientací
stěn – šlo to téměř všude.
A tak jsem to nasměroval do jednoho
ze svých nejoblíbenějších saských zákou
tí. Z Bad Schandau udolím Křinice podél
kolejí turistické tramvaje k Nasser Grund
a odtud pěšky půl hodiny lehce do kopce
lesními pěšinami k dvojité podkově, která
se jmenuje Kleiner a Grosser Dom. Jsme
v srdci oblasti Affensteine. Na zhruba de
set věží, stojících nedaleko od sebe, vedou
mraky parádních cest od sedmiček do de
set céček. Domerker, Domkanzel, Dom
pfeiler, Dompfaff, Domspitze, Domnadel,
Däumling… všechno se tu jmenuje tak
trochu podobně. A ve středu celého amfi
teátru se na skalním podstavci pyšní pět
atřicetimetrové dvojče Rohnspitze a Do
mwächter. Je skoro jedno, do jak obtíž
né cesty naběhneš – skoro vždy to tu na
tebe bude zatraceně moc dýchat historií.

Domkanzel
„Tu jest bardzo pieknie.“
Je. Já vím.
V létě jsem na tenhle pětatřicetime
trový špalek už něco lezl a pohledem jsem
18

PORTRÉT

V roce 2008 prosil mého muže Nica jeden klient jménem Bruno, se kterým už lezl, aby ho vzal do Yosemit přelézt nějakou klasiku. Těsně před odjezdem se Bruno zeptal Nica, jestli by mu nevadilo, kdyby s nimi lezla i jeho přítelkyně. Nico řekl, že s tím nemá
problém, pokud umí lézt. Bruno mu se smíchem odpověděl: „Tak to asi nebude problém, moje holka je Catherine Destivelle.“

Catherine Destivelle
Už dlouho jsem si přála udělat rozhovor
se slavnou sousedkou (od roku 1997 žije
v Les Houches) a Nicovou „klientkou“,
kterou se rád pochlubí. Ale stále nebyla
příležitost. V posledních měsících jsme se
několikrát potkaly na umělé stěně, a poté,
co jsem přečetla její dvě knihy, jsem ji ko
nečně poprosila o interview.
„Když jsem lezla, cítila jsem se výborně.
Tělo mě poslouchalo, měla jsem pocit, že
jeho možnosti jsou neomezené. To jsem
cítila už ve Fontainebleau, když jsem řeši
la několik těžkých bouldrů. Ten den jsem
se pohybovala s čistou myslí a naprostým
soustředěním. Čím dál jsem lezla, tím víc
jsem to chtěla, bylo to jako droga.“
Takto popisuje Catherine Destivelle ve
své knize Ascensions, jak začala ve svých
třinácti letech lézt. Do devatenácti lezla
jako blázen, často tajně, rodiče si mysle
li, že je s klubem ve Fontainebleau neda
leko Paříže, kde její osmičlenná rodina
žila. A ona zatím odjela vlakem do Alp
nebo Verdonu, kde už v sedmnácti lezla
nejtěžší cesty té doby. Například „La di
recte americaine“ (1.000 m ED-6c) na Dru
nebo třeba „Couzy Desmaison“ (1.400 m
ED-6c+) v severní stěně Olana (Écrins).
„Ano, to byly neskutečně bláznivé časy,
dny jsem prožívala naplno. Zdolávala
jsem třeba taky dvě stěny v masívu Mont
26

Blancu během jednoho dne, a to pěšky
z údolí, protože jsem neměla dost peněz
na lanovku a vlak. Kromě toho jsem čas
to nosila i těžší batoh než můj společník.
Říkala jsem si, že je etické přijít do hor
pěšky z údolí, a teď, když už peníze mám,
už bych to neudělala. Nějak jsem se tehdy
musela motivovat,“ komentuje Catherine
svoje začátky při našem setkání.
Jak to, že jsi ve dvaceti na několik let lezení
zanechala?
Na konci sedmdesátých let nebylo horolezectví zdaleka tak rozšířené jako teď. Lezli
jsme tak, že jsme si sami zatloukali všechny
skoby a zakládali veškeré jištění. Lezli jsme
technicky. A tak jsme lezli ve všech stěnách.
To mě pomalu začalo nudit. Pak jsem potkala
horolezce, kteří hráli poker, a já jsem začala
hrát s nimi. Dny a noci jsme nedělali nic jiného. Byly dny, kdy jsem spala jen 15 minut, než
přišel první pacient (pracovala jsem jako fyzioterapeutka) a potom vždy 10 minut na masážním stole mezi masážemi. Kdo by to byl řekl,
ale úplně nás to pohltilo. Mysleli jsme a mluvili jen o pokeru. O prázdninách jsme třeba
jeli do Calanques, známé oblasti poblíž Marseille, a ani jednou jsme nelezli, celé dny jsme
jen hráli poker. To byla pro nás tehdy ta pravá
zábava! A když jsem se vrátila domů do Fontainebleau, pocítila jsem najednou problémy,
které jsem předtím neznala. Byla jsem těžká,
cítila jsem se ochable. Tehdy jsem nad tím

uvažovala a zjistila jsem, jak mám lezení ráda
a jak mi chybí. Věděla jsem, že takto to dál nepůjde. A bylo tehdy opravdu velmi těžké opustit svět pokeru, vrátit se k lezení a získat zpět
formu. Musela jsem shodit nabraná kila, ale
měla jsem velkou motivaci, protože se mnou
chtěli natočit film o přelezu v té době jedné
z nejtěžších cest ve Verdonu „La Pichenibule“
(7b+). Během čtyř let mé pauzy se způsob lezení radikálně změnil. Do módy přišlo volné
lezení, což se mi velice zalíbilo. Hlavně proto,
že jsem se nemusela vláčet se spoustou skob.
Tři měsíce před natáčením jsem trénovala jako
blázen a na samotné natáčení jsem pak byla
ve skvělé formě.
E pericoloso spongersi byl tvůj první horolezecký film a následovalo jich ještě hodně.
Jsi jedna z nejvíce fotografovaných a filmovaných horolezkyň a nejznámější francouzská lezkyně.
Využila jsem všechny příležitosti, abych žila
tím, co mě baví, což je lezení. Focení a filmování jsem přijala jako práci. Když jsem měla
v plánu významnější výstup, tak jsem zařídila,
abych měla dostatek obrazového a filmového materiálu. To mi sice někteří vyčítali, ale
sponzoři mě dobře podporovali, tak jsem jim
musela nějak poděkovat. Přiznám se, že teď
jsem na fotoaparáty alergická.
Na fotkách jsi nejčastěji ve velmi módním
sexy oblečení odpovídajícím té době. To sis
vybírala sama?

Poprvé vidíme „náš“ kopec, ale ještě nám na nástup do ledopádu zbývá celodenní pochod

CZ Expedition 2015:

Satopanth 7.075 m a Bhagirathi II 6.580 m (Indie)
Jak dopadl můj dárek ke kulatinám, při kterých se dříve již odcházelo do důchodu…?
Po velmi studené noci nemáme vůbec chuť vstávat a hlavně vyrazit na vrchol dříve, než
na náš stan zasvítí slunce. Včera byl velmi náročný den, nemáme chuť k jídlu, a navíc se
stále nemohu dostat do svých starých koflachů, koupených v roce 1996 při výpravě na
Everest. Když se konečně jako první z naší dvojice vydávám k vrcholu, velmi brzy si uvědomím, že jsem pomalý a na vrchol by mi to trvalo déle, než by bylo rozumné a bezpečné. Vracím se tedy a sděluji svému spolulezci Davidovi, že nahoru nepůjdu a počkám na
ostatní, až se vrátí z vrcholu do třetího výškového tábora.
Každý výlet však nemá jen své vyvrcholení (tedy závěrečný výstup na vrchol a vrcholové fotografování a kochání se), ale má i svůj začátek a konec. Začněme tedy od začátku.
Gangotri a Bhagirathi river

Ačkoli mě můj dávný oddílový spolulezec
Pavel už několik let lákal, abych s nimi
vyrazil na nějaký ten kopec, stále bylo
něco důležitějšího, proč jsem si to vždy
„rozmyslel“. Jenže váhat se nedá do neko
nečna, „biologické hodiny tikají…“, a tak
jsem využil toho, že jsem měl z kraje ná
sledujícího roku oslavit kulatiny, a poně
kud sobecky jsem si naložil tento dárek,
raději předem, než abych čekal na další
rok. Kdo ví, co bude?
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Rozhodnutí tedy padlo ještě v roce
2014, hned z počátku následujícího roku
skládám zálohu na letenky a nezbytné
počáteční výlohy, následně řeším výbavu
a také vízum do Indie. V rámci přípravy
jedu několikrát do Vysokých Tater, v zim
ních i letních podmínkách, a snažím se
také zvednout si kondičku přechodem čás
ti hřebene Roháčů nebo výlety do Beskyd.
První soustředění účastníků máme
v dubnu na Rabštejně, kde jsme si ještě

ve sněhu sáhli na skálu, příjemné byly
i diskuze o expedici u piva nebo vínka.
Mým spolulezcem je mladý horský bě
žec David, a tak vím, že z nás dvou budu
jednoznačně ten pomalejší.
Odlétáme s tureckými aerolinkami
z Prahy 18. 9. v poledne, po mezipřistá
ní v Istanbulu jsme v Novém Dillí (New
Delhi) nad ránem dalšího dne. Naše
agentura nás přijela vyzvednout na leti
ště o nějakou tu minutu později, ale jak

Spousta holek netuší,
že mají na to lézt v horách

N S CEPÍNY…
SKROMNÝ BRŇA
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ROZHOVOR S JA
K lezení ses dostal v pozdějším věku a jsi tudíž inspirací pro všechny, kteří tenhle krásný
sport také objevili později. V kolika letech to
bylo? A vnímáš to dnes jako nějaké omezení?
Bylo to někdy zhruba ve dvaadvaceti letech.
V začátcích jsme hodně boulderovali a chystali se každoročně na Mejcup, který pro nás
vždy byl vrcholnou akcí, protože jsme se tam
potkali se všemi kámoši z Brna a okolí. Byla
to taková hecovačka. Pozdější lezecký začátek
jako omezení nevnímám. Kdybych začal jako
dítě, tak dnes samozřejmě lezu asi trochu líp,
ale zase jsem zažil a viděl jiné věci.

„Ahoj Honzo, poprosil jsem Baču, jestli by mi
na tebe dal kontakt kvůli rozhovoru do Montany, měl bys čas na pokec?“ Stračes: „Ahoj,
no když myslíš, že je to dobrý nápad, moje
číslo je…“ Tak jsem si říkal, že buď je to někdo,
z koho slova nevypáčíš, anebo přesně naopak
a je si toho vědom. Jenže v Brně „U průmyslovky“ se všechny obavy rozplynuly.
Tedy až do doby, než jsem zjistil, že polovina rozhovoru nebyla kvůli plné paměti
diktafonu zachycena. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Snad se vám bude následující
rozhovor líbit.

Kdy a při jaké příležitosti ses vlastně dostal
k drytoolingu, což je zase úplně jiný sport
v porovnání s klasickým lezením…
To bylo před čtyřmi lety, tady v Brně na
venkovní umělé stěně Olympia na doporučení kamaráda. Kdosi mě tam viděl a říkal, že mi
to docela jde a měl bych zkusit nějaké závody.
Jakou má vůbec drytooling v Česku tradici
a zázemí?
Tradici má poměrně rozsáhlou, i když se
o tom moc neví. Z konkrétních jmen, která mě
takhle spatra napadají, jsou to třeba Standa
„Kvak“ Hovanec, Mira Matějec, Lucka Hrozová, která sbírá úspěchy taky v rámci světového
poháru, Stoupa (Dušan Janák – pozn. autora)
a další jména. S tím zázemím je to teď asi trochu slabší. Pár lidí má nějakou překližku doma
v garáži, jinak o ničem nevím.
Můžeš zmínit terény, které jsou v rámci ČR
vhodné pro drytooling? Respektive kam nejčastěji vyrážíš a kde se dá trénovat bez obavy,
že tě někdo bude nahánět s klackem v ruce?
Pro nás z Brna je to asi nejlepší v Branné
v Jeseníkách.
Jak se na „lezení se železem“ po skále dívají
ochranáři a především lezci? Co určuje, jestli
je skála vhodná, nebo ne?
No, ochranáři se na to dívají skrz prsty
a lezci jsou podle mě rozděleni na dva tábo-

ry. Prioritou vzhledem ke skalám vždy bylo
a bude klasické skalní lezení, až pokud je skála z tohoto pohledu skoro nelezitelná, kvůli
miniaturním chytům tak akorát na hrot cepínu anebo milimetrovým prasklinám ve skále,
můžeš ji pasovat na terén pro drytooling. Ale
to ještě nestačí, skála musí být vhodná taky
z hlediska své tvrdosti, aby se pod náporem
železa nezačala lámat.
Jak na tuhle lezeckou disciplínu vlastně trénuješ a jak moc je trénink odlišný od klasického lezení?
V podstatě je to stejné jako s klasickým lezením, jen s tím rozdílem, že se snažíme co
nejdéle držet cepíny při zvládnutí co možná nejtěžších kroků. Nejvíc trénujeme u Bači
v kůlně, na podomácku vyrobené stěnce o rozměrech 2×2 metry. K tomu různé visy s cepíny na trámech.
Nedávno jsi vyhrál Mistrovství Slovenska
v drytoolingu. Jaká je úroveň konkurence
v rámci ČR a SR?
Na Slovensku je konkurence daleko větší.
Je to určitě i kvůli silnějším horolezeckým oddílům a kvůli tomu, že oni tam ty Tatry prostě
mají. Ale i v Česku už se situace zlepšuje a těch,
co zkouší drytooling, pomalu přibývá.
V loňském roce ses vydal do Peru, konkrétně
do severovýchodní stěny Jirishanky (6.126 m
n. m.). Jak nápad vznikl a co stálo za tím, že
ses nakonec ocitl v mezinárodním týmu?
Nápad vznikl asi na té stěnce 2 × 2 metry po
přečtení článku o neúspěšné německé expedici Michiho Wohllebena před třemi roky. Mým
spolulezcem pro tuhle akci měl být Bača (Pavel
Vrtík – pozn. autora), ale dostal zápal plic a já
už měl na tenhle výlet vyhrazený čas a koupenou letenku, takže jsem odcestoval sám. Pod
stěnou jsem se potkal s Joshem Whartonem
a Standou Vrbou. Z jejich strany padl dotaz,
zda bych se k dvoučlennému česko-americkému týmu nepřidal, a já souhlasil.
Jaké je lezení s úplně cizími lidmi? Nedokážu
si představit, že bych šel do něčeho tak ambiciózního, jako je Jirishanca s někým, koho
skoro neznám…
V podstatě jde o docela jednoduchou věc,
a pokud už někdo plánuje něco podobného,
tak to o něm dost vypovídá a počítá se s tím,
že má za sebou dostatek zkušeností (např.
Standa Vrba – sólo severní stěnou Eigeru za
čtyři hodiny, Wharton/Vrba rychlostní rekord na Longs Peak – 4.346 m n. m., stěnou
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Když jsem připravoval článek o Adamově sezoně 2014, několikrát jsem ho navštívil v jeho
tréninkovém „kutlochu“ a doprovázel jsem ho
při jeho tréninkovém kolečku. Vidět Adama
při tréninku je stejný zážitek jako ho sledovat
při přelezu nejtěžší cesty světa. V hlavě jsem
spřádal plány, jak tohle všechno představit
mladým, ale i starým lezcům, které by to mohlo motivovat k intenzivnějšímu tréninku. Jasno
jsem měl v momentě, kdy jsem se zúčastnil –
jen jako pozorovatel – dnes již legendárního
Brněnského desetiboje, kde jsem měl poprvé
možnost vidět při tréninku také bratry Martina
a Štěpána Stráníkovy. Kdybych měl toto klání
stručně popsat, tak mě napadá jediné přirovnání – zábavná mučírna. Celou tuhle mučírnu
vymyslel Adam spolu s Martinem a Štěpánem
na jaře roku 2012.
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…vymysleli jsme to v izolaci na ČP v Boulder baru
v Praze. Snažili jsme se kopírovat jednotlivou posloupnost disciplín v atletice, a tak jsme disciplíny stvořili takto:
1. Kampus na rychlost (běh na 100 m): 1-3-57-5-3-1, a to všechno třikrát. Měří se čas. Na
rozcvičku se po kampusu pěkně proběhneme.
Tady ti silné a dlouhé nohy jako Boltovi nepomůžou, zachrání tě jen ruce.
2. Vis na liště (dálka), zhruba 1,7 cm. Pokus na
obě ruce a výsledky se sečtou. Musíš se udržet
ve vzduchu co nejdéle, než spadneš nikoliv do
písku, ale do vhodně položené bouldermatky.
Však uvidíš, moc dlouho to trvat nebude.

Domácí desetiboj v Brně

3. Shyb 1-4 (koule) – jedna ruka, druhá 4, z visu
dostat bradu nad horní lištu. Dělá se na obě
strany a výsledky se sečtou. Koule je asi těžká
a ruce po této disciplíně bolí jak čert.
4. Malé lišty (výška) – a zde přichází čas na taktiku. Běh je třeba si dobře rozvrhnout, ale zde
na tom také záleží! Jsou to menší lišty okolo
1 cm a za jeden krok má člověk 1 bod (1-2), ale
za krok 1-3 má dva body. Lezeš nahoru a dolů,
dokud nespadneš. Riskneš to, dáš další krok
ob jedno a budeš mít 4 body navíc.
5. Panelák (běh 400 m): svírání hran, které
mají pravé úhly a jsou z nelakovaného dřeva
v 18stupňovém převisu. Ojoj, to není moje disciplína. Asi špatně ovládám techniku. Na druhou
stranu se zase moc neunavím jako kluci.
6. Placky (110 m překážek) – a zde opět přichází
na řadu taktika. Stejná pravidla jako malé lišty, ale po oblinách. A přesouváme se do druhé
části desetiboje, atleti jsou srágory a odpočívají přes noc, ale my jedeme bez odpočinku.
7. Skoky obouruč (disk): skoky obouruč 1-3-57 a dolů, dokud nespadneš. Počítá se počet
kroků. Technická disciplína, je třeba chytnout
správný rytmus. U toho kampusu jde vlastně
jenom o techniku, nemyslíš?
8. Vis na špalku (tyčka): vis na jedné ruce na horizontálním stisku, na obě ruce a výsledky se
sečtou. Netrénovaní jedinci už odpadávají…
Dost brzy.
9. Vis na malé liště (oštěp): Ještě něco udržíš v ruce?
Tak u nás to nebude oštěp, ale bude to malá 7mm
lišta. A můžeš tentokrát použít obě ruce.
10. Vytrvalost (1.500 m). A je tu grand finále. Musíš
ještě jednou jedinkrát zabrat, ale tentokrát to
bude bolet. Valíš na kampusu ob jedno nahoru
dolů, dokud nepadneš. Ale z jednoho padlého
povstane vítěz. A asi to bude opět Martin…

10Boy Tendon Blok Ostrava 2015.
Ondra Ďoubal na rotačním špalku. 590,4 bodů.

