Začátek ledna 2016, jsme doma, pohoda u krbu a jako obvykle
sepisuji článek o naší, teď už loňské letní dovolené. Tak nekoukat
na sníh za oknem, mínus deset Celsiových stupňů na teploměru a s
chutí do toho.

Celé léto, ale vlastně už i jaro se vyznačovaly vedrem a naprostým nedostatkem deště. Vzhledem k minulé propršené dovolené v rakouském Ötztalu jsme se rozhodli, že tam opět zkusíme
štěstí. Rakousko je za rohem, do hor jsme se těšili, že v nich třeba
bude chladněji a taky plány na kopce jako Similaun nebo Wildspitze
byly stále ve hře. Začátek dovolené jako obvykle – v sobotu 8.8.
Tedy
pouhých
10 dní po Rudově operaci srdce, kterou kvůli
arytmiím
podstoupil 29.7. v
Olomouci. Jeho
MUDr. operatér
nám dovolenou
v horách schválil, prý srdce je
opravené a pacient má aktivity
přizpůsobit tomu, jak se cítí.
A Ruda se cítil výborně, pane doktore – díky.
Na doporučení Vaška Žabíčka jsme se vydali nejdříve do oblasti Salzkammergut, k lázeňskému městečku Bad Aussee, což je
mezi Dachsteinem a Totes Gebirge. Náš nový veliký stan Husky
jsme postavili v kempu Gössl. Mezi tamní rekreanty s jejich obřími
příbytky jsme sice zapadli, méně už se nám líbil jejich večerní a
noční společenský kraválový život. Koupání v jezeru Grundlsee ale
nemělo chybu.
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Měli jsme
s sebou samozřejmě i kola a
proto první výlet na rozhýbání byl cyklo.
Poněkud neuváženě jsme
si řekli, že pojedeme až k
Hallstatskému
jezeru. V úděsném vedru a
po horských
silničkách (stále nahoru a
dolů) jsme dojeli jen k Altausersee, tam se
okoupali, dali
si v tamní hospůdce veledobrou kávu a
Radlery a po
48 km jsme byli zase zpět v
kempu. Lednička ve stanu spokojeně lednila a ukuchtěná večeře
chutnala velmi.
Pondělí 10.8. mělo být ferátové. Vašek nám dal typ na ferátu Sissi
na Loser, tak hurá na ni. Byla sice obtížnosti D, ale na to přece my
staří zkušení lvi máme. Dojeli jsme dle popisu po Loser Panoramastrasse za 15 € na příslušnou parkovací zatáčku č.11 a vydrápali se
hnusným rozbitým chodníkem na nástup. Po pár metrech lezení
nám ovšem bylo jasné, že na tohle déčko už nestačíme. Naše pohorky na uklouzaném vápenci neměly šanci a tahat to celé rukama
bychom nezvládli. Naštěstí jsme nikoho neblokovali a tak jsme se
potupně, ovšem rozumně vrátili. Na nástupu se zatím mladí borci
obouvali do ferátových lezeček a to nám jen potvrdilo správnost
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ústupu. Vrátili jsme se k autu, vyjeli na parkoviště k restauraci Loser
a přidali se k davu turistů.
Loser je vysílací kopec v programu SOTA a Ruda si tedy vzal
do batohu i vysílačku. Vedro bylo celý den, doplazili jsme se nahoru
a Ruda začal vysílat.

Prošli kolem nás i dva mladí Češi, které jsme potkali při nástupu na
ferátu, oba z ní byli docela vyšťavení a říkali, že byla fakt těžká (ještě že jsme se vrátili!). Ale smůla se nás držela dál. Místní radioamatéři nebyli na příjmu a za hodinu usilovného snažení se Rudovi podařila jen 3 spojení, povinné poslední čtvrté ne a ne, takže Loser
jako body do SOTY nebyl získán.
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Trochu zamlžené výhledy na Dachstein a následná zmrzlina
s kávou a Radlerem v restauraci byly jen malou náplastí na tolik
křivdy naráz. A dole v našem kempu vedle nás nový stan a mlaďoši
se značnými zásobami piva a jiného alkoholu, tudíž vyhlídka na
další rušnou noc. Naštěstí večer zavolala Lenka, že se cestou na
dovolenou v Rakousku zastavili na céčkové ferátě na Drachenwand
nad Mondsee, vylezli ji i s Matýskem a Haničkou a že je moc pěkná. My jsme ji měli v plánu už dlouho, takže teď pro ni dozrál čas.
Když to vylezly děti, tak snad i my... Díky špuntům v uších jsme se
vyspali – doporučujeme.
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Ráno jsme autem přejeli přes Bad Ischl do Sankt Lorenz u
Mondsee. Podle popisu jsme zaparkovali u hospůdky, aut tu byla už
pěkná řada. Po značené cestě jsme lesem došli k lesní kapličce a
na začátek feráty. Nástup po dvou dlouhých žebřících a pak pohodové lezení, ale docela do kopce, jezero pod námi bylo ve stále větší hloubce. V polovině cesty jsme se prošli po supr lanovém mostě
nad hlubokou průrvou a potom následovala nejstrmější část výstupu.

To jsem si říkala, že děti tady musely mít docela problém dosáhnout
na některé stupy a chyty. Vedro bylo úmorné, skála rozpálená a i
když jsme pitný režim dodržovali, v jednom místě se mi začala točit
hlava a Rudu zas zazlobilo jeho čerstvě opravené srdce. Kousek
bokem ve stínu borovice jsme si chvíli odpočinuli a pak jsme už bez
potíží dolezli nádherný vrcholový hřeben (po hřbetu draka) až k vr6

cholové knize a kříži. V knize jsme hrdě vyfotili 2 dny starý zápis
našich jihlavských dětí a vnoučků (babičce i slza ukápla) a samozřejmě se nechali vyfotit sličnou sólo feratistkou u vrcholového kříže.

Rozhledy z vrcholu zaslouženě krásné. Dolů už docházela voda,
táhlo se to a ještě v polovině sestupu cedule, že drak se nám mstí a
musíme za trest vyšlapat ještě další kopec. Prostě nekonečný sestup. Radlery v hospůdce u parkoviště pak jen zasyčely, v životě
jsem nepila něco tak dobrého. Ještě jsme si zaplavali v čisté a nádherně teplé (!) vodě Mondsee a uháněli zpátky do našeho kempu.
Spalo se báječně, ani kravál nevadil.
Středa 12.8. byla přesunovým dnem do Ötztalu. Konečně do
pořádných vysokých hor, kde bude klid a snad od sněhu trochu
chladněji! (Nebylo...). Ubytovali jsme se v útulném nepřelidněném
kempu Winkle, jedinou nevýhodou byla nedostupná WiFi.
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Protože jsme chtěli na Similaun nebo na Wildspitzi, vyjeli jsme
další den autem do Ventu a tady jsme zašli do infocentra, odkud
nám vlídná paní zatelefonovala na chatu Martin Busch Hütte a zajistila nám tam noclehy s polopenzí (telefonní číslo, co jsem měla z
webu, nefungovalo). S nabalenými miláčky na zádech jsme se
vydali údolím na chatu.

Místo inzerovaných 2,5 hod nám to trvalo s kocháním a ve stálém
vedru skoro čtyři hodiny. Na chatě jsme chvíli zdřímli a odpoledne
se vydali jako obvykle na obhlídku nástupu na hřeben Marzellkamm, kterým se jde na Similaun. U můstku přes potok ovšem visela cedule, že Marzellkamm je kvůli nebezpečí sesuvu půdy uzavřen. Co teď? Kreuzspitze jako další kopec odsud nevyhovala, tam
už jsme byli a byl to nudný šlapák, tak jsme si našli Saykogel s tím,
že to bude náhrada za Similaun. Ráno ale vypadalo vše jinak: zataženo a vrchy v mlze, což nás docela namíchlo. Sbalili jsme se a sešli údolím zase zpátky k autu do Ventu. Pocourali jsme po místních
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pamětihodnostech a vrátili se do kempu. Předpověď počasí nic
moc, párkrát sprchlo a dost se ochladilo.

Další den po noční bouřce a slejváku jsme se ráno vydali autem do Söldenu na jednu tamní ferátu. Začalo ale zase pršet, takže
opět ústup do kempu. Odpoledne mě už povalování ve stanu přestalo bavit, zrovna chvíli nepršelo, sedla jsem na kolo a jela po silnici dolů do Längenfeldu. Do feráty Reinhard Schiestl C/D nastupovali právě nějací Češi od Plzně – nabušený maník a dvě holčiny.
Skála byla mokrá a bylo jasné, že bude za chvíli pršet. Děvy se neuměly ani zajistit a po pár metrech složitě slézaly. Dole nadávaly,
chlap pokračoval nahoru. Mezitím začlo lít. Co asi ten lezec ve stěně? Vůbec jsem mu nezáviděla. Schovala jsem se i s kolem pod
krajem střechy stodoly kousek odtud a trpělivě jsem čekala, až
přestane pršet. No nepřestalo, takže jsem pokorně zatelefonovala
Rudovi, jestli by pro mě nepřijel. Zachránil mě, uvařila jsem mu za
to supr večeři. Večer jsme se rozhodli, že další den odjedeme domů, protože počasí mělo být nadále špatné.
9

V neděli 16.8., po týdnu dovolené, jsme byli opět doma u našich kočiček, které s náma jako vždycky chvíli nemluvily, ale salámek je salámek a brzy zase byly lidsko-kočičí vztahy v pořádku.
Holt jsme už starší, takže zaplať Pámbu, že jsme se vrátili sice
bez významných vrcholů, ale naštěstí i bez úhony. Hory budou na
svém místě pořád a třeba to vyjde příště.

Olga a Ruda Klvaňovi
leden 2016
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