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Na Great Trango som sa už nechcel vrátil. Jedna cesta v južnej stene mi tu bohate stačí a pár
ich už mám vylezených aj v okolí. Ale v jeden pekný večer som si pozrel jedno video ako
basejumpér zoskočil mohutnou východnou stenou. No a vtedy sa to vo mne zlomilo. Nádherná
línia ako keby do steny sekli šabľou. Celá voľná, logická, strmá,...
Presne to, čo som hľadal už dlhé roky a nakoniec som to našiel tam, kde to poznám pomaly
najlepšie. Na Great Trangu.
Zohnať lezcov na tento podnik nebol problém. Veď kto by si nechcel zaliezť v jednej z
najväčších stien na svete alpským štýlom? :-) Ale vedel som, že chlieb sa začne lámať až keď
bude treba vyložiť karty na stôl.
Na moje prekvapenie, dvaja borci - Martin a Mišo karty vyložili, do partie sa pridal David s
Michalom + Lukáš ako doprovod do base campu. Zostava ako šitá na pekný výlet. Takú pánsku
jazdu na pár týždňov v Karakorame.
Čiže odlietame 19.7. o 15.30h z Viedne. Islamabád, presun po Karakoram highway do Scardu,
jeepmi do Ascole a tri dni treku do base campu. Potom pár týždňov na lezenie* a opäť domov
(31.8). Aké jednoduché! Držte nám palce!
Dodo
* lezenie by som dal ako MENU - predjedlo pekný, ľahší prvovýstupček na Great Trango.
Hlavné jedlo východná stena Great Tranga a ako dezert bude veľké prekvapenie, o ktorom
nemôžme predsa hovoriť :-)
Všetko alpským štýlom aby sme sa moc nenadreli :-)

A ako to celé vidí Martin je napísané tuto :-)
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Tak sa opäť raz stretla partička výnimočných ľudských kvalít -mladý, sprostý a drzý. Nič
lepšie ani v lezení,či nebodaj horolezectve nemôže byť :) Ten mladý je už z čísla v
občianskom jasný - Michal Sabovčík. Známa to postavička posledných rokov v zimnom lezení s
jasným útokom na bránku. Dodo Kopold - drzý s najväčšími skúsenosťami na zostrojenie diela
týchto rozmerov a nakoniec sprostý - Martin Krasňanský allrounder, ktorý nikdy nepovie nie a
potom plače no zaťato pokračuje ďalej. A o čo sa nám vlastne jedná? O hory predsa!:) A nie
hocijaké, no tie najstrmšie, aké matička zem ponúka. A aby nám ešte náhodou nebolo málo,
namiešali sme z kombinácie drzosti, sprostosti a mladosti niečo, čo by malo chutiť ako alpský
štýl. Naľahko, rýchlo a pokiaľ sa bude dať, bez ujmy na zdraví. Kedže sme všetci veľmi
esteticky vnímavé jedince, zahľadeli sme sa do pôvabnej severovýchodnej steny Great Tranga
s jasnou, doteraz neprelezenou líniou v kútu v pravej časti. Našim večerníčkom na každý večer
sa stalo videjko austrálskych base jumperov, ktorí zoskočili túto stenu v roku 1992. No nestalo
sa tak kvôli chuti lietať,ale markantnému systému kútov,ktorý je jasne viditeľný počas ich pádu
po ľavej strane. Pekné že??? Aj Vy by ste chceli :) Aj my a aby ste nám to nevyfúkli,rozhodli
sme sa kúpiť rýchlo letenky a 19. júla rýchlo odlietame do Pakistanu, aby sme tam boli prví! :)
5 týždňov hádam bude stačiť, aby sme sa jasne zorientovali,ktorá bije,pokúsili sa a ak Boh,či v
tomto prípade Alah dá, vyliezli na vrchol!!! A či si veríme? Ako sa kedysi vyjadril Alex Lowe
,veľká legenda alpinizmu. Skutočné limity končia až v našej hlave! Takže vízia je, plán je
vytvorený, letenky kúpené,prsty zocelené a hlava naprogramovaná! Držte nám palce!!!
(text Martin Krasňanský)
Veľké poďakovanie patrí našim partnerom, ktorí podporili túto akciu.
BAUMIT
CK HITKA
SHS JAMES
OEAV
SLOVAKIA ADVENTURE
ŽELEZIARSTVO
MIKROCHEM
IPC REFRACTORIES
MARMOT
SIR JOSEPH
BLACK DIAMOND
LA SPORTIVA
STERLING ROPE
BENESPORT
ADIDAS
Správy z výletu budeme posielať hlavne na našu FB stránku:
http://www.facebook.com/RulesOfFools
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