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Ve středu, 30.12. proběhlo tradiční uzavření lezecké sezóny s krycím názvem Poslední slanění.
Nehledě na nepřízeň počasí, proběhlo v hojném počtu dvou účastníků. Pavka byl mimořádně v
práci, Fišoun zase naboural auto, tak řešil jiné věci, Tatzlíka bacil nějaký bacil, Beny nestíhal a
Milhouse se omluvil až ráno, že v noci přijel pozdě, takže svou účast odpískává.

Zbyli tedy pouze dva, Tonda a Iru. Ti si dali sraz tradičně na Smícháči u Pacičky a vyrazili
vlakem na Karlův Týn. Odtamtud to vzali pěšky na Schnilouš. Obtěžkáni bagáží (Tonda ze
cvičných důvodů tahal batohy dva) prošlapávali cesty v čerstvě napadaném sněhu, přesto k cíli
úspěšně dorazili.

Iru vystrojil cestu a Tonda se s bojovým výkřikem "Nikagdá, nikagdá, nikagdá něpagýbnu"
vrhnul do hlubin. Cestou dolů si ještě krátili čas společenskou hrou Activity , kdy jeden beze
slova imitoval některého ze slavných lezců, a druhý musel uhodnout o koho šlo. Celý průběh
nelze popsat, ale každopádně vyhrál Iru, když v rozhodujícím kole poznal, že Tonda předvádí
Polovičního Láďu.

Dole rozdělali oheň (na Tondovi se projevil speciální výcvik, když dokázal rozdělat oheň i bez
použití sirek a novin) a pustili se do přípravy jídla. To bylo opravdu stylové. Jako předkrm byly
buřty a pak nastoupil hlavní chod. Původně plánované kočičí pracky byly nahrazeny kuřecími
stehny. Po tomto zdravém jídle sportovců se rozloučili se starým rokem flaškou šampusu.

Následoval výstup nahoru. Tající sníh jim v podobě stékající vody zpříjemňoval výstup, stejně
tak jako bublinky šampusu, které jim pročišťovaly nos.
Cesta na vlak do Kárlu byla nezvykle rychlá. Dokázali totiž vytěžit maximum z místních
podmínek. Na každý krok, který udělali, připadlo deset centimetrů, které po došlapu popojeli ve
vlhkém sněhu.
V cestě k nádraží jim však nečekaně stál plot. I ten zdolali. Stejně jako flašku rumu ve vlaku do
Prahy.
V Praze se pak jako chlapi dokázali postavit čelem flašce Tullamorky, leč po zjištění, že tato
tekutina obsahuje alkohol, ji nakonec nedopili.

Rozloučení s lezeckou sezonou 2009 bylo důstojné. Doufejme jen, že přivítání lezecké sezóny
2010 bude podobné.

1/2

Poslední slanění 2009
Napsal uživatel Iru
Čtvrtek, 31 Prosinec 2009 21:20 - Aktualizováno Čtvrtek, 31 Prosinec 2009 21:31

Takže tedy dobrou vodu a pevná lana v roce 2010.
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