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Vychováva mladých
Na snímke s MiškomValachom na sústredení v pieskovcových skalnatých útvaroch v Čechách.
FOTO: ARCHÍV

Italy Courmayeur

France Chamonix

Zimné lezenie je ten najväčší extrém,
aký môže horolezec dosiahnuť.

Letný výstup na Petit Dru bol len pre
odvážnych...
FOTO: ARCHÍV

FOTO: ARCHÍV

Namieril si to priamo
k himalájskym velikánom
■ ČLENOM HOROLEZECKÉHO KLUBU Manín
je šesť rokov, z toho tri roky reprezentantom Slovenska. Lezenie sa mu
stalo zmyslom života. Prvé skúsenosti
získal na domácich skalách pod dohľadom skúsených členov klubu. Dnes na
zozname dvadsaťročného PovažskoBystričana nachádzame výstupy v takých oblastiach ako Val di Mello v Taliansku, Chamonix, Petit Dru, Closher,
či Hirondelless vo Francúzsku, Bergell
vo Švajčiarsku, o Vysokých Tatrách ani
nehovoriac.
Úmerne s počtom prelezených
výstupov, rastú i jeho nároky na
seba. Ciele, ktoré si stanovuje,
smerujú stále vyššie. Hovoríme
s Jankom Šofránkom, talentovaným horolezcom a onedlho
maturantom.
Ste jediným reprezentantom
HK Manín. Prečo jediným?

- Osobne by som bol radšej,
keby nás bolo viac. Donedávna
bol na zozname i Dino Kuráň.

Zo zdravotných dôvodov si však
dal načas pauzu. Je fakt, že človek sa dobrým horolezcom nestáva zo dňa na deň. Musí tomu
podriadiť všetko, vôľu, čas... Byť
pevne rozhodnutý a veriť si.
Potom mu už žiadna prekážka
nezahatá cestu. Na lezeckú stenu chodí veľa chlapcov – lezcov,
ale skutočné horolezectvo je
o tom, že treba prísť pod kopec
s ťažkým batohom, či je plus
dvadsať alebo mínus dvadsať,

či je veterno alebo nie. Na umelej stene je to predsa len jednoduchšie.
Aký bol váš uplynulý horolezecký rok?

- Mám za sebou dve kolá slovenského pohára v drytoolingu,
majstrovstvá Českej republiky,
medzinárodné preteky vo Valle
di Daone v Taliansku, medzinárodné majstrovstvá Rakúska
v ľadovom lezení... Dosiahol
som väčšie i menšie úspechy,
pre mňa sú však cenné všetky.
Je krásne, keď na mieste, kde sa
stretnú športovci z rôznych kútov sveta, zaznie i meno našej
krajiny.
Horolezecké skúšky skladáte
na výbornú, no onedlho budete musieť zabojovať i na
inom poli – maturitnom. Aké
sú vaše ďalšie plány?

- Rád by som pokračoval v štúdiu na vysokej škole. Dúfam, že
sa mi to popri mojich aktivitách
podarí. Tie horolezecké plány
sú jednoznačné. Prezentovať
sa viac na celosvetovej úrovni.
Liezť v stredných, ale aj v tých
najvyšších horách,ako tomu bolo kedysi. Práve tu nastal útlm.
Najvyššie kopce už akosi nelákajú. Možno preto, že sú oprade-

Vždy ma
lákali kopce
opradené
tajomstvami.
JANKO ŠOFRÁNKO

né bájkami plnými strachu a nebezpečenstva. Mňa však neodradia. Projekt pod názvom „Od
umelej steny k himalájskym velikánom“ presne stanovuje, aké
sú moje ďalšie plány. Začiatkom
júla odchádzam na expedíciu do
Pakistanu. Cieľom expedície je
zdolať kopce v doline Charakusa K6, K7... Možností je veľa, no
presný plán bude známy až na
mieste.
Kto expedíciu organizuje a kto
sa jej zúčastní?

- Výpravu organizuje Slovenský horolezecký spolok James.
Pozostávať bude asi z jedenás-

tich horolezcov, kuchára, nosičov... Za HK Manín idem iba ja.
V partii som s dvoma Trenčanmi – Gabom Čmárikom a Vilom
Šujanom. Spolu sme toho už
veľa preliezli, takže vieme čo
môžeme od seba očakávať. Do
Himalájí by som nešiel s niekým, komu by som nedôveroval.
Himaláje už pobrali veľa životov. Sú to najvyššie kopce planéty. Expedícia by mala trvať dva
a pol mesiaca.
Vaším veľkým snom je výstup
na severnú stenu Eigeru vo
Švajčiarsku. Prezradili ste to
na seba v článku publikovanom v týždenníku Považský
Obzor minulý rok. Ako ďaleko
ste s jeho plnením?

- Tých snov je viacej, Eiger je
jeden z mojich zatiaľ nesplnených cieľov. Zimné lezenie je
ten najväčší extrém, ktorý sa
dá v horolezectve dosiahnuť. Je
to druh adrenalínového športu,
čo ma neskutočne priťahuje.
A prečo Eiger? Neviem. Možno
preto, že tento kopec je opradený rúškom tajomstva. Je to ťažká a náročná stena. Zahynulo
tu už veľa horolezcov. No mne,
pokiaľ bude poriadna zima, sa
nemôže nič stať (smiech). Zimné lezenie, ale aj celkovo lezenie

v horách, mi poskytuje výborné
zážitky, a to je to, prečo to všetko
robím. Dostal som šancu niečo
dokázať a nechcem ju zahodiť.
Zúčastniť sa tak úžasných a
náročných ciest je finančne
náročné. Našli sa ľudia, ktorí
sú ochotní finančne prispieť?

- Je pravdou, že všetko sa odvíja od peňazí, ktoré sa snažím
zúfalo zohnať. Rodičia mi pomáhajú iba v rámci možností.
Všetko, čo som doposiaľ zarobil,
išlo na lezenie. Ako reprezentant Slovenska dostávam i príspevok, no ani to nepostačuje.
Pre pobyt vo vysokohorských
terénoch potrebujem špeciálne
oblečenie, výbavu, jedlo... Našli
sa dobrí ľudia, ktorí mi poskytli sponzorstvo, inak by som tie
trasy neabsolvoval. Som vďačný za každú maličkosť. V prípade akejkoľvek pomoci môžem
za odplatu zabezpečiť kvalitný fotomateriál, či publikáciu
článkov na rôznych serveroch,
či v lezeckých časopisoch. Spravujem vlastnú webovú stránku, ktorú som schopný flexibilne meniť. Nadšenci pre tento
krásny šport si môžu kliknúť
na www.ba.hkmanin.sk, kde sa
dozvedia viac.
DANA VALACHOVÁ

