
Petrohradské PADání 2009

Petrohradské PADání je akcí se sedmiletou tradicí, které se, jako spousta jiných v cí
vyvíjelo. A vyvíjel se i jeho vztah sm rem k HS. Až do roku 2006 se tímto sm rem ned lo
nic. Na léta 2007 a 2008 obdrželi po adatelé dotaci po 3.000 K  ze závodní komise, nebo
závod byl ozna en p ívlastkem rankingový. Principiáln  mi to bylo proti srsti (jakýpak je
tohle závod!), ale budu up ímný, peníze byly zapot ebí. Letos jsem si však ekl dost a rozhodl
se požádat o grant pro širokou lenskou základnu. PADání spolklo 12 tisícovek z celkového
objemu p erozd lených pen z, tj. z 50 tisíc K . Je to hodn  nebo málo? Po adatelé závodu
deklarovali len m slevu ze startovného a sv j slib splnili. Každý len ušet il 100 korun a te
se držte, p ijelo jich 140. Pevn  v ím, že jsme si t ch 12 tisíc zasloužili…

A co že se tedy v Petrohradu o víkendu 25.-26.04. d lo? Zkrátka se sešli vyznava i
tohoto stále se zv tšujícího odv tví horolezeckého sportu a bylo jich celkem 332
prezentovaných. Protože se ale akce stává ím dál víc akcí spole enskou, byli tu kamarádi,
rodiny, malé d ti (odhadem možná n co mezi 450 až 500 lidi kama). V kové rozp tí n kde
mezi  1  m sícem  a  šedesátkou.  Byli  tu  eši,  N mci,  Slováci,  Rakušané,  Poláci,  Rusové,
Slovinci, Britové a Francouz. Byly tu š astné tvá e i vyvrknuté kotníky, byla tu radost
z p elezu i vztek z pádu t sn  pod vrcholem, byl tu pot, byla tu krev, ale bylo i mlíko (z prs
kojících maminek). Zkrátka setkání lidí, kte í se cht jí bavit lezením, a  už z onoho
horolezeckého života znají jenom tu matraci na zádech, nebo se po v tšinu roku bojí nad
kruhy saských „velikán “. Pravda, nebyl tu nikdo se zásekem na osmitisícovce. Alespo
máme p íští rok co zlepšovat.

A v em všem se dalo vyhrát?
- tipovací sout ž – na Lezci se celý minulý týden tipoval po et ú astník
- bonusové bouldery – obzvlášt  vype ené ( asto fixními jišt ními osazené) linie byly

tzv. bonusovými bouldery – kdo první vylezl, získal hodn  p kný dárek
- high lajna – byla „lajni ka“ asi 7 metr  dlouhá a zhruba stejn  vysoko nad zemí, kdo

ešel, zase „dáre ek“, n kdo top zvládl i s triky, jiní si slušn  zapadali
- sb ra  – kdo nejvíce boulder  p elezl, ten bouldermatku získal
- no a pak hlavní sout ž, kde se s ítalo 8 nejt žších p elez :

Kategorie hlavní sout že byly ty i, mladší a starší d ti, ženy a muži. Mezi padesátkou žen
zvít zila Katka Fickuliaková ze Slovenska, muži byla hodn  vyrovnaní, Ros a Štefánek letos
porazil hodn  zdravotn  handicapovaného Adama Ondru, na záda jim dýchal Martin Spilka,
který m  jasn  p esv il, že nemám dát na slova pochybova  o jeho za azení do eské
reprezentace.

No  a  taky  se  tan ilo,  zpívalo,  ádilo,  vypráv lo,  promítalo,  jedlo  a  pilo.  No  zkrátka,  hodn
toho bylo. A já tam taky byl a všechno tohle natropil.
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