Mladí horalové 2018 z pohledu lektora:
Plný rozpaků odjíždím do Vysokých Tater a paralelně se mnou cestují další osoby na akci, kterou
vyhráli na soutěži Mladí horalové 2018.
Přemýšlím jak celý průběh zorganizovat s ohledem na rozdílný věk účastníků 8-17 let, počasí a další
známé či neznámé aspekty.
Setkáváme se na parkovišti v Kežmarských Žlabech (další skupina je již na chatě, protože jeli vlakem).
Začínáme pomalu stoupat a jsem mile překvapen, že i ti nejmladší udrží jimi nastavené tempo až do
konce, a kromě otázky jak je to ještě daleko na nich není vidět známka únavy.
U chaty se setkáváme s druhou skupinou a jsme kompletní.
Chata u Zeleného plesa nám bude poskytovat po několik dní zázemí.
Druhý den s ohledem na možnost odpolední bouřky jdeme na Kozí kopku, vybíráme 2 cesty, dělíme
se na 2 skupiny a cesty bez obtíží přelézáme.
Děti s velikým přehledem zvládají úskalí dlouhých nástupů a sestupů, s vlastním lezením nemají
žádné obtíže, protože i klasifikace cesty za 5 je od jejich přelezů za 6c až 7c hluboce nad jejich
schopnosti co se lezení týče.
Druhý den trochu s rozpaky odcházím se staršími kluky o trochu dříve, abychom stihli vylézt ještě
jednu cestu než Martinovi pojede vlak. Nyní již v roli druholezce (Franta 17 let a Martin 14 let cestu
lezli na prvním konci lana) a s převahou ji vylezli, bezpečně odjistili.
Dále se přesouváme již na jednu z klasik „Cesta cez knihu“, kterou v takové skupině bude trochu
komplikovanější přelézt.
Při příchodu ke stěně zjišťujeme, že lezení trochu vázne a předpoklady, že všichni budou již ve stěně
se nenaplňují. Zapojujeme se s Frantou do lezení, pomáháme dalším ve skupině. Organizuji na dolezu
krátké slanění z věžičky, přezouváme boty a pomalu se vydáváme přes kozí štít na sestup.
Únava je již na některých aktérech znát a celodenní lezení doplňované dlouhým čekáním účinkuje
dokonale.
Kolem 6 hodiny jsme dole u Červeného plesa, sbíháme poslední výšvih, před chatou ještě začíná pršet
a suchou nohou opět přicházíme do chaty.
Děkuji všem účastníkům za kázeň, výkony, ochotu.
V dnešní uspěchané době je nutné poděkovat za kamarádskou a společenskou atmosféru při několika
prožitých dnech na horách.
Rád bych se ještě náhodně s těmito lidmi na horách potkal a třeba společně i něco vylezl.
Jiří Vogel

