
uŽ jen cinkot karabin a Prcek bez
varování opustil rajbas' Trochu
mne překvapilo, že dost hluboko.
Místo pěti metrového zhou pnutí
prásknul dobrou ,,desítku" a Pr-

cek se houpal dva metry nad ze-
mí.

Rychle jsem slanil a jal se zjiš-
tovat, co se stalo. Prcek mírně roz-
klepaný a s drobnými odřeninamr
už seděl a byl celkem v pohodě.
Zato Karel vypadal poněkud hů-
ře. Jeho dlaně začínaly dostávat
jakousi růžovou barvu a výraz
v jeho tváři prozrazoval, že mu
nenízrovna do smíchu. Po chvil-
ce se mu ruce proměnily v jeden
velký puchýř a ke slovu přišla za-
sejednou lékárnička, vždy odpo-
čívající na dně batohu. Při obva-
zováníjsem ho opatrně zpovídal,
co že se to vlastně stalo. Celkem
bez váhání přiznal, Že Prcka moc
nesledoval, protože ho bolelo za
krkem, a když najednou ucítil
prudký tah lana, lekl se a vší silou
ho oběma rukama pevně sevřel'
Ke své smůle však před osmou
(směrem k prvolezci). Že to do-
padlo tak, jak to dopadlo, může
Prcek děkovatjen Karlovu ,,dob-
rému stisku", nízkému pádovému
faktoru (3 kruhy), pánubohu
a mé blbosti.

Na závěr už jen dodávám, že
asi po pŮl hodinějsem si cestu do-
lezl a Karel se zavázanýma ruka-
ma ji bez větších potíŽí vylezl za
mnou. Z této příhody vypl1ivají
dvě věci: Já budu příště opatrnější
v udělování důvěry a z Karla je
dnes zkušenýjistič.

Radek Duda

To isme zase jednou
vyrazili zmáknout nějakej ten
,,pruáč" do Skaláčku. Tentokráte
mě zaujala ,,krásná", zarostlá spá-
ra na Dvojvěžív Malebném údo-
lí. Milda nad mým projektem ohr-
noval nos a nenechal se do něj
přemluvit ani po mých pochval-
ných argumentech. ,,Ta aŽ se vy-
pucuje, tak to bude bomba." Ta-

ky že byla. A jaká !

Zatímco já si mlel stále svou,
Milouš nastoupil do stěny za ro-
hem a .ial se osazovat kruh. Já se
s nadšením čističe Viktora vrhnul
do zahliněné spáry' Dařilo se.
Rychlostí mosteckého velkory-
padla jsem se prohrabával smě-
rem k vrcholu. Zažábu vloženou
do hlínyjsem zrovna udělal těžšÍ
krok a pak to přišlo!

Z nitra spáry, v Úrovni obliče-
je, se objevila první, pak druhá
a třetí vosa. Trošku se vykloním
a s hrůzou zjištuji, Žejsem hráb-
nul do vosího hnízda. Takovou

obrovskou kouli jsem ještě v Živo-
tě neviděl! Jak jsme později zjis-
tili, měla v průměru dobrých 30
cm. Polil mě smrtelný pot! S mojÍ
alergií na včelí bodnutí jsem měl
moŽnost už dvakrát pocítit sílu
včelího jedu. Podruhé mě v bez-
vědomí odvezlr do nemocnice
a tam se doktorům jen tak tak po-
dařilo mé oŽivení. ..

bórek. Kolikráte prékérní situace
za normálních okolnostÍ, natoŽ
tak, když si už smrtka brousí za
vašimi zády kosu...

V nastálém zmatku a stresu se
miwbec nedaňlo. Až teprve na tře-
tí pokus jsem v zoufalství zatlou-
kl bórek, snad jen centimetr, a sta-
čil už jen na Mildu zahulákat, at
mě spustí na podlahu. Tam jsem

,V

Ve vosím hnízdě to během
okamŽení začalo doslova vařit.
Přímo do ksichtu se mi vyřítilvosí
roj a bodal a píchal. Vosy se mi
zamotávaly ve vlasech, bodaly do
tváří, do očí, do rtů, do jazyka _

to jak jsem v zoufalstvíhulákal. Po
pěti minutách mi začal stoupat
tlak a začínaljsem se dusit _ prv-
ní příznaky anafylaktického šoku
se dostavovaly. Velmi zřetelně
jsem si uvědomoval, co bude ná-
sledovat: pokud se nestane zá-
zrak _ do 15 minut po mně!

Nezachoval jsem si zrovna
image drsného horolezce! Řval
a brečel jsem jako malé dítě
a Mildu prosil o pomoc' JenŽe asi
něco jiného je zabít se třeba pá-
dem. To si člověk v tom kalupu ani
nestačí uvědomit, že za chvíli je
po něm' Ale mně se smrt dívala
přímo do očí v podobě obrovské
koule vosího hnízda.

Jelikož jsme měli jen jedno la-
no, navázali jsme se před výstu-
pem kaŽdý na jeden konec. Milda
v nastálém řevu trochu zazmat-
koval a místo co by svůj konec la-
na protáhl právě osazeným kru-
hem, uvázal ho k němu na fix
a slanil na jednoducho a pak už
jen bezradně pobíhal pode
mnou. V šoku mě sledoval, jak
mám hlavu ukrytou v husté,,sva-
tozáři" vosího roje' Pomoci jsem

si musel tedy sám. V úvahu při-
cházely dvě možnosti' Skočit
z uišky cca 7 metrů na zem, a ne-

bo zavrtat bórek a slanit od něj'
PrvnÍ možnost jsem vzhledm ke
své nedávno zlomené páteři za-
vrhnul (v té době jsem v ní měl
ještě šrouby po operaci). Nezbý-
valo mi, než abych si zkousnul,
přestal volnou rukou drtit na
svém obličeji stovky vos a zavrtal

přistál už téměř v bezvědomíspo-
lečně s Částí vosího roje. A aby
Milda nepřišel zkrátka, dostal
ihned pod kŮŽi několik žihadel.

Nakonec vše dopadlo dobře'
Naštěstíjsem si před týdnem do-
plnil lékárničku o nezbytný euspi-
ran a efedrin a rozdrtil ho rychle
pod jazykem. A pak uŽ jen
v mdlobách ležel v jehličí a čekal,
zda má duše vydrŽív těle po do-
bu, neŽ Milda doběhne pro po-
hotovost. Přišla včas. Naštvaný,
zpocený a udýchaný lékařský
perzonál nadával chudákovi Mil-
dovi, že jim neřekl, jak daleko od
silnice vlastně ležím, a oni museli
v sandálech a s nosítkama běŽet
lesem téměř dva kilometry!

Měření tlaku, injekce a 5 ho-
din kapačky v turnovské nemoc-
nici mě dostaly z nejhoršÍho.
VzpomÍnám si, Že při těchto ope-
racích se mě řidič sanitky ptal, ko-
lik Že to Žihadel jsem obdržel?
KdyŽ jsem mu sdělil: ,,Tak okolo
čtyřiceti", okomentoval to slovy:

,,ono se to vŽdycky zdá, ale ve
skutečnosti je jich daleko míň".
Sem se urazil I

Zadostiučinění se mi dostalo
až následujícího dne před zrcad-
lem. Při počítáníopuchlých a za-
rudlých míst po žihadlech mě to
u čísla 150 přestalo bavitI o ýden
později jsme s radostívosy vykou-
řili, hnízdo vypálili a shodili. Za
stálého poletovánÍ zdecimované-
ho roje jsme cestu dolezli a nazva-
li ji VosÍ sAGoN. Vřele vám ji do_
poručuji. Jak se potvrdily mé
představy, po vyčištění spáry
a osazení kruhu je to slušná ces-
ta. Dobrodružstvívám i letos za-
jistí přítelkyně vosy, které se zno-
vu usadily v díře těsně u spáry!

Hejtmoš


