
Z denníka walliského stroskotanca PK 

ü 29. 12. 2007 - vešiame pozvánku na svts.sk. 

ü Marec - prihlásilo sa 18 ľudí. 

ü Apríl - odhlásili sa 12, prihlásili 7. Hľadáme lacný mikrobus. 

ü Máj - deviati zaplatili zálohu, mikrobus sme nenašli, pôjdeme 3 autami. 

ü Jún - na stretku na Zbojníčke sme sa zišli 8. 

ü Júl - na aklimatizačke cez sedlá sme sa zišli 7. Na ďalšej túre na Vysokej na nás začali 

pokrikovať nejakí podozriví skialpinisti (bez lyží, teda jasní Kompóti), či to vraj s tým 

Wallisom myslíme vážne. Zo srandy im hovoríme, že hej. 

ü August - Kompóti to vzali vážne a fakt sa prihlásili, pôjdeme pätnásti v 4 autách. 

ü 9. 8. 2008 - vyrážame z Východu a postupne priberáme do áut bezmotorových. Vďaka 

Kompótom sa Robo nemusí tlačiť v nejakom miniaute, ale rozvaľuje sa vo Vite. Dozadu 

im ešte nakladáme 1,2 tony ekspedičného materiálu. Večer spíme na Furkapass. 

ü 10. 8. 2008 - dopoludnia dorazíme do kempu v Rande a vysielame 1 profesionálneho 

meteorológa a jedného asistenta meteorológa do reštiky na prieskum k internetu. Za 2 

CHF prinášajú predpoveď úplne katastrofálneho počasia na pondelok. Vyrážame 

autami na Täschalp, potom šľapeme hore bez matroša, že aspoň prespíme deň-dva v 

monzúnovej víchrici a budeme aklimatizovať v 2900 mnm. Kompóti majú na ruxakoch 

prilby, asi proti dažďu. 

ü 11. 8. 2008 - štyria Kompóti (Igor, Milan, Ozi + mladý Kompót Robo) si zbalili dovtedy 

dôsledne schovávaný špagát a matroš a za slnečného počasia dali Alphubel. My 

ostatní nadávajúc zbiehame 700 m k autu po matroš. Zbytok CHF na meteorológiu 

presúvam do rozpočtových kapitol „Prepiť“ a „Veniec pre Iľka“. 

ü 12. 8. 2008 - Alphubelské kvarteto ráno vyráža tentoraz smerom na Allalinhorn, my 

ostatní hľadáme vrchol Alphubelu v hmle, ôsmi ho aj nájdeme. Skalnatý hrebeň na 

Allalinhorn Kompótov nepustil. 



ü 13. 8. 2008 - váľame si šunky na lúke, pár snaživcov zostupuje po proviant k autám, 

Pedro zabehne do Zermattu. 

ü 14. 8. 2008 - Kompóti zostupujú späť do Randy, že vyrazia na Dom. Janko berie 7 ľudí, 

skúsia „Allalin“ cez ľadovec. Zadarí sa iba Pedrovi. Sandra, Džejdžej, Vlado a ja 

vyrážame na Rimfischhorn, je tam veľa snehu, na vrchole sme neskoro. Večer nás 

chytí búrka, padá kocúr mačka, zasekáv(a sa ná)m lano, ostávame v záhrabe 200 m 

pod Rimfischsattel. 

ü 15. 8. 2008 - ráno sa Rimteam vyhrabe, po zasňaženom ľadovci sa vracia ku stanom a 

ostáva tam spať. Máme toho tak akurát. Kompóti už postupne zostupujú z Domu. 

Zbytok posádky sa tiež trúsi do campingu v Rande. Prdpovedzníci od Šumavy po 

Fudžijamu píšu o 2 dňoch počka na figu. 

ü 16. 8. 2008 - regenerujeme v kempe a priľahlých ZOC. Hore Mattertalom sa rútia 

kamióny s pivom. Lúštim synoptické meteoveštby, nakoniec sa radšej spoľahnem na 

simplexné SMS info z domova. Pozajtra by už malo byť vrcholovo, zajtra skúsime 

nástupy. 

ü 17. 8. 2009 - pripravuje sa ďalšia mohutná ofenzíva na Dom: Janko berie 6 ľudí a 

vystupujú na Domhütte. Vlado, Džejdžej, Kompóti a ja sa vyvážame lanovkou na/pod 

Klein Matterhorn a presúvame sa do biv.Rossi e Volante. 

ü 18. 8. 2008 - vystúpime siedmi na Pollux a Castor. Domteam (Janko, Radka, Large, 

Tinka, Veronika, Pedro) dáva vrchol. 

ü 19. 8. 2008 - na ráno Ozi, Milan, Igor a ja dáme Roccia Nera, oba Breithorn Zwillinge. 

Vrátime sa do bivaku, JJ, Robo a Vlado už vyrážajú späť na Breithorny, nasledujeme 

ich. Na Breithorn-e Zentral sme už v hmle, ale cez sedlo sa domoceme aj na Breithorn 

West, vraciame sa k ruxakom a lanovkou zostupujeme do Zermattu a do sprchy v 

Rande. Domteam postupne doráža tiež. 

ü 20. 8. 2008 - regenerácia a preskupenie síl. Kompóti sa chystajú na Rimfischhorn, 

Tinka, Sandra a Large idú domov na Thalii sedan. Janko s Radkou šlapú k vlekárom 

nad Klein Matterhorn. Ostatní budeme čakať na „padla“ v kempe a zabíjať čas 

prechádzkami kultúrnopoznávacou činnosťou v priľahlých údoliach. 



ü 21. 8. 2008 - Rusi na tankoch neprišli. Aj tak nám už stačila tá grupa motákov na 

biv.Rossi. Radka a Janko dávajú Pollux a Breithorn West, Kompóti šprintujú na 

Rimpfischhorn, ledva stihnú na vrchole ubrzdiť, otočiť sa a vrátiť sa späť. Zasa sa im to 

podarí. Ostatní skúmame blízke i vzdialené okolie hlavnej ulice v Zermatte. Na 

cintorínoch sme ešte našli pár voľných miest. Vykúpili sme všetky obchody v Zermatte. 

Japonskí turisti intervenujú proti tomu na našich ambasádach v Tokiu, Berne, 

Hurbanove, V. Šariši a Topoľčanoch. Musíme dopiť posledné pivá z zermattského 

Coop-u a zmiznúť domov. O polnoci prví vyrážajú Kompóti na Vite. 

ü 22. 8. 2008 - ideme domov (Fabia Combi, Golf Variant), vybaliť laná, vysušiť stany, 

stiahnuť fotky. 

ü September 2008 - rátam peniaze a výstupy. Zdesený zisťujem , že UIAA uznáva iba 

Östliche Breithorn Zwillinge za štvortisícku, západný vrchol neuznáva. Obraciam sa s 

problémom na ombudsmana a na Radu pre reklamu. Nahlasujem do headquarter-u 

K4000 predbežné skóre: 

     Alphubel 13 (vďaka za tip, Fuki), 

     Allalinhornn 1 (Pedro, si frajer), 

     Rimpfischhorn 8,  

     Dom 10, 

     Castor 7, 

     Pollux 9, 

     Roccia Nera 4, 

     Öst.Breithornzwillinge 4, 

     Breithorn – Mittelgipfel 7, 

     Breithorn West 8. 

ü 11. 10. 2008 – Brnčazraz, vyplácam Veronike posledné preplatky za dopravu. Vlado si 

pre preplatok neprišiel a na jeho príkaz likvidujeme jeho preplatok na zdravie všetkých 

účastníkov zájazdu Wallis 2008. Obávam sa, že na ďalší rok na štvortisícky pôjdem/e 

zasa. Dúfam, že tentokrát pôjde pre istotu aj dakto rozumnejší, sľubil sa Jožko 

Zábojník. Termín 13.-23.8.2009 

 

Peter Kalenský, 2008 


