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Marjan Bradeško

UVODNIK

Ni vezalk!  
Pa menda ja ne?

Pred nedavnim sem se pogovarjal z županom občine Malta v istoimenski 
avstrijski dolini, ob vznožju najvišjega koroškega slapu Fallbach. Ob slapu je tudi 
težka ferata, za katero je zaslužen prav omenjeni župan. Beseda je nanesla na ljudi, 
ki se preprosto zapodijo v steno … in potem se zatakne. Govorili smo o tem, kako 
danes gorniki odidejo na pot brez potrebnih priprav, ne vzamejo ne zemljevida ne 
vodnika, še za pot se ne pozanimajo vnaprej. Saj bodo kasneje v steni ali kje drugje 
na gori opis prebrali kar s pametnega telefona. In potem plezajo, pogledujejo na 
napravico (morda so doma celo poskenirali opis iz vodnička), povečujejo sliko in 
črke (sonce vendar tako močno sije na zaslonček), pa gredo v naslednji raztežaj, do 
naslednjega razcepa, pa spet pogledajo … in mrk! Zmanjka baterije. V nahrbtniku 
ni ničesar, tudi tistih dveh pomečkanih listov papirja s kopijo opisa poti ali smeri, ki 
smo jih nekoč imeli s seboj, ni. 

Župan je v pogovoru rekel: "Naslednje, kar vprašajo, je: Kje je helikopter?"
Res, prav značilno obnašanje za današnji čas, "čas odnehovanj". Hitra, slaba 

priprava, če sploh je, z mislijo: saj – bomo že sproti. In ob prvi težavi: odnehajmo, 
pokličimo helikopter. 

Dobra priprava, se ve, je pol uspeha. Še posebej to velja za obiskovanje gora. Pa se 
ne nanaša le na telesno in psihično pripravo, ampak na povsem "operativno" pripra-
vo. Kaj bo v nahrbtniku, kakšno opremo bomo imeli s seboj, kje bomo jedli in pili, 
predvsem pa – kje bomo hodili? Nekaj branja vodnikov, dober pregled zemljevida, 
razmišljanje o napornosti poti, o njenih možnih različicah, o umiku, če grozi slabo 
vreme ali se kako drugače zatakne. Si je mar tako težko vzeti nekaj časa za dobro pri-
pravo? Je tako težko izpisati ali prekopirati nekaj strani? Vzeti vodnik in zemljevid s 
seboj? Čeprav tudi sam zadnja leta na potovanjih uporabljam satelitsko navigacijo, 
imam v avtu vedno tudi zemljevid, za določene cilje si kaj izpišem, natisnem - in 
imam s seboj. Če sredi deževne noči odpove GPS, sem res lahko kar v stiski.

Kaj pomeni zanašati se na to, da kar nekako bo, sem nekoč izkusil na lastni koži, 
natančneje, na nogah. Ob čiščenju planinske obutve sem po navadi vezalke potegnil 
ven in jih dal v čevlje. In potem čevlje vrgel v avto, vezalke pa ponovno vdel šele v 
gorah, na začetku hoje. Vedno je delovalo. Enkrat pač ne. Ko sem na začetku doline 
Voje vzel čevlje iz avta, vezalk ni bilo. Očitno so mi doma padle ven. Ha, bom pa iz 
nahrbtnika potegnil rezervno vrvico, ki sem jo vedno nosil v pokrovu. Žal sem imel 
drug nahrbtnik. Torej, kaj zdaj? V avtu sem našel 30 centimetrov vrvice in jo pre-
rezal na pol, tako da sem vsak čevelj zavezal samo na vrhu.  Nekako bom prišel do 
Planine pri Jezeru, tam bodo gotovo imeli obilje vrvic. Figo. Po treh urah čudne hoje 
so v vsej koči našli le dva kratka konca. Toliko da sem čevlje nekoliko učvrstil še na 
nartu … Lahko si mislite, da je bila tridnevna tura potem zelo čudna, da sem moral 
spustiti nekaj vrhov, da sem napol drsal po poti … Če bi le prej doma vse pregledal! 

Kako sem že rekel? Čas "odnehovanja"? Nikar ne odnehajte takoj. Predvsem ne že 
pri pripravah. Bodite malo trmasti. Dobra priprava na turo se bo gotovo obrestovala. 
In zaradi nje tudi na turi ne boste tako hitro odnehali – pravzaprav, če gre vse dobro, 
boste zadovoljni dosegli cilj. Srečno na poletnih poteh!
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