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Stiri noci v ledu
tiriindvajsetJetnj ,~pinisticn i instruktor
Peter Meznal' iz l abc pri Tolminu je
no ve mbra prispeval pomembno
poglavje k slove ns ki ~ mednarodni zgodovini
vzponov v Himalaji. Clan Pososkega
alpinisticnega odseka je !kupaj s ce lj~kim
soplezalcem Maticem Jostom kot prvl
Zemljan premagal 2000 metrov visoko juzno
steno 675 5 metrov viso kega vrha Nampa v
doslej alpinisticno se malo 'obdelanem'
zahodne m Nepalu . Prvenstveno smer je
.
poimeno vaJ Jagodna polja in jo posvetiJ lanl v
Himalaji preminul~ ~u vrhunskemu . v . v
cerkljanske mu alPIOlStu Slavcu Svettclcu.
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Ceprav je gornistvo
Petru mnogo vee kot Ie
konjicek (pleza tudi njegovo
dekle Irena), se kot
absolvent uspesno bliza
koncu studija strojnistva.
Letosnje leto si bo seveda
najbo'lj za pomnil zaradi
lIspesnega vzpona in
stevilnih zgod in nezgod ob
njem·
"Ze na zaeetku so nama
med letalskim prevozom
izgubili sotor in sva vse dni
na gori spala v izkopanih
sneznih luknjah ali kar na
prostem. Tik pred vzponom
sem zbolel in Ie zdravniku in
zelji po lIspehu se imam
zahvaliti , da sem si
pravoeasno opomoge'l. Na
poti eez ledenik se mi je
vdrlo , v najtezjem zlebu v
steni naju je celo noc med
plezanjem zasipaval sneg ,
pozneje je stalno kaj letelo s
stene mimo naju, iz enega
ledenega bivaka pa sva uspela zbezati, preden so
ga razpoke pognale v dolino .. Ob v~~h teh ,
naporih , veseljll ob preplezam smen In osvoJenem
vrhu, si bom to leta za pomnil , ker sem prav med
odpravo 'izpustil' volitve. Ni se mi bilo potrebno
vznemirjati zaradi stvari, ki jih ne maram prevec."
- Ali ste se ob vseh gorniskih in
zivljenjskih zapletih kdaj posebej ujezili?
"Vsekakor sem se v avgustu, ko sem - kot sva
kasneje z zdravnikom ugotavljala - verjetno ze kar
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prevec treniral in sem si poskodoval kolenske vezi,
Niti posteno hoditi msem mogel In kaza,lo je, da
me ne bo na odpravi , za katero sem trenlral cdelal ,
zbiral sponzorje in opremo celo ~eto. V taksnem
primeru se ti kar vse nekako zrusl. Lahko Ie
pocivas in upas, da ~.ine. ~ a sreco ~i je pocitek
pomagal. Nekaj bolecIn ml je ostalo se do danes,
vend<v je bila volja mocnejSa ."
- Cesa ste se letos najbolj veselili?
"Taksnih dogodkov je bilo kar veliko in bi tezko
enega izbral. Mogoce so na vrhu tisti najbolj svezi 
z odprave, ko sva z Maticem prisla srecno iz stene
in sva po stirih dneh pod ledenikom srecala
prvega cloveka - vodjo odprave , Romana Robasa ,
v dobri formi , brez poskodb In
ozeblin. Poseben je obeutek,
kot te ze na Brniku pricakajo
domaci, znanci in prijatelji.
Veseli me, da mi je uspelo
socasno narediti marsikaj 
dokaj redno studirati, prebrati
nekaj knjig in najti dovolj easa
zase, za dekle in po daljsi pavzi
tudi za celotedensko smucanje
v Italiji. Ob tem sem v
sportnem pIezanju zmogel
spodnjo deveto stopnjo in
ponovil vse tezke smeri v juzni
steni PIanje."
- Ukvarjate se z enD
nevarnejsih dejavnosti. Je
premagovanje neznanega
in samega sebe vas g lavni
cilj?
"Vcasih tudi, a ne za vsako
ceno . Nisem nekaksen lovec
na prvenstvene smeri. Rad
imam redke ekstremne
ponovitve smeri mojstrov v
malo obIjudenem okolju , ki mi
je vsee, kjer plezanje ni Ie
tehnieni , temvec tudi estetski
uzitek. Pri plezanju nastane veliko fotografij. Sicer
bi lahko rekel, da je moj cilj zdrav duh v zdravem
telesu, Svojih obeasnih studijskih zaostankov
nisem nikoli skusal opravieevati 5 plezanjem.
Zanima me tudi teorija, povezana s prakso, z
naravo . z domaCim okoljem. Zato se med studijem
veliko ukvarjam z energetiko, vodnimi turbinami,
malimi elektrarnami, skratka s stvarmi , ki so na
nek naCin blizu mojemu domu in konjieku."
I. M.

