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ZAHRANIČIE

VOLTÍŽNY TÁBOR POD PAĽBOU HAMASU
Začiatkom júla som sa na základe pozvania trénerky voltíže  Nety Korazimovej z 
Pele Vaulting Clubu v Azaryi ocitol vo voltížnom tábore v Izraeli. Všetko sa zreali-

zovalo tak rýchlo, že som si nestačil ani naštudovať, čo by som si chcel v Izraeli vo 
voľnom čase pozrieť, a už som sedel aj s dcérou v lietadle smer Tel Aviv.

Nádej izraelskej voltiže Michal Yaglin
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Let ubehol rýchlo a v nočných 
hodinách nás Neta vyzdvihla 
na letisku. Ubytovanie sme mali 

spolu s „voltižákmi“ v Netinom dome. 
Rýchle rozdelenie do izieb, informácia 
o programe a išlo sa spať. Ráno som 
sa prebudil asi prvý a hneď ma upú-
tala izba, v ktorej som spal. Špeciálne 
okná, masívne dvere, vetrací systém. 
Pri raňajkách som sa dozvedel, že je 
to bunkrová časť rodinného domu a 
že stavebná norma prikazuje v nových 
domoch zrealizovať aj takúto miest-
nosť. To som ešte netušil, že príde aj k 
nasadeniu tejto miestnosti.
Tréningy sa začali bez problémov. 
Oddiel sa nachádza v areáli melónovej 
farmy a melóny nám pomáhali prežiť 
pre mňa dosť neznesiteľné teploty, 

ktoré sa šplhali  až k 45 °C.
Voltižéri boli pozbieraní z celého Izrae-
la. Oprášil som dlhoročné skúsenosti 
trénera voltíže a na moje prekvapenie 
aj ruský jazyk a o hodinu už všetko šlia-
palo ako za starých čias. Ukázalo sa, že 
chyby pri tréningoch začínajúcich od-
dielov a lonžovaní koní sú všade rovna-
ké.  Prekvapením bolo nasadenie volti-
žérov pri tréningoch a chuť vyžmýkať 
zo mňa všetko, čo sa dalo.
Prvé dni sme všetci večer odpadávali 
a nebolo veľa času na moje otázky o 
politickej situácii v Izraeli. Len večerné 
priame prenosy z raketového ostreľova-
nia Izraelu Hamasom neveštili nič dobré. 
Tréningy  sa presunuli vďaka vysokej 
teplote na skoré ranné a neskoré večer-
né hodiny. Dva kone zvyknuté na teplo 

bez problémov zvládali cca 12 detí.
Prišiel deň voľna a my sme sa vybrali do 
Jeruzalemu. Staré mesto bolo obohna-
né zátarasami a pomedzi ozbrojených 
vojakov sme skoro nenašli vstup do 
mesta. Atmosféra bola nepríjemná, tak 
sme sa s dcérou vybrali električkou po-
pozerať si mesto. Po príchode domov 
sme boli upozornení, že električkami sa 
nejazdí, lebo sú cieľom teroristov. Večer 
sme po prvý raz počuli sirény ohlasujú-
ce raketový útok. Bol som presťahova-
ný z bunkrovej časti do normálnej izby 
a do mojej dovtedajšej protiraketovej 
izbičky boli umiestnené všetky deti. 
Večer, keď som Facebookom informo-
val domov, čo sa začína diať, som dostal 
odpoveď, že si mám kúpiť slameňák, 
lebo mám asi úpal. 

Večer Hamas pritvrdil a v priebehu 
jednej hodiny vystrelil na Izrael sto 
rakiet. Raketové útoky počas nasledu-
júcich dní naberali na intenzite aj cez 
deň, čiže aj počas tréningov. Viackrát 
sme museli prerušiť tréning a utekať do 
krytu. Myslel som si, že je to zlý sen. Tré-
ningy prebiehali takto ďalej a blížil sa 
záver tábora, ktorý sa končil pretekmi, 
kde sa cvičenci predstavili ako skupina 
a aj jednotlivci.
Na záver tábora – na preteky, sa prišli 
pozrieť asi všetci členovia rodín zú-
častnených detí. Po dlhšom čase som 
bol aj ja rozhodcom pretekov. Pred po-
četným davom rodičov sa každý chcel 
predviesť, výkony a nasadenie všet-
kých ma prekvapili. Výbornú atmosféru 
medzi koncom pretekov a dekoráciou 
opäť narušil raketový nálet a presun 
do krytu. Dekorácia nakoniec prebehla 
bez problémov a voltižéri ma milo pre-
kvapili hlasitým „ďakujeme“. Posedenie 
s pretekármi aj rodičmi už to poobedie 
nič nenarušilo.
Nasledujúci deň bol naším posledným 
dňom v Izraeli a aby nám nebolo ľúto, 

tak Hamas vyhlásil, že 
bude ostreľovať letisko 
v Tel Avive. Na interne-
te sme sledovali, ako sa 
rušia lety. Blížila sa noc 
a skoro ráno sme mali 
odlet do Viedne. Neta 
nás odviezla na letisko s 
tým, že keby sme neod-
leteli, tak po nás príde. 
Takí čulí sme s dcérou 
celú noc ešte nikdy 
neboli. Do lietadla sme 
nastupovali ako vo sne. 
Odlet bol bez problémov. Lietadlo na 
rozdiel od nášho príletu do Izraela bolo 
plné na prasknutie. Chvíľu po odlete 
sa nám podarilo zaspať. Po vystúpení 
z lietadla vo Viedni sme s dcérou dlho 
mlčky sedeli v letiskovej kaviarni, kde 

sme sa zhodli, že my vlastne žiadne 
problémy nemáme. 
Príchodom auta a odvozom do Bratisla-
vy sa skončilo desať dní neuveriteľných 
udalostí, ktoré budem ešte dlho spra-
covávať.

Výsledky:
kategória g1*  1. Ayelet Neumann, 
kategória b2    1. Michal Yaglin, 2. Yuval Bracha 
kategória b1    1. Shani Levanov, 2. Inbar Feldman, 3. Rotem Zinger 4. Yarden Korazim


