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Když do Švýcarska, tak k Martině a Paulovi do Ovronnaz
V zimě lyžovačka, v létě turistika a lezení, po celý rok termální bazén.
Ubytování je vhodné pro ucelené skupiny, které si ve společné kuchyni a jídelně
nepolezou vzájemně na nervy. V chatě „Les Ormeaux“ je 5 dvoulůžkových pokojů ( do
dvou je možná přistýlka, chata „Pekato je rozdělená na 2 a 3 dvoulůžkové pokoje, každá
část s vlastním zázemím. K sedačkové lanovce je to 2-3 km vlastní dopravou nebo
skibusem. K dispozici je také termální bazén pod střechou i širým nebem.
Telefonovat, vznášet dotazy a na místě konverzovat můžete francouzsky, německy,
anglicky a česky.
Martina & Paul REMONDEULAZ (Kozlová)

tel. 00-41-27-306 81 58

Chalet „Les Ormeaux“
Mayens de Chamoson
CP 934
1911 OVRONNAZ
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KALENDÁŘ AKCÍ 2000
8.1.

Holý vrch - první slanění

organizátor:

svařené víno a tradiční horolezecký seminář
HO Bohnice

5.2.

Jeseníky - Boganův memoriál

organizátor:

Vláďa Weigner, tel.z. 24941863, d.4718682 (informace viz za kalendářem)

15.4.

Těptínský Bláťák

organizátor:

Jarda Tůma, Pavel Sláma

21.-24.4.

Vysočina - Čtyři Palice, Drátník, Devět Skal

organizátor:

Honza Šabata

29.4.

Boudecká rokle

organizátor:

Karel Berndt, HO Bohnice

28.4.-1.5.

Ostrov nebo Saské Švýcarsko

sraz a ubytování:
organizátor:

ubytovna ČHS nebo kemp nebo bivak
Tomáš Koudelka

12.- 14.5.

Dolní Poustevna

organizátor:

Roman Zdenovec-Mongol, 0602-214058, 96189619, 2557233
Trasa povede částečně Německem, pasy nutné !!!

horo
běžky
WRC

horo
MTB

horo
horo, WRC

20.- 28.5
Plavba lodí s ježděním na kolech po ostrovech Brač, Hvar, Korčula
viz www.geotour.cz

2.- 4.6.

Chebská Pánev

organizátor:

Martin Lorenc, Gábina Koudelková

10.6.

Kokořínský Survival - Rač MTB

organizátor:
sraz:
ubytování:

Karel Berndt tel.8484 2060 , Martin Mráz tel.829 78 31 , Jirka Dušek tel.791 37 58
start v 9 hodin dle propozic (Jestřebice)
vlastní stany a spacáky ?

14.- 23.6.

Kolem hranic II s cílem v Orličkách

organizátor:

Radek Vondra tel. 7273 5222, 0602-614793

WRC
horo, WRC

MTB

11
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23.- 25.6.

Orlické hory

organizátor:
sraz:
ubytování:

Honza Kábrt, tel.d. 44 46 28 07, telz. 24 87 56 20
Kábrtova chalupa v Olešnici v Orlických horách v pátek večer
vlastní spacáky

5.- 9.7.

Kaiser

organizátor:

Tomáš Koudelka

14.-16.7.

Orlík - 8.ročník MTB triatlon pro každého

organizátor:
start:
ubytování:
trasa:

Venca Jakubů
U Olešné v sobotu v 10 hodin na pláži Strouhy.
v chatové osadě „U Můstku“
plavání 1 km
kolo 50 km
běh 5 km

4.- 6.8.

Šumava

organizátor:

Radek Vondra tel. 7273 5222, 0602-614793

18.-20.8.

Co se vejde do Marušky

WRC

horo
WRC

WRC

organizátor:
sraz:
ubytování:

bodované spurty
WRC
Radek Chlumský, tel. 53 24 24, 0602-393 395
Radkova chalupa, Rokytnice nad.Jiz., Pod chatou Družba 200 m směr Františkov
vlastní stany, spacáky

25.8.-2.9.

Paklenica aneb po stopách Sama Hawkinse

organizátor:

Honza Kábrt, Honza Šabata

8.-10.9.

Jizerské zapomenuté cesty-7.ročník

organizátor:
ubytování:

Pepa Vosolsobě, tel. 0602-314340
chata Severák

15.-17.9.

Rožnění na Rači po 10 letech

organizátor:

Roman Hrabě

22.-24.9.

Novohradské hory

organizátor:
ubytování:

Honza Šabata, Vláďa Martinovský
dle propozic (autokemp Veveří)

30.9.- 7.10. Finale Ligure
organizátor:

Tomáš Koudelka

24.-26.11.

Poslední slanění
dle dohody se v září určí místo popřípadě změna datumu

horo
WRC

horo
horo,

WRC

horo
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Několik informací ke kalendáři
Jeseníky
Ahoj kamarádi,
všechny vás zvu opět do Starého Města pod Sněžníkem na běžky a na setkání při
tradičním závodu. V kulturáku ve Starém Městě je místa dost, pro ty, kteří chtějí přijet
s velmi malými dětmi, můžeme zajistit ubytovnu na náměstí. Proto přijeďte a pozvěte i své
známé. Těšíme se na vaši účast jako závodníků i pořadatelů.
Trať závodu - dovolí-li to podmínky - bude tradiční, muži asi 34 km s větším
převýšením, ženy kolem 25 km. Podaří-li se do 15.1.2000 shromáždit dostatečný počet
zájemců o společnou dopravu, bude zajištěn autobus. Vážný zájem se prokazuje tak, že se do
zmíněného data zaplatí 300 Kč, které budou v případě nedostatku adeptů promptně vráceny.
Odjezd autobusu v pátek z Náměstí Míru, návrat v neděli kolem 22 hod. tamtéž.
Způsob platby složenkou nebo v hotovosti v kanceláři ADVENTURE HOLYDAYS, Praha 2,
V Tůních 11 Po-Čt 12.00-17.30 nebo mimo tuto dobu po telefonické dohodě (24941863).
Vláďa Weigner
World Rac Cup 2000
Pro ty, kdo byli dlouho v cizině a nedolehl k nim věhlas WRC, malé vysvětlení. Je to
celoroční seriál závodů většinou orientačních na horských (není podmínkou) kolech.
V některých závodech startují jednotlivci, jinde dvojice a leckde je kolo doplněno dalšími
disciplínami.
Nový ročník se bude hodnotit podobným způsobem jako WRC99, ale odpadá
koeficient obtížnosti a všechny závody jsou hodnoceny stejně . Jeden až dva (výjimečně tři)
ředitelé každého závodu opět získávají body jako bronzový medailisté.
ProjetéKontroly

PočetDružstev - Umístění

BodyWRC = 10 × ( ---------------- + ------------------------ )
PočetKontrol

PočetDružstev - 1

Sleva v Hudy Sportu
Počínaje 7. 9. 1999 platí v sítích prodejen Hudy Sport, oficiálního partnera Českého
horolezeckého svazu, sleva 5% na celý sortiment pro členy ČHS, kteří se prokáží průkazem s
vylepenou aktuální známkou, při platbě v hotovosti. V případě uplatnění této slevy již
nepřipadá v úvahu žádná další.
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Slevy na tatranských chatách
V souladu s usnesením valné hromady ze
dne 28.3.1999 byly upraveny slevy pro
členy ČHS na tatranských chatách.

kontakt - Juraj Gantner,
059 60 Tatranská Lomnica,
tel.
00421 969 967420

Téryho chata
sleva 30% z ceny ubytování
kontakt - Miroslav Jílek,
P.O. Box 6, 06201 Starý Smokovec,
tel. 00421 92 64900

Rysy
sleva 35% z ceny ubytování
kontakt - Viktor Beránek,
č.p. 62, 062 01 Nový Smokovec,
tel. 00421 969 422314

Zelené pleso (Brnčála)
sleva 50% z ceny ubytování

Klubové a svazové příspěvky
Upozorňuji členy Rače, že již mohou platit příspěvky na rok 2000 ( nejlépe
v oblíbených pondělcích v Platýzu) a zároveň chci požádat ty, kteří nezaplatili za již uplynulé
období, aby se zastyděli a dluh uhradili.
Klubový příspěvek činí za rok 100 Kč, známka ČHS na rok 2000 stojí 250 Kč - pro
studenty, vojáky apod. 120 Kč.
Zároveň bych rád upozornil ostatní přátele Rače - členy jiných horolezeckých oddílů
a klubů, kteří se často účastní našich klubových akcí, že se mohou po zaplacení klubového
příspěvku (100 Kč) stát oficiálními „hosty“.Platící členové a hosté Rače mají nárok na tuto
Račenku, pravidelné informace o klubových akcích a v rámci celoročního hodnocení World
Rač Cupu jsou zařazeni do oficiálního pořadí, podle kterého jsou na posledním slanění
udíleny věcné ceny.
Protože Tomášovi bylo líto, že nic nedostal a Gábina mu svoji cenu z WRC nechce
půjčovat, tak na návrh chebské sekce bude na posledním slanění také vyhlášen klubový
výstup roku (případně ve více kategoriích). Protože Tomáš byl jmenován do sportovní
komise, která bude výstupy hodnotit, zřejmě na něj nějaké tričko vyjde.
Pro zájemce opět Eva Broučková objedná na začátku roku periodické lékřské
prohlídky na oddělení tělovýchovného lékařství v Salmovské.
Honza Šabata
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Pohled z Falzarega na Averau a 5 Torri

5 Torri

Per Lipella

Tomaseli
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Dovolujeme si Vám nabídnout spoustu nevšedních zážitků prožitých přímo v srdci
ampezánských Dolomit při snowbordinku, lyžování, skálolezení, jízdě na horských i
silničních kolech a
vysokohorské turistice.
Dolomity Ampezzo,
které obklopují Cortinu
d'Ampezzo, tvoří se
všemi nejznámějšími
horskými oblastmi a
vrcholy
jádro
Dolomit. A právě
zde, v blízkosti sedla
Falzerego, které leží
západně nad Cortinou,
se nachází kemp Col
di Lana, z kterého lze
podnikat
veškeré
možné
i
zdánlivě
nemožné již uvedené
sportovní aktivity. Pro
snowboardisty a lyžaře je v okruhu asi 40 km k dispozici 1 180 km perfektních sjezdovek, z
nichž nejblíže jsou střediska Cortina a Arabba (cca 12 km). Pro lezce jsou, co by lanem
dohodil, k dipozici parádní cesty v oblasti Cinque Torri. Milovníci vysokohorské turistiky a
cyklistiky se mohou jenom probudit, nasednout na kolo nebo obout trekovky a jsou okamžitě
v akci. A kdo by chtěl jenom sedět a kochat se okolními vrcholy třítisícovek a popíjet dobré
víno - prosím, ani této aktivitě se meze nekladou.
Nezbytné technické informace: kemp se nachází cca 8-9 hodin pohodovou jízdou z centra
Prahy (cca 700 km). Na požádání dodáme itinerář s podrobným popisem celé trasy.
Ubytování je v caravanech pro 4 osoby, v ceně 1 250 Kč za den za caravan ( po
dohodě lze vykouzlit i sem tam sleva).V
kempu jsou k dispozici soc. zařízení
(sprchy,wc,umývárna nádobí,bistro). K vybavení karavanu patří nádobí ( příbory,talíře hrnky,
hrnce ), plynový dvojvařič, 2x2 složitelná lůžka, lednička, nejnutnější nářadí. Život v kempu
si žádá dobrodružné srdce, jelikož příroda a lidé jsou zde svérázní a připravují někdy
nezapomenutelné zážitky
Skipass na celou oblast Dolomit ( 1180 km sjezdovek) DOLOMITI SUPERSKI stojí
na 6 dní 291 000 lir na jednotlivé oblasti stojí celodenní skipass okolo 50 000 lir.
Jestliže se rozhodnete pro jakoukoliv činnost v kterémkoliv období, rádi se s Vámi
sejdeme a Vaše plány a přání podle potřeby usměrníme a samozřejmě naplníme. Na celý
pobyt je možno si zapůjčit přepravní box na lyže ( rakev ) za cenu 100 Kč na den nebo
snowboard za cenu 150 Kč na den.
Na setkání s Vámi se těší

Vašek Jakubův
Jirka Říha
tel./fax
email

0602 237 318
0602 344 667
02 33 37 51 62
jakubuv@volny.cz

16

RAC enka
HOROLEZECKÝ KLUB RAČ PRAHA

Y2K

Lezení v chráněných oblastech
(převzato ze webových stránek ČHS)
V poslední době se množí stížnosti orgánů ochrany přírody na ČHS. Stížnosti se týkají
převážně nedodržování dohodnutých pravidel chování v chráněných oblastech. Hrozí velmi reálné
nebezpečí zákazu lezení některých lezeckých oblastí. Někde se tak už stalo! Pokusím se proto ve
stručnosti znovu celý problém vysvětlit. Většina lezeckých lokalit se nalézá v chráněných oblastech.
Jejich kategorizace je následující:
•
•
•
•
•
•

národní parky (NP),
chráněné krajinné oblasti (CHKO),
národní přírodní rezervace (NPR),
přírodní rezervace (PR),
národní přírodní památka (NPP),
přírodní památky (PP).

Veškerý pohyb v chráněných oblastech podléhá zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Lezení je ze zákona zakázané v oblastech se statutem “národní” - tedy v NP, NPR, NPP.
Výjimku ze zákazů muže v tomto případě povolit pouze Ministerstvo životního prostředí České
republiky (MŽP ČR). V národních parcích MŽP ČR lezení nepovoluje (Šumava a Krkonoše). V
NPR a NPP nám MŽP ČR vyšlo ve většině případů vstříc - samozřejmě pří dodržování stanovených
zásad. Patří sem:
• Suché skály,
• Bořeň,
• Adršpašsko-teplické skály,
• Pravčická brána,
• většina lokalit ležících v CHKO Moravský kras, CHKO Český kras, CHKO Pálava , CHKO
Jizerské hory a v CHKO Beskydy.
V ostatních kategoriích chráněných území lezení sice není ze zákona přímo zakázané, ale
pohyb zde upravují příslušné orgány ochrany přírody (referáty životního prostředí, správy CHKO,
obecní úřady a Česká inspekce životního prostředí).
V praxi to vypadá tak, že ČHS má s těmito orgány písemnou dohodu, ve které jsou stanoveny
podmínky provozování lezení. V případě porušování těchto podmínek, a to je velmi důležité!, má
příslušný orgán opět ze zákona (viz výše) možnost pohyb v lokalitě omezit či úplně zakázat.
Výjimky i povolení platí vždy jen na určité období. Poté se stav vyhodnotí, následuje nová žádost a
eventuelní prodloužení nebo upravením povolení. V nejhorším případě následuje zákaz.
Mé zkušenost z nespočetných jednání: Časy se změnily a Ochrana přírody se nám snaží spíše
vyjít vstříc a ve většině oblastí lezení povolila, nebo jen časově vymezila (např. kvůli hnízdění
ptactva, reprodukce chráněných rostlin, vlhkosti pískovce atd.)
Je třeba si znovu uvědomit, že tyto výjimky ze zákona a povolení k lezení mají pouze
registrovaní horolezci ČHS, neboť ČHS za své členy o povolení na příslušných místech požádal a na
základě správních řízení je obdržel. Možnost požádat o povolení výjimky ze zákona má i občan jako
jednotlivec, ale musel by pro každou oblast zvlášť podstoupit výše zmíněné procedury - s velice
nejistým výsledkem.
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Tím zde chci naznačit výhody organizovaných lezců v ČHS. Takže se nestyďte, a neberte to
jako zbytečnou buzeraci, předložit kontrolnímu orgánu ochrany přírody svoji průkazku ČHS. Noste
ji s sebou! Oproti neorganizovaným lezcům máte “výsostné” právo volného pohybu po vertikálách.
Zas a znovu vás všechny nabádáme a prosíme o důsledné dodržování dohodnutých pravidel
pohybu v chráněných oblastech. Někteří lezci si stále neuvědomují, nebo nechtějí uvědomit,
následky svého nedisciplinovaného chování. Ve vlastním zájmu tyto lezce nabádejte a upozorňujte k
adekvátnímu chování. Je to otázka bytí a nebytí nás všech! Řečeno jednoduše slovy klasika: “Moje
svoboda začíná tam, kde tvoje končí.”
Situace je nanejvýše vážná! Stížnosti od ochrany přírody se neustále množí. Jako
katastrofický
precedens uvedu výsledek posledního jednání na Správě CHKO Moravského krasu:
Lezení na Krkavčí skále bude s největší pravděpodobností zakázáno! Důvod ? Nedodržování
časového omezení lezení, které zde bylo stanoveno kvůli vyhnízdění chráněných druhů ptactva.
Nejenže v této době docházelo k neustálému rušení hnízdících párů, ale některý “sportovec” dokonce
vyhodil hnízdo i s mláďaty vzácného a chráněného krkavce velkého!
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Rač Rolwaling expedition 99
deník himalájské výpravy vedené Čechem Janem Šabatou(48)
účastníci:
lékárník výpravy - Jiří Šabata(46)
kartograf a hygienik výpravy - Slavoj Hokr(46)
metodik výpravy s příslovečným smyslem pro humor a toleranci - Libor Hnyk(41),
vedoucí východočeské sekce a benjamínek výpravy - Jindřich Kmoníček(37),
dobročovický Hekl, very young man, Varel, potah a diplomatický expert - Dalibor Gut(49)
Po

11.10.1999
Odjíždím 22:09 z Prahy hl.n. rychlíkem R352 přes Furt im Wald do Frankfurtu (6:45) a po 10
min. jízdy S-Bahnem jsem v půl osmé na letišti. Tam po chvíli hledání nacházím klimbající zbytek
výpravy.
Dalibor, Jindra a Jirka vyzvedli momentálně opožděného Slávka doma a vyrazili z Prahy
Daliborovým Vitem taky v 10 hodin večer a ve Frankfurtu je kamarád Trojan vyklopil ve 4 ráno.
Út

12.10.1999
Po celodenním bloumání, pojídání kuřecích řízků z domova a pití nejlevnějšího kafe
z nádražního automatu se v 16 hodin stavíme do fronty k odbavení u přepážky Bimana - Bangladesh
Airlines. Daliborovi chybí kopie pasu, tak jde shánět xerox, Jindrovi vyhmátli 2 PB-bomby. V 16:45
jsme odbavení. Seznámili jsme se se skupinou 8 Ostraváků vedenou plešatým Jirkou - chystají se na
trek kolem Anapurny.
V 18:30 jsme konečně v letadle DC10 a v 19:00 se zpožděním 1 1/2 hodiny náš let BG002,
který zde má mezipřistání mezi Londýnem a Dhákou, konečně startuje.
St

13.10.1999
Přistání v Dháce ve 3:10, časový posun proti našemu letnímu času je +4 hodiny, takže tady je
7:10. V poledne jsme dostali svačinu a ve 14:00 letíme linkou BG703 do KTM. Časový posun je 0:15. 2 hodiny trvá odbavení - vízum 30$, čekání na batohy. Z hotelu Ganesh Himal nás čekají před
letištěm podle domluvy s velkou cedulí „Waypoint Adventure Treking - Mr.SABATA“ a dvěma
auty se vezem do města. Libor Hnyk tady zatím není, i když podle telefonátu s Kamilou už v neděli
odjížděl autobusem z Dillí.
Domlouváme se se šéfem Waypoint, co chceme. Všechno si píše a slibuje zařídit, ale sám jede
na svátky pryč a předává nás do péče mladšímu kolegovi Mukhyovi.
Večer přijíždí Libor z Dillí po jednodenním zpoždění kvůli bouračce. Řidič autobusu přehlídl
stojící náklaďák před mostem a místní policajti se s ním moc nepárali a hned ho zavřeli do chládku.
Cestujícím se sice nic nestalo, ale neměli možnost dostat se do zamčeného autobusu ke svým
zavazadlům a pokusit se sehnat jinou dopravu. Mezitím se kolem vraků seběhli stovky lidí
z okolních vesnic, stánkaři začali nabízet občerstvení, prostě Matějská hadr. Teprve když 20 bledých
tváří vtrhlo na policejní stanici a začalo vykřikovat deseti různými jazyky, byl řidič i s klíčema
propuštěn. Po pár kilometrech osvěžující jízdy do nejbližšího města, protože přední sklo bylo
vysypané, zastavili u dílny. Autobus slátali, místo rozbitých reflektorů přivázali náhradní reflektory a
tak ještě za tmy mohli pokračovat k nepálským hranicím.
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Čt

14.10.1999
Ráno se jdeme podívat na autobusové nádraží, ale s jízdenkami na pátek se nechytáme. Našel
nás tady Mukhya na motorce. Byl už na úřadě, ale jeho známý, který by zařídil permity do
Rolwalingu bez vrcholu, tam není a celý příští týden jsou svátky, tak nám nezbývá než zaplatit 300$
za Parchamo. Večer balíme.
Pá

15.10.1999
Platíme hotel a dopravu z letiště 1110 Rs/osobu, 150$ za „Rudou vůdcovskou knížku“ - což
znamená, že můžeme jít bez vůdce a Waypoint Adventure Treking se za nás zaručuje - a je v tom
taky peníz za čas Mukhyi. Taky platíme 8000 Rs za terénní auto Toyota a jedeme nejdřív 80 km po
hlavní silnici směr Tibet. Obědváme u mostu, kde Slávek s Liborem zažili před 3 lety stávku řidičů a
blokádu dopravy. Tady odbočujeme směrem na Jiri přes Lamosangu (2461 m) asi 50 km do
Charikotu (1980m). Tam je slepá odbočka 5 km do Dolaky (1660 m). Cesta trvala 10:15 - 17:00 a
nejvyšší místo po cestě je cca 2600 m. Když cestou vidíme plně obsazené autobusy i na střeše a
Nepálky blijící z okýnek, jsme v pohodlném autě rádi, že se nám nepodařilo sehnat jízdenky.
Z konce asfaltky odcházíme směr Malepu. Za hluboké tmy s čelovkami docházíme k hospodě
u mostu a stavíme stany na tábořišti (880m) vedle postarších amerických manželů. Jdou s vůdcem a
několika nosiči stejnou cestu jako my. Žijou v Nepálu už 8 let. U jezera Tso Rolpa mají známého
Holanďana, který zde v rámci jakéhosi velkého projektu zkoumá zvyšující se hladinu jezera,
ohroženou morénu a měl by zřejmě najít řešení, které by předešlo protržení.
Večer jdeme zpátky přes most do hospody a bavíme se s průvodcem 2 Belgičanů. Když slyší,
že jsme Češi, tak se zmiňuje, že jednu Češku taky zná. Zjišťujeme, že byl s naší kamarádkou
Renátou Kleinovou pod Anapurnou.
So

16.10.1999
Ráno chce kempný 50 Rs za 1 stan. Dáváme 100 za 3 a i tak si myslím, že jsme to přehnali.
Vaříme čaj a v 8:45 vyrážíme kolem řeky Tama Kosi (na některých mapách Bhote Kosi-Tibetská
řeka, jedna z mnohých) - Malepu., Sunkani, v Piguti (920m) si v půl dvanácté dáváme dalbát (45 Rs)
a čaj (5 Rs). V půl jedné pokračujeme do Sunepani, kde je před několika lety postavený most
Švýcary a vylepšený rudou hvězdou Nepálci. Je to visutý lanový most s ocelovým roštovým
chodníkem, jakých jsme v Nepálu ještě viděli víc a je to zřejmě standard posledních 3-4 let.
Ve vesnici Bhorla přecházíme na druhý břeh a po 30 minutách ve 4 hodiny jsme v Suri
Dhobanu (1030m). Po cestě jsme se seznámili s mladýma kočkama. Zvou nás do nového domu
jejich rodiny na čaj. Táboříme pod vesnicí na soutoku a večer jdeme ke stejným kamarádkám na
dalbát, čaj, lekce angličtiny a nepálštiny a navzájem se vyzpovídáme z rodinných poměrů. Jsou 4
sestry a 1 brácha. Té nejaktivnější je 19, dělá technickou zdravotní školu v Jiri na 2 1/2 roku a potom
by také v Jiri měla pracovat zřejmě v nemocnici. Nejstarší sestra už je z domu a má malého kluka,
kterého vidíme mezi desítkami předváděných rodinných fotografií. Další sestře je 15 a chodí do 9.
Třídy v Dolace a nejmladší sestra chodí do místní obecné.
Holky se diví, proč se Jirka neoženil. Když se ptají, na věk a dáváme jim hádat, tak
devatenáctka takticky neříká nic, ale patnáctka bezelstně plácne 60 a Jirku moc nepotěší. Dál jsou na
řadě moje děti, proč jsem nevzal sebou Davida, který by byl pro ně věkově zajímavější a co Tereza.
Dalibor se vytahuje se svýma pěti klukama a že má sice starý tělo, ale mladou duši. Od té chvíle mu
holky s uchechtáváním neřeknou jinak než „Very Young Man“.
Z Jirkova deníčku: Všechny děti zdraví „Namasté“ a školní se chlubí angličtinou. A pokud něco
chtějí, nejsou vlezlé a hlavně si říkají o „pin“ – propisku.
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Včera se mnou šel kus cesty místní vzdělanec. Říkal, že má univerzitu – nějaké právní vzdělání. Pak
z něj vylezlo, že je komunistický aktivista. Pořád ze mě lámal názory na Lenina, Gorbačova a
Jelcina. „Brežněv“ mu nic neříkal. O Gorbačovovi říkal, že není osobnost. S hnusně těžkým báglem
na zádech se blbě diskutuje.
Ne

17.10.1999
Vstáváme před sedmou. Po chvíli se k nám propracovává do údolí sluníčko a fotíme osvětlený
Gaurishankar. V poklidu sušíme stany a vyrážíme v 9:15. Asi po půl hodině jdeme kolem pěkného
řetězového mostu - asi slouží jenom pro přístup k rýžovým polím za řekou. Horké prameny (tato
pani - horká voda), kolem kterých jsme podle mapy měli jít, jsme nenašli a pokračujeme přes
Manthale (1070m), kde jsme dostali nějaké ovoce podobné fíkům. V půl jedné přecházíme most do
Nového Jagatu, který zřejmě vyrost s mostem a objednáváme si čaj a dalbát. Při jídle na terase kolem
nás přecházejí známí Amíci a ve 2 hodiny přejedení pokračujeme dál. Po půl hodině ve Starém
Jagatu nastává oživení v sále - Jindra zlomil most a přistál ze dvou metrů na krovkách. Zřejmě je
ještě příliš obézní a bude muset dostávat snížené příděly potravin. Po 4. Hodině dorážíme k opět
švýcarskému mostu (délka 100m) z roku 1977 - Gongar (Kola). Za mostem je vesnice
s důvěryhodným rozvodem vody a za vsí u řeky kemp. Zádrhel s benzinovým vařičem MSR (naštěstí
jenom mojí blbostí), takže až za tmy pijeme kakao, jíme poličan a sýr.
Po

18.10.1999
Vstáváme před šestou, vaříme nudlovou polévku se sýrem, kafe a čaj a před osmou
startujeme. Jdeme kolem krásného, asi 200m vodopádu. Kupujeme v Chetchetu (1390m) dohromady
1 kg cukru za 50 Rs a v 9:30 přecházíme most (1300m n.m.) a začíná kruté maso. Dosud jsme šli 3
dny rovně, ale hlavně ne moc do kopce, teď půjdeme 3 dni doprava a o rovině už nemůže být vůbec
řeč. Po 11. hodině přicházíme do Simigaonu. Na Dolnom Konci (1750m) si dáváme pořádný kafáč
„dud tia“ - čaj s mlékem a relaxujeme. V půl jedné přicházíme na Horný Konec, kde je klášter, škola
a hospoda (2019m). Objednáváme brambory na loupačku. Po druhé hodině vyrážíme dál s tím, že do
Gyalche by to mělo být 3 1/2 hodiny Před pátou dorážíme postupně k chýši Surmuce (2500m).
Jindra a Libor staví stan, ostatní spíme pod střechou vedle otevřeného ohniště na rohožích s kočkou
a mladým domácím. Dalbát dodělává jeho matka.
Út

19.10.1999
V noci pršelo a ráno se to nelepší. Dochází nás Amíci a Frantíci. V 11:15 se vykopeme do
mrholení a po dvou hodinách se zastavujeme v Gyalche (2800m) na čaj. Odtud je to 2 hodiny špatné
cesty k lanovému mostu přes řeku (3050m). Pak přes dřevěný most přes přítok a hodinové stoupání.
Už si myslím, že Slávek a Libor někam uhnuli a v tom se Slávek vrací s morální podporou. Po 5
minutách dorážím k chýši Ang Tsering Šerpy a jeho šestileté dcery v plastových Koflachách.
Postupně všichni dorážíme a pijeme tibetský čaj, jíme rýži s feferonkou a jačím máslem a
posloucháme hrdinské historky veselého a uchechtaného, možná trochu zkouřeného Ang Tseringa.
Thang Dingma (3300m).
St

20.10.1999
Celou noc pršelo. Místa na spaní moc nebylo a otáčet se na druhý bok bylo potřeba na povel.
Ráno si symbolicky ťukáme na Pytlákovo 50. a moje 48. a jíme brambory na loupačku. Při odchodu
chce Libor před chatrčí vyfotit Ang Tseringa. s dcerkou, ale musí fotit uvnitř, protože Ang zásadně
nechodí ven, jedině když ho ukecaj na Everest (3x), Šiša Pangmu apod.
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Vyrážíme v 9 a do Bedingu (3690m), což je centrum Rolwalingu, přicházíme v půl jedné ( po
cestě více či méně pusté vesnice Nyiamare, Ramding, Gyabrug - lanový most). Bavíme se
s Holanďany - sedlo Tesi Laptsa je v současnosti hodně zasněžené. Prý je tam dvouvaječný sníh,
místy po prsa a občas je k vidění lavina. Asi 5 skupin se už vrátilo s nepořízenou. Němci, kteří přišli
z Na, říkají, že tam jsou lepší lidi než v Bedingu, ale stejně mají problémy s nosiči.
Nacházíme volnou lodge, odkud odchází mladý Amík s vůdcem nahoru do Na. Večeříme pro
změnu dalbát, ale k němu fantastický jačí sýr na úrovni Ementálu. Pan domácí se furt vnucuje
s konzervami, kafem, toaletním papírem apod. Je to taková liška podšitá se vzhledem Ho-či-mina. U
ohniště sedí také jiný Šerpa, který byl s našimi v 70. Letech na Makalu a pamatuje si česky „Je to
dobrý“ a „Kurva“.
Kutloch pro 6 je tentokrát větší, takže se lepší spí. V noci se vyjasňuje, měsíc dorůstá a jsou
hvězdy.
Čt

21.10.1999
Pan domácí vnucuje své průvodcovské služby a své dva domy v Na. Slávek s Jirkou rozebírají
Prakticu, kupodivu po sborce nefotí ani jedna ze dvou nových. Dalibor odchází zpět do pralesa, teda
ne vývojově, ale fotit orosené kytičky a podobné kýče. Má se vrátit za 3 hodiny a přijít za námi. V
11 vyrážíme. Po tom, co se strýček Ho s dalšími službami nechytil, nechal si ode mne aspoň ostříhat
fousy. Asi půl hodiny před Na docházíme Jindru s Liborem, který chce opět jedno zásadní
rozhodnutí, tentokrát ohledně výstupu na Manlung La. Po vyjasnění, že jsem zase lhář, se můžeme v
klidu pod vedením hlavního hygienika Slávka umýt a vyprat v potoce. Ve 4 jsme v Na (4200m) a
ptáme se po Pasang Tenzing, pro kterého máme doporučující vzkaz od jeho bráchy Ang Tseringa.
Prý je v Bedingu, ale ujímá se nás jiný Šerpa, umísťuje do svého horšího, ale volného domu a
svěřuje do péče své dcery Kuchtičky a její kamarádky Zlatozubky. Libor má dost spaní pod střechou
s otevřeným ohništěm, vybírá místo s nejmenší koncentrací jačích hoven a staví stan vedle
chalupy.Už za tmy dostáváme alubát až k prasknutí a střídavě chodíme před chalupu vyhlížet
Dalibora, který už tu dávno měl být. Tichou údolní poštou, která je na tom s angličtinou ještě hůř než
my, se k nám donáší, že se někdo v Bedingu pěkně ožral, ale že bude všechno v pořádku a Dalibor
prý dorazí ráno.
Pá

22.10.1999
V 9 vycházíme na aklimatizační výlet směr Tso Rolpa. Za mostem odbočujeme po moréně
doleva, skáčeme namrzlé potoky a v jednu hodinu přicházíme k opraporkované stupě u jezera Omai
Tso (4750m). Libor, který je po měsíci v Indii už slušně rozběhaný, jde po suťovém žebru ještě dál,
ostatní se vracíme po vyšlapané cestě s jačím trusem kolem zbytků opuštěné vesnice. Dole se mužíci
ztrácejí. U posledního z nich přeskakujeme po kamenech prostřední ledovcový přítok a po traverzu o
něco níž než ráno jsme u horního mostu. Jindra se zdržel a sešel moc dolu až na soutok ledovcových
potoků. Dělal ptáka brodivého, což ho dorazilo a večer bere antibiotika.
Dalibor líčí své divoké příhody s ožralým Ho, kterého nemohl s dobrými lidmi najít a
vrcholilo to při přebírání kletru s úschovy za pakatel 500 Rs scénou se šutrama v rukou za přihlížení
celého Bedingu. Tamtamy v údolí fungovaly spolehlivě a kdokoliv potom Dalibora potkal, ať tvář
bledá nebo snědá, tak se ho se zájmem ptal, jestli je O.K. a jestli už má batoh.
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K večeři si dáváme bramborák - alu čapatý buď s marmeládou nebo s jačím máslem a solí
popřípadě chilli. Za svitu měsíce doráží Libor. Vylezl až do výšky 5800m na předvrchol Ripimo a je
konečně uspokojen, protože viděl do Tibetu a hlavně Menlung Tse. Balíme na zítřek na Yalung Ri
jen ve třech - na marodce přibývá Jirka, který zřejmě přebral sluníčko a Libor si po vrcholu dává
pauzu.
So

23.10.1999
Kvůli večernímu čangovému dýchánku domácích holek a jejich kamarádů se nám na Slávkův
budík nechce z pelechu a až když Kuchtička ve 3/4 na 7 otevírá okenici, se dokážeme vysypat ze
spacáků. Posnídáme muesli a v 8 hodin podle plánu vyrážíme do High Campu (5000m) pod Yalung
La. Přicházíme tam v poledne, zrovna když se mladý Amík podporovaný 5 nosiči vůdcem vrací ze
svého dvousetmetrového pokusu o Ramdung. Stavíme stan na návrší, ale po odchodu Amíka se
stěhujeme na jeho místo s odházeným sněhem. Po tom, co zalezlo sluníčko za hřeben, je okamžitě
mráz. Vaříme těstoviny s omáčkou a Dalibor říká, že má radši víc a řidší. Slávek na to, že on má
radši míň a hustší a hlavně pravidelně. Dobročovický Hekl ještě při západu fotí, já se Slávkem se
balíme jak pumpa na zimu a ještě před slepicema v 17:15 zalézáme do spacáků.
Ne

24.10.1999
V noci je dost velká kosa, zamrzla nám voda v plastové termosce. Vstáváme v 5, vaříme čaj a
polívku a v 6:30 vyrážíme. Máme pocit závodního šneka. Jdeme v travách a mixech po suťovém
žebru a pravé straně ledovce až ke skalní stěně a dále se boříme žlabem mezi ledovcem a skálou až
na horní konec ledovce pod sedlem do výšky 5400m. Travers ledovce s hlubokým sněhem vzdáváme
a ve 12 se obracíme dolů. Potkáváme ještě Libora a jím vyprovokovaného Dalibora, kteří se také
dohrabou na konec našich stop. Balíme stan a po ledovaté stezce scházíme do Na.
Marodka se mezitím vylepšila, Jindra fotí, Jirka se byl podívat v našich stopách v táboře
Němců ve výšce 4700m.
Po

25.10.1999
Ráno beze spěchu balíme, pijeme čaj, platíme útratu 4600 Rs a vyrážíme mezi 9. a 10. Slávek
jako hygienik výpravy se koupe u horního mostu, my ostatní jsme se letos už myli. Pokračujme
kolem výzkumného gulagu na moréně Tso Rolpa. Teprve tady chápu, že jsme po cestě celou cestu
od Dolaky neviděli TV antény a požární sirény, ale bezobslužný varovný systém na sluneční baterie
pro případ protržení jezera.
Ve 2 se rozhodujeme utábořit v morénovém údolíčku u poslední vody na travnaté stráni ve
výšce cca 4650m. Vaříme „Trakarding Eintopf“.
Út

26.10.1999
Vstáváme v 6 do mrazu, vaříme krusli, kafe a v 8 vyrážíme. Vystoupáme z boční morény až
do výšky 4860m a klesáme přes obvyklé tábořiště a živou blátivou morénu na ledovec Trakarding
(4700m) a nahoru a dolu se škobrtáme až do pěti hodin pod černou skalní stěnu před ledopádem, kde
táboříme na ledovci (4900m). Slávek jde jako už několikrát naproti morálně podpořit Jirku.
St
27.10.1999
Vstáváme po páté hodině, roztápíme sníh, protože Jindra už se nechce sprchovat pod převisama jako
včera večer, vaříme snídani a připravujme pití na cestu do flašek. Jenom netrpělivý Slávek vyráží v 7
s prázdnou lahví s tím, že nějakou vodu sežene cestou.
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Chrti nám mizí z dohledu a já s Jirkou velmi rozvážným krokem docházíme Dalibora, který si
s kletrem bez jištění netroufá do 15 m dvojkové stěnky skalního prahu uprostřed ledopádu. Z plezíru
to místo lezu 3x. Poprvé vytáhnu lano bez báglu, podruhé mě Dalibor jistí už se zátěží a potřetí se
vracím pro hůlky. Po chvíli vítáme sluníčko a po další chvíli ho máme až po krk. Vydrápeme se na
ledovec Drolambao, kde se míjíme s velkou výpravou v protisměru. Ve 2 hodiny dorážíme pod
závěrečný výšvih, kde chrti už vybrali místo pro stany - Tesi Laptsa West Camp (5450m). Sušíme,
vaříme jednoduší variantu „Eintopf Drolambao“ a odpočíváme. Slávek už od odpoledne nápadně
často odbíhá do ústraní a při nočních výpadech ze spacáku společně s Emanuelem Kantem ho
udivuje hvězdné nebe nad hlavou, ale už ne mravní zákon, ale cosi shnilého v něm.
Čt

28.10.1999
Dalibor trpí stařeckou nespavostí a snaží se nás vyprovokovat v půl páté, ale je tvrdě
odmrštěn. Asi v 5 vstávají Libor s Jindrou, ostatní v 6. MSR téměř stávkuje - blbý benzin, mráz,
výška. Libor s Jindrou vyráží v 7, Slávek s Daliborem v 8, já s Jirkou se po ránu pomalu
rozhýbáváme a rozdýcháváme a ve 3/4 na 9 taky startujeme. Předtím už v 7 hodin vidíme
čtyřčlennou skupinu ve svahu Parchama. Drápeme se do svahu a rozvážným krokem nás předbíhají
nosiči v teniskách. V jedenáct jsme konečně v Tesi Laptsa (5755m). Koukáme na kluky ve svahu
Parchama (6273 m), fotíme a necháváme Daliborovi v kletru bombu, kdyby museli tábořit v sedle.
Věříme, že sejdeme až k vodě a MSR se aspoň částečně umoudří. Za sedlem chvíli odpočíváme pod
skalní stěnou Tengi Ragi Tau vedle party nosičů, která tady v teple hřaduje a před 12. scházíme dolů.
Sotva odejdeme 20 m, tak se přes hlavy nosičů sype pěkná dávka prachového sněhu a nastává
všeobecné veselí a oživení v sále. Kdybychom odpočívali o chvíli déle, tak by sice nešlo o kejhák,
ale sníh bychom určitě měli i v trenýrkách. Sněhová sprcha nosiče rozpohybuje, tak radši jdeme dřív.
Zvlášť v prudkém svahu dolu, který nosičům zajistil vůdce ledovcovými trubkami a lanem, máme
aspoň na chvíli navrch.
Ve 2 hodiny po klouzání po sněhu a rozhazování nůší zůstávají nosiči holandské výpravy na
prvním tábořišti ve výšce cca 5200m, my ještě pokračujme a ve 3 s ušoupanýma nohama táboříme
pod čelem ledovce u studánky na zasněžených kamenech (4950m). Do 5 hodin postupně dorážejí
dobyvatelé Parchama a Dalibor, který se otočil asi 200 m pod vrškem.
Pá

29.10.1999
Ze spacáku nespěcháme, čekáme na sluníčko a dobalujme teprve když kolem nás přecházejí
Holanďani s nosiči a šlapou nám do ešusů. Asi v 10 vycházíme, zatímco Libor s Jindrou proti
normálu mají ještě stát stan. Scházíme postupně měknoucím sněhem a rozblácenou stopou do
Tengpo (4300m), kde si dáváme brambory na loupačku a čaj. Při placení se pan domácí zahledí do
slunce a vyřkne celkem rozumnou cenu 140 Rs, ale když jde ještě o jeden čaj pro Jindru a o vrácení
zpět, je vidět, že do školy moc nechodil. V 1/2 3 pokračujeme břečkovitou a bahnitou stopou, která
se postupně lepší ve slušnou a suchou pěšinu v jižním svahu údolí. Zastavujeme se u kláštera nad
Thame a donekonečna fotíme pohled na Thamserku, Kangteigu a špičatý Malanphulah (6573). U
čortenu, kde čekáme na Jirku, jsme už pod hranicí 4000 m, takže povoluji Budějovickou desinfekci a
všichni to hned cítíme v hlavě. Libor s Jindrou zůstávají ve stanu u kláštera, ostatní scházíme do
Thame (3800m). V první lodgi je obsazeno, ubytování dostáváme v Everest Summit Lodge. Název
je určitě oprávněný, protože pan domácí Apa Šerpa, kterého jsme poznali pouze z fotografií,
diplomů a medailí v jídelně, byl asi 4x na vrcholu Everestu.
Proti Rolwalingu jsme se ocitli v jiném světě. Elektřina, postele, uzavřená kamna, zasklená
okna, žádný kouř v místnosti. K večeři si podle jídelníčku objednáváme makaróny se sýrem, ale není
ani sýr ani těstoviny, tak nakonec dáváme oblíbenou a osvědčenou míchanou opraženou rýži.

&
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V lodgi jsou ještě starší holandští manželé, kterým zahradník Dalibor maže med kolem huby a pak 3
Frantící ze Savojska, kteří dělali trek kolem Ama Dablan a nyní se chystají do Rolwalingu opačným
směrem než my, takže vítají naše čerstvé informace, pokud při našich jazykových schopnostech je
spíš nepleteme, když mícháme angličtinu, němčinu, franštinu a občas si pomůžeme česky a
znakovou řečí. Mají pro všechny tři jednoho nosiče, což oproti skupinám, které jsme viděli, je už
velmi sportovní pojetí. Zatím jsme kromě nás nikoho bez nosičů nepotkali. Nosič je stojí 400 Rs /
den + jídlo.
So

30.10.1999
Z Thame odcházíme v půl desáté a scházíme kolem Thame Koly. Je to kýč a všichni na tu
řeku vyplácáme skoro celý film. Přecházíme most přes Bhote Kosi na pěšinu v JZ úbočí. Do Namche
Bazaru bychom měli klesnout z Thame o 400 m, ale zdá se furt jdeme do kopce. Chci po Slávkovi,
který už zde byl, zásadní rozhodnutí a slib, že už půjdeme jenom dolu. Slávek to klidně slíbí s tím, že
nahoru budeme běhat. V jednu přicházíme do Tesho v údolí Kijajo Koly, kde se rozvalíme na louce
u vody, pereme, sušíme, myjeme se, vystrkujeme holý zadky a vaříme. Naštěstí kolem nejdou žádní
prudérní Gruzínci, takže nikomu nemusím vysvětlovat - kam nechodí slunce, chodí lékař. Jirkovi se
zdálo, že doposud vaříme špinavou vodu neboli homeopatické kafe, tak udělal ešus kafe své obvyklé
pracovní koncentrace. Mě osobně to trvalo 2 hodiny, než jsem tu dávku kofeinu rozdejchal a ostatní
včetně Jirky na tom nebyli líp.
Ve 3 se vydáváme, jak jinak, zase do kopce. V půl páté se nám za zatáčkou konečně zjevuje
barevný Bazar (3400m). Je sobota - den trhu a v protisměru potkáváme značné množství
zčangovaných domorodců.
Na začátku Namche nás hned zaujme rozcestník s nápisem Kunde Hospital, jak Dalibor
poznamenává, směrovka ke zdejší gynekologii. Jdeme mezi stánkařema jako v KTM k Budha
Lodge, kde byli kluci ubytovaní před třemi roky. Radostně nás tam vítají Jindra s Liborem. Hlavně
Liborovi spadl kámen ze srdce. Už si myslel, že nás nepotká a nebude si moct vypůjčit slíbené
peníze. Pro nás už tady místo není, ale chytáme se ve spřátelené Kongde View Lodgi, kde jsou ještě
2 Španělé s kamarádkou a skupina postarších Japonců a Japonek, kteří spí ve stanech na terase,
v jídelně kouří a mají vlastní šerpský personál včetně kuchyně.
Večer chci prodat přebytečný matroš, ale se šéfem horoobchodu se nemůžeme shodnou na
ceně. Nakonec si bere jen 2 šroubovací karabiny za 1250 Rs, takže pro mě žádný terno. K večeři si
dáváme jačí steak s rýží (120 Rs) - je to fakt dobrý. Večer volá Dalibor domů, že jsme O.K.(250
Rs/min.)
Ne

31.10.1999
Ráno balíme do kletrů na lehko a přebytečné věci ve dvou rancích necháváme v úschově paní
domácí. U snídaně ochutnávám tibetský chléb. Oproti čapatý, které se pečou nasucho, tibetský chléb
se smaží na oleji a víc připomíná langoše. Před devátou vyrážíme po vyhlídkové cestě typu tatranské
magistrály směr Gokyo.V prudkém stoupání k Mongla Dalibor značně ztrácí a zadýchává se. Na
sedlo k hospodě (3980m) dorážíme ve 12, dáváme si velkou termosku dud tia a rýži se zeleninou a
sýrem. Zanecháváme zde Dalibora s jeho průduškami a Biseptolem. Scházíme k mostu (3635m) a
znovu se drápem do kopce kolem pošty Dole, domečku strážců NP. Začíná se zatahovat a
ochlazovat, tak se ve 4 v Dole u hotelu Yetti Inn oblékáme a pokračujem z Dole nahoru. Potkáváme
nějakého koktavého blázna, který se nám snaží vnutit nějakou záchrannou akci, ale sám jde bystře
dole do Dole.
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V 5 přicházíme do příjemné Lhafarma lodge (4270m) ve stylu alpské vysokohorské chaty
s elektřinou ze slunečního kolektoru, kde má Slávek od minule vyležený důlek. Nevíme jak se
rozvalit. Protože sami 3 máme pro sebe patrové palandy se 16 místy.
Po

1.11.1999
Ke snídani si dáváme specialitu podniku - Sherpa Stew Vegetable. Je to hustá polévka z rýže,
brambor a zeleniny. Před osmou vyrážíme za sluníčka, ale od jihu to nevypadá nejlíp. Po cestě se
díváme po nebohém muži, kterého jsme měli zachraňovat a s potěšením konstatujeme, že ten
včerejší mladík byl opravdu poněkud mimo reál.
V 1/2 11 se stavíme na čaj ve vsi Panga - Fanka a od 1/2 12 do 1/2 1 vaříme na hraně morény
Rizi Bizi a bílou kávu, tentokrát to nenechávám na Jirkovi. Kolem jezer zeleného (? Taujun Tsho),
Taoche (? Taboche) Pokari a Dud Pokari přicházíme před třetí do Gokya (4750m). Po cestě ještě
stačím při obcházení srazit do sněhu odpočívajícího nosiče. S 15 kg batohem si tady ve výšce 4700
troufám nosiče předejít a mám dojem, že jsem docela dobře aklimatizovaný. Zvlášť, když se
srovnávám s obéznějšími turisty, kterým za zadkem poskakuje osobní vůdce. Když ale pomáháme
s bráchou na nohy postiženému nosiči a perem se s jeho minimálně 40kg nůší, tak ztrácím iluze a
řadím se zpátky na své pravé místo mezi prdelaté cepry.
V první lodgi je plno, Jirka našel v další místo pouze na zemi, až ve třetí lodgi s drnovou
podlahou získáváme 3 místa na palandách. V hospodě si připadám trochu jako na Klodiku. Šéfuje
zde mladý Šerpa ve stylu repujících černochů se šátkem na hlavě v tričku, teplákách a džínových
kraťasech. Dáváme si oblíbené nudle se zeleninou a sýrem, velkou termosku čaje a snažíme se
zachytit trochu tepla od kamen na sušená jačí hovna, které neprodyšně obklopili místní nosiči, které
se Jirka snaží vychovat v zavírání dveří. Asi v 8 nějaký hrdina s kletrem na zádech rozrazí dveře a
zůstane v nich stát. Čeká, jestli mu někdo položí vhodnou otázku. Protože sedíme hned u dveří a
táhne nám na nohy, dočká se od nás pouze nevrlé pobídky, ať vleze dovnitř a zavře za sebou. Teprve
po chvíli, když už hrdina sedí, se dočká kýžené otázky a hrdě hlásí, že byl na vršku za 2 hodiny a
dolu za hodinu. Na cimře máme mladého Amíka se zápalem plic, o kterého se stará jeho kamarádka.
Přivolaný doktor z některé sousední lodge mu dává antibiotika a doporučuje, co nejrychleji sestup
dolu.
Út

2.11.1999
V noci se ve 12ti postelové cimře všichni vrtěli, chrchlali, kašlali, šustili igeliťákama a chodili
čůrat ( včetně mě), takže spaní nic moc. Ke snídani máme každý toast obyč (30Rs), toast se sýrem
(60Rs) a toast s džemem (40Rs). Slávka bolí v krku, tak bude dopoledne lenošit a já s Jirkou
vyrážíme v půl osmé na kopec, kam proudí davy už od rozbřesku. Někdo předchází nás, někoho my,
jsme tak v průměru. V 9:45 dobýváme jižní vrchol Gokyo Ri - 5360 m a nacházíme zde skupinu
sportovních dědků a bab z Extrém Touru. 3/4 hodiny se kocháme na vršku a fotíme a necelou hodinu
scházíme dolů. Dáme si ještě čaj, balíme, platíme útratu 1610 Rs a po 12. hodině vyrážíme na
zpáteční cestu. Na našem oblíbeném místě „Pod Gokyjskými schody“ vaříme „Bramborový guláš
Gokyo“ a nezbytné bílé kafe. Tady nás předbíhají Extrémní závodní dědci, kteří to do Dole určitě
stihnou kolem páté, ale jestli tam mají spát všichni, tak budou ostatní docházet s čelovkama. Po
hodině siesty pokračujeme dál a přes ledovec Ngozumba fotíme Cholatse a Taboche a jak
sestupujeme a klesá slunce, fotíme měnící se Kangteigu a Tamserku. Na horním konci doliny ještě
vidíme pěkně osvětlený lichoběžník Kangchungu. Do Lhafarmy (4300m), kde se už rozvalují 2
Řekové, dorážíme v 5 a večeři si dáváme přes kopírák.
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St

3.11.1999
Vstáváme v půl sedmé, kluci si dávají muesli s mlékem a všichni dohromady spoustu toastů a
zdárně řešíme čaj, který nám domácí odnesl večer v termosce. Vyrážíme těsně před osmou. Za 2
hodiny jsme u lodge Phortse (3610m) kousek pod mostem přes Dud Kosi, kam jsme se dostali
nábližkou, kterou jsme cestou nahoru přehlédli, protože začíná na dvorku lodge. Máme před sebou
400 m trhák na Mongla, který na 2x zdoláváme asi za hodinu. Dáváme si čaj a sestupujeme zase 400
m dolu na křižovatku cest. Za hotelem „Vyhlídka na Ama Dablan“ držíme 1 1/2 hodiny obvyklé
siesty s hrachovogulášovou polévkou a bílou kávou. Jako sladká tečka nad I je „Big Mac Ama
Dablan“, což je kostka čokolády obložená dvěma sušenými meruňkami. Pohádková fotografie
s jakem a na jeho hřbetě sedícím havranem bohužel nevyšla.
Ve 3 jsme v Namche ve „Vyhlídce na Kongde“, kde nám Dalibor líčí své story. Za 2 dny,
které strávil v lodgi na Mongla si vypracoval dokonalé kolečko postel - záchod - sud s vodou postel. Původně tam ještě byl běh po schodech pro klíč od záchodu, ale pro zjednodušení ten klíč
Dalibor zabavil. V úterý se trochu zmátořil a pomalu sestoupil do Namche.
Jdeme do údajně nejvyšší Everest cukrárny na světě na pečivo a kafe. Kolem se zrovna vrací
Jindra ze svého úspěšného výpadu na Chukung Ri (5400 m). V pondělí ráno se s Liborem rozešli
v Pangboche a každý si užíval zasloužené samoty. Co podnikal Libor, který letí z Lukly až 3 dny po
nás, se dovíme až doma. Pokud se po cestě do Dillí zase nezamíchá do nějaké bouračky.
Čt

4.11.1999
Ráno po 4 dnech opět balíme ty velký těžký svině. Z Caber Cafe ještě posíláme mail a v 10 se
kutálíme z Namche o 600 m níž na soutok Dud Kosi a Bhote Kosi (2852m). Před 12. Hodinou
vycházíme po nezbytných formalitách pod dohledem nepálského vojáka se samopalem z Národního
Parku Sagarmatha. Po poledni zaparkujeme u vodního mlýna na potoku Kjašar Kola. Vaříme 2
koupené kudrnaté polévky (po 50 Rs) s našimi bujóny, Daliborovu náhražku, kterou vydává za kávu,
čaj a k tomu zbytky sladkostí nesených přes kořeny z Rolwalingu.
Večer nacházíme azyl v Chhutrawě (2635m) v Kongde View Lodgi, kde jako v pohádce o
medvídcích na nás čeká pokojíček s pěti postýlkami. Před večeří ještě řešíme kardinální problém a
záhadu Jindrovy nerezové lžíce, kterou mu údajně sebrali nosiči pod Tesi Laptsa a zde se najednou
vynořila.
Pá

5.11.1999
Zbývají nám maximálně 3 hodiny chůze na letiště, tak ráno lenošíme a čekáme na sluníčko,
kterému to do hlubokého údolí dost trvá. Snídáme a po včerejších zkušenostech, kdy jsme dostali na
stůl jídlo z celé stránky včetně objednávky předešlé skupiny, pořádně kontrolujeme účet. Ušetříme
tím asi 200 Rs. Před Luklou u velkého dubu vaříme za asistence místních kluků oblíbenou kudrnatou
polévku a poslední zbytek kafe. Snažím se od kluků koupit nůši, já nabízím 10, oni chtějí 100 a
nemůžeme se sejít. Tak nic. Vychutnáváme si poslední kopec s batohem do Lukly, od této chvíle ty
těžký svině budeme už jenom poponášet. Vstup je rozbahněný, ale dál je ulice, oproti minulé
návštěvě Slávka a Dalibora, vydlážděná kameny. Jsou tu kamenné domy, ale jinak dojem western
city, které vyrostlo kolem jedné ulice k letišti. Ubytováváme se na základě doporučujícího psaní a
telefonické předhlášky domácí paní z Namche u její sestry v Sonam Lodgi. Ve 3 otevírá kancelář
Ghurka Airlines, registrujem naše letenky a ujišťujeme se, že máme být zítra v půl desáté na letišti.
Zkušenosti se Sonam Lodge nejsou tak dobré jak s její sesterskou Kongde View Lodge
v Namche, i když zde mají rádoby evropský vykachličkovaný záchod s poněkud nízkou mísou a
vysokou mušlí.
So

6.11.1999
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Po ránu je z okna jídelny výhled na runway, a tak sledujeme rojící se čmeláky. Mezitím
balíme a v půl desáté se přesunujeme na letiště. Plechová bouda Gorkha Airlines je otevřená, ale po
nějaké odpovědné osobě ani vidu ani slechu. Alespoň využíváme zdejší váhu. Všeobecně vážíme
oblečení a v pohorách to, co jindy po ránu nahatý. Takže rozdíl cca 3-5 kg. Provoz je docela hustý,
tak 10 startů za hodinu. Royal Airlines, Yetti, Lumbiny, jenom Gorkha nikde. Čas odletu máme
10:40 a v 10:30 skutečně přistává Dornier se znakem zkřížených kukrý, ale je to teprve zpožděný 1.
ranní let. Po jeho odbavení se do modré plechové boudy vrací odpovědní úředníci, stornují včerejší
seznam pro 2. let, kde jsme byli na prvním místě a začínají znovu s čistým listem. I přesto, že se do
věci vložil Dalibor se svými jazykovými schopnostmi ( 1. Slovo anglicky a další střídavě německy a
česky) a příslovečným diplomatickým šarmem ( jeho tón řeči si Nepálci těžko mohli vykládat jako
přátelský), se Jirkovi podařilo nás protlačit na seznam a vyfasovat palubní vstupenky. Bohužel
platíme 1025 Rs nadváhu. Máme čas tak 1 1/2 hodiny než se letadlo otočí v KTM, tak bloumáme,
jíme na terase příjemné Budha Lodge těsně po letištěm, kam chodí i piloti a Jindra chodí pořád
oprašovat svůj zlatý stříbrný kletr k hromadě zavazadel na odstavné ploše. Zrovna když dostávám
druhé horké kafe, přistává naše letadlo, takže s Daliborem a Jindrou honem platíme a snažím se dopít
kafe tak, abych se nespálil. Slávek s Jirkou si na letišti už myslí, že poletí sami. Startujeme ve 12:15
a je to zážitek. Let trvá 1/2 hodiny, vršky jsou už zakryté mraky, ale i tak je pohled na kopce
rozřezané jako model od architekta velmi působivý.
V KTM si bereme taxi za 300 Rs, kam se všichni narveme i s kletrama a jedeme do hotelu
Ganesh Himal. Horká sprcha po 3 týdnech, to je nekonečný lábuš. Po jídle na terase vyrážíme do
města a objednáváme klubová a expediční trička. Pak se vydáváme do hotelu Potala, kde se
potkáváme s Martinem a Markétou Kratochvílovými, Jitkou Fašukovou a její sestrou Evou
Cipínovou a dalšími z jejich party, která šla kolem Kanchenjungy. Jdeme s nimi do levné a dobré
indické restaurace - sýr tofu v pikantní omáčce, čapátý, speciální čaj s kardamonem a pak trávíme
zbytek večera na terase Potaly, kde jejich guid Govinda slaví narození syna. Martin hraje na kytaru
trempskou klasiku a já s namrzlými bříšky prstů do toho občas troufale fušuju. Govinda je asi
třicátník, bývalý podplukovník, údajně mírný jako beránek, ale jednou za čas se prý zdravě naštve, a
pak si žádná hlava není jistá místem na krku.
Ne

7.11.1999
Po kontrole vzorků triček jdu s Jirkou a Slávkem do Patanu, Dalibor zůstává v klidu poblíž
záchodu. Dnes po včerejší generálce všude bouchají rachejtle. Je svátek, mám dojem nepálský
Silvestr nebo Nový rok. Anebo trénujou po 82 letech výstřel z Aurory. Děti chodí s jakousi
nepálskou koledou. Po nákupu tretek, čajů a nerezových misek se vracíme do hotelu Ganesh a na
večeři jdeme k Číňanovi DaHua - příjemná změna ve stravě. Servírka se s profesionálním zájmem
ptá odkud jsme a otevřeně přiznává, že o existenci Česka dosud neměla tušení. Máme chuť zeptat se
odkud je ona. Čína? To už jsem někdy slyšel. Kde to prosím vás je?
Po

8.11.1999
Balíme, vyzvedáváme vyšitá trika a najímáme taxi na letiště za 200 Rs. Platíme hotel a
loučíme se se šéfem Waypoint Adventure Treking. Na letišti ještě stačíme zamávat segrám a
Kratochvílově partě, letí s Austrian Airlines a budou už dnes večer v Praze. Ovšem o pět tisíc dráž.
Informace od Mukyi, že letíme už ve 13 hodin a na letišti máme být v 11, se ukazuje jako zavádějící.
V našem letu se potkáváme s ostraváky a taky s Extrémisty z Gokya, kteří mažou karty s Markem
Vašutem. Po počátečních nejasnostech se zprávami na odletové obrazovce startujeme na čas v 15:05.
V Dháce je na můj vkus dost teplo. Odevzdáváme pasy a letenky výměnou za žlutý žeton a
vezem se do města do hotelu. V hale nás z obrazovky vítají diskusí Bil Clinton a Bil Gates. Po chvíli
čekání v klimatizované hale dostáváme pokoj 214 také s klimatizací, ale poněkud vybrakovanou,
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takže je z ní akorát klec na kanáry. Nevíme, jestli Bimanovi zbylo na večeři, tak likvidujeme
poslední lanšmít a 4 housky z KTM a v 35° vedru napodobujeme koloniální úředníky a popíjíme
vizoura. V 9 přece jenom dochází na dinner - míchaná rýže v libovolném množství, dušená zelenina,
stehýnka z kuřat, která byla živena stejně jako bangladéšské děti. Příjemně se nacpem a potíme se
hlavně na břiše tam, kde jsme mívali faldy. Probleskují zprávy o tříhodinové sekeře. Před půlnocí se
vezem zase na letiště. Jindra jako obvykle o 2 auta pozadu.
Út

9.11.1999
Ve 2:30 s dvouhodinovým zpožděním odlétáme z Dháky. O co je letenka oproti Austrian
Airlines levnější, o to je jídlo lepší. Po 4 hodinách přistáváme v Dubai. Jdeme se podívat do Duty
free, stříbro 27,50 , ale než si stačíme prohlédnou tretky a utratit posledních 10$, bača shání ovečky a
jedem zase k letadlu. Rozdíl mezi letišti v KTM a DAC a naproti tomu v Dubai je ještě větší než
mezi Rolwalingem a Kumbu. Z Dubaje odlétáme v 5 hod SEČ a cca po 1 hodině nad Iránem vidíme
hory se zasněženými vršky a jeden výrazný kopec sopečného původu, který pokládáme za Ararat.
Podle stewarda ale kolem něho neletíme . Nad Tureckem vidíme nějakou vodu a zase pěkné kopce,
ale pak se postupně zatáhne.
Ve Frankfurtu místo v 9 přistáváme po 11. hodině. Čeká nás tady Richard s Vitem a krůtími
stehýnky a salátem od Dany. Asi v půl jedné vyjíždíme po dálnici a v 7 jsme v Praze, když jsme
předtím vyložili Jirku v Plzni na nádraží.
P.S. Libor se nikde nenaboural, ale při výstupu na Gokyo dostal angínu a antibiotika mu
zlikvidovala kompletní střevní mikroflóru. Následný průjem a čtyřdenní pochod do Lukly ho
připravil o dalších 8 kg (celkem za 9 týdnů asi 14 kg), takže domů dorazil jako kostlivec. Švédské
stoly ve stočtyřicetidolarovém arabském hotelu, který platila letecká společnost kvůli odloženému
letu, se ukázaly jako marný pokus o nabrání váhy. Za nenažranost byl akorát Libor potrestán dalším
pobytem na toaletě. Ale ten záchod byl luxusní.
Foto a text Honza Šabata
digitalizace diapozitivů a základní retuš Zdeněk Šídlo

(Pro případné zájemce cena za skenování z diáků nebo negativů 35 mm se pohybuje v rozmezí 20 100 Kč podle množství, požadovaného rozlišení a retuše. Domluvit se můžete se Zdeňkem na tel.
038-5520026.)
9-24 Thame Kola
3-21 Jirka a jeho těžká svině na mostě před
9-25 Thame Kola
Bedingem
10-21 jezero Dud Pokari, vesnice Gokyo, Čo
4-7 Beding a úbočí Guríšankaru
Oju
5-4 Jirka se snaží létat přes ledovcový potok
11-4 Honza a Jirka na Gokyo Ri, v pozadí
5-5 Slávek pomáhá Jindrovi při překoku
Everest, Lhotse, Makalu
ledovcového potoka
11-12 Jirka na Gokyských schodech
5-23 Horní část údolí Rolwaling, jezero Tso
11-22 Tamserku a Kangteiga
Rolpa
11-26 Jak před hotelem „Yetti Inn“ v Dole
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obrázky
Yosemit
Monument Valley
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pokračování deníku dobrého studenta Šarapatky

aneb
" co nového v Americe "

Celá naše "americká" zkušenost se narodila v podstatě již v únoru, kdy jsme se, po dlouhých
hodinách strávených překládáním a vyplňováním nesčetných dotazníků a přihlášek konečně
odhodlali a upsali se na dva měsíce britské firmě CAMP AMERICA.
Následující čtyři měsíce do 5. června 99 se převalily jako lusknutím prstů a my seděli v
Boeingu American Airlains na přímé lince Londýn - Boston a v hlavách jsme měli v podstatě jen
samé otazníky co nás asi za tou velkou louží nad kterou se právě teď, mimochodem oba dva poprvé
v životě, vznášíme vlastně čeká ??
Ale oněch "poprvé v životě" jsme za to letošní léto zažili snad nespočitatelně. Hned po
přistání se nás ujala hlavní vedoucí tábora do kterého jsme se na úvodní dva měsíce naší Ameriky
upsali a o kterém jsme oba dosti mlhavě tušili, že je pro postižené lidi, že my tam jedeme na službu
one on one, což sice asi nebude žádná legrace, ale my to vlastně bereme jen jako přestupní stanici a
tak to zvládneme i kdybychom tam měli vypustit duši. Realita dalších 59 dní ovšem byla někde
úplně jinde. Díky tomu, že jsme tam našli skvělou partu naprosto odlišných a přeci až neuvěřitelně
jednotných lidí z celého světa, zástupce snad desítek odlišných kultur, náboženství, vzdělání, věku a
důvodů, proč právě oni jsou v tomto campu. A jistě i díky tomu, že práce s postiženými není jen o
krmení, přebalování a snaze porozumět šišlavé a ucintané angličtině pronášené bezzubými ústy,
mohu dnes již se střízlivou hlavou říci, že jsem opravdu rád, že naše volba padla právě na camp
tohoto typu. Na místo, kde jsme zjistili, že oni "Postižení" jsou asi neskvělejší ze všech "amíků,"
které jsme tam potkali a že kdybychom si měli vybrat jedno místo v Americe kam bychom se chtěli
vrátit vybrali bychom si asi oba znovu právě camp - místo, kde člověk ví co, proč a pro koho právě
teď dělá a sklízí za to takovou odměnu, které se nevyrovnají žádné peníze ani hmotné statky a která
jej dokáže hřát u srdce ještě dlouho po návratu zpět do "pinožící" se reality všedního dne. Ale
vzhledem k faktu, že jsme oba po svém návratu shledali, že jakýkoliv pokus o verbalizaci našich
zážitků z campu , je vždy přinejmenším přízemní, neúplný a zůstává nepochopen , tak se omezím
pouze na citaci: " kdo nezažil - nepochopí" a konečně vyrazím na cestu po státech.
První a nutno přiznat značně svéráznou etapou naší americké anabáze byl přesun ze
severovýchodně ležícího státu New Hampshire do v centrální části USA polohované Tennessee.
Vyjádřeno v číslech to pro nás znamenalo 36 hodin prosezených v greyhoundu, 3 přestupy a +/1000 mil prakticky souvislé jízdy napříč státy Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey a
obě Virginie. Z cestovatelských postřehů k proslulým greyhoundům snad jen několik slov:
- po
celou dobu cestování je třeba si pečlivě hlídat zavazadla a to jak ta v úložném prostoru, tak ta na
palubě těchto plechových, ale naštěstí dobře klimatizovaných monster, místní černá populace totiž
nemá úplně jasno ve faktu, že věci uložené v cizích batozích opravdu nejsou určeny pro veřejné
užívání a vzhledem k tomu, že po většinu času ( obzvláště v okolí měst Baltimore a Richmond ) jste
jediní "bílí" v autobuse tak je jakákoliv snaha o vysvětlení více méně i nepříliš bezpečná;
-zajímavé je se zmínit i o zaměstnancích této megaspolečnosti,
nebezpeční jsou hlavně tzv. překladači zavazadel při přestupech, zkrátka je prostě dobře se po každé
"čůrací" pauze (tj. jednou za 5-6 hodin) ujistit, že vaše zavazadla stále cestují stejným autobusem
jako vy. Svérázní jsou i řidiči a myslím si, že ocitování nejčastější informace kterou vám dávají
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popíše tento způsob free travelingu nejlépe: " Jestli někoho uvidím pít při pauze pivo, tak ho
okamžitě vysazuji a další autobus jede zítra touhle dobou !"
Popisovat, jaká asi byla úleva, když jsme konečně vystoupili v Nashvillu a v domečku našich
amerických dobrodinců (všem z RAČe jistě dobře známých) Libora, Helen a Antonína
Koudelkových jsme se osprchovali, najedli a po dlouhé době si dali pivko a pořádně se vyspali, se
snad ani nedá. Druhý den dokonce Libor ani nešel do práce a pomohl nám připravit jeho geniální
Chevrolet na, díky poznáníchtivým Čechům, již třetí cestu tohoto stroje po státech, poradil co a
hlavně kde a jak nakupovat a doplnil a upřesnil nám náš předběžný itinerář. A tak není divu, že když
jsme se večer po prohlídce Nashvillu, po nákupu cestovních šeků American Express a po našem
prvním a teoreticky i jediném maxinákupu potravin (60$) všichni opět sešli u pivka už nic nebránilo
zítřejšímu startu na tu pravou a vysněnou bezstarostnou jízdu:
- posádka Jonáš Kábrt - jediný řidič, Petr Šarapatka - navigátor, nákupčí a budič řidiče, Eve
Müller (GB) - překladatel, sponzor, ale hlavně katalyzátor ponorkové nemoci;
- vozidlo - Chevrolet Nova (Toyota Corrola) přezdívka "cruiser of America";
- celková finanční hotovost při výjezdu cca 1200$;
První den cesty ( což prakticky znamená celý den v autě za aktivního posouvání se na západ)
projíždíme státy Tennessee, Arkansas a Oklahoma , urážíme prvních 660 mil a k noclehu se
ukládáme u překrásného jezera Thunderbird poblíž dalšího ze snad stovky stejných amerických
velkoměst Oklahoma city. Ráno si jdeme zaplavat, zaběhat a plně podle našeho cestovního hesla - "
lepší si všechno pořádně užít, než spěchat z parku do parku" vyrážíme přes Arkansas a Texas do New
Mexica , což už je vlastně jízda úžasnou krajinou, kterou jsme dosud znali jen z fotek, televize a
vyprávění úžasné je i naše druhé nocležiště, které nacházíme něco po půlnoci po nervy drásajícím
rallye v městečku Pecos uprostřed Navajské indiánské reservace. Třetího dne se již nevracíme zpět
na bývalou road 66, která je teď již bohužel čtyřproudová a jmenuje se interstate 40, ale jedeme
podle úžasného průvodce scientic highways and byeways, což je knížka podle níž by se dalo po
spojených státech jezdit třeba 10 let rychlostí 30mil/ hod s nosy přilepenými na okénkách auta, z
hodiny jízdy se je 55min stále na co koukat. Projíždíme okouzlujícím Santa Fe, kde se 500let stará
španělsko- mexická kultura a architektura velmi vkusně a citlivě snoubí s architekturou moderní a
popravdě řečeno rozeznat středověké pueblo od moderní nemocnice není pro turistu až tak úplně
jednoduché. Pokračujeme dále přes reservaci indiánů kmene Chimayo, kde si prohlížíme středověké
misijní křesťanské sanatorium ( pro středoevropana historicky vcelku nezajímavá, ale pro Američany
skvostná, v podstatě nepředstavitelně stará, památka) a pak přejíždíme náhorní plošinu s vesničkou
Tucaraz (okolo 4000m.n.m), což je pro nás bohužel jediné, ale snad právě proto nezapomenutelné
setkání s pravým životem původních obyvatel Ameriky - chudoba, alkohol, ale také čisté a
nekomerční tradice. Prohlídku středověkého puebla v dalším malebném mexickém městečku Taos
sice zmeškáme, ale za to o několik mil dále zažijeme další podprahovou motivaci o tom co všechno
se dá v Americe vidět - přejezd přes Rio Grande od obzoru k obzoru se táhnoucí, asi 100m široká a
150m hluboká, jizva nevratně dělící nekonečnou mexickou pláň - když tohle ani není na mapě, tak o
čem asi bude Grand Canyon. Hnáni touhou vidět první z těch pravých National Parků, jedeme směr
stát Colorado až do 3 hodin ráno, kdy sice upocení, unavení, ale šťastní uléháme v campu těsně u
odbočky k Mesa Verde. Ráno ani nemůžeme dospat, ale protože naše britské spolujezdkyně Eve
velmi toužila po sprše a my ještě nebyli úplně ostřílenými cestovateli dopustili jsme se veliké chyby
- žádostí o klíč od sprchy jsme na sebe upozornili majitelku campu a ta nám bryskně naúčtovala 18$
na hlavu za přespání, ujet jsme sice zkoušeli, ale nestihli - byla to tedy pro nás nejdražší ze všech
třech nocí, které jsme si během našeho cestování museli zaplatit.
Mesa Verde a Chaco Culture national parks jsou jediné dva z ne přímo přírodních parků, oba
tyto parky, které jsme shodou okolností navštívili přímo po sobě, pojí pro Američany a zde je nutno
podtrhnout, že díky své opravdové unikátnosti i pro Evropany, velmi zajímavé a pravděpodobně
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vysoce hodnotné historické památky z doby 1500 př.n.l. z doby Mayského osídlení ( nenahraditelná
náplast na historický komplex USA). Snad desítka "převisových" městeček v Mese a dobrá dvacítka
pueblových pevností v Chacu jsou opravdu místa, kde na nás dýchla tisíciletá tradice kultury, jež ve
své době na této planetě pravděpodobně neměla, co se pokroku architektury, vzdělání a technické
vyspělosti týče, snad žádnou konkurenci. V Chaco culture national parku navíc musí téměř každého
člověka napadnout, zda-li jsou ony úvahy o kultuře z "naší" planety opravdu na místě, protože
bizardní tvary a naprostá symetrie půdorysů těchto historických ruin, jsou přinejmenším výtečnou
inspirací pro moderní tvůrce filmů s označením sci-fi.
Z Chaco canyonu pak 6. den naší cesty odjíždíme přes zdánlivě nekonečné polopouštní pláně
navajské indiánské reservace a poblíž místa zvaného Four corners ( místo, kde se protínají hranice
čtyř států federace New Mexico, Arizona, Colorado, a Utah) navštěvujeme proslulé, nenahraditelné a
reklamou na tabákové výrobky nejmenované firmy tolik zneužívané Monument Valley. Díky tomu,
že se na tomto překrásném místě pohybujeme právě v okamžiku západu slunce, pořizujeme zde
naším praautomatem fotografie, jež by nám mohl závidět leckterý profesionál s mnohatisícovou
výbavou. Po okupaci nesčetných obchůdků s indiánskými suvenýry a po zklamání z čistého,
vybaveného na nádherném místě položeného, ale bohužel přeplněného campu odjíždíme již za tmy
dál na západ. Satisfakcí je pro nás ovšem náhodně objevený nocleh v parku Navajo Monument, kde
jek jsme se později dočetli v dalším z našich průvodců " letś go America" je dokonce oficiálně
zdarma nocleh v poměrně slušném campu, o bouřce, která vytrestala naši lenost stavět stan a o clifu (
převisovém městečku), který svou gigantičností souměrností a nekomerčností naprosto smazal celou
slavnou Mesu Verde je asi zbytečné se dále rozepisovat.
Na zítří jsme dorazili do slavného Grand Canyonu, kde jsme ještě stačili absolvovat celou
auto - moto prohlídku jižní vyhlídkové trasy - South rimu ( tradiční americký způsob prohlídky
všech parků dojet na vyhlídku = point of view, point of interest or viewpoint, vyskočit z auta protlačit
se mezi lidmi a udělat z asfaltového plácku okouzlující fotografie přírody a popojet další míli na
další takto označené parkoviště) a připravit trasu a jídlo na námi plánovaný výlet na další den. V
předvečer evropského zatmění slunce a Nostradamem předpokládaného konce světa jsme tedy
usínali v grand canyonském campu s názvem TX a díky skvěle fungujícímu systému přijet pozdě
odjet brzy to bylo opět zdarma. Ráno jsme opustili nocležiště, našli stinné místo pro naše autíčko a
napříč všem cedulím, varováním a upozorněním, že dojít za jeden den na dno kaňonu a zpět je zdraví
a dokonce i životu nebezpečné jsme odhodlaně vyrazili směr dno - řeka Colorado . Sestoupili jsme
Bright Angel Trailem, kde jsme se první míli probíjeli snad milionem turistů druhou až pátou míli už
jen tisíci evropských turistů a od šesté míle a tudíž posledního setkání s pitnou vodou v místě
zvaném Indian Garden jsme šli dál už jen sami mezi kaktusy a impozantními pohledy na snad nikde
nekončící stěny kaňonu. Díky potůčkům, jež stékají po skalách dolů do dravého proudu Colorada a
také díky tomu, že jsme se pohybovali poměrně dlouhou dobu ve stínu, jsme těch prvních 10mil a
1500 výškových metrů dolu zvládli sice unaveni., ale dá se říci, že poměrně v pohodě. To se o té
druhé polovině našeho "hiku", ovšem říci nedá. Nastoupat kilometr a půl po South Kaibab Trailu v
oněch 40°C a s rychle ubývajícími zásobami vody nebyla na těch 12 mílích až taková legrace, ale
zpět k autu a pak znovu do stejného campu jako včera jsme se nakonec všichni šťastně dostali, i
když některé naše britské spoluobčanky jsme museli už tvrdě spící z auta do spacáku přenést.
Přestupní stanicí mezi Grand Canyonem a dalším neopakovatelným parkem Death Valley, pro
nás byla zastávka v městě snů uprostřed pouště Las Vegas - těžko říci, jak asi by naše stará dobrá
slovanská kněžna Libuše okomentovala tohle, když se o Praze vyjadřuje jako o "městě zářícím." Noc
jsme strávili na parkovišti u malého, ale lezecky a i výletnicky zajímavého parčíku ležícího asi 1hod
jízdy od Las Vegas - Red Rock Canyon National Conservation Area. Jedná se o pískovcové údolí
zasazené doprostřed vápencových monumentů a za zmínku jistě stojí i překrásná flóra, která nám
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alespoň částečně nahradila námi bohužel nenavštívený Joshua tree national park (samotné Joshuy, i
když menší, tu můžete vidět také).
Desátého dne naší cesty, jsme opět několikrát za den projeli naprosto odlišnými typy krajiny,
což jak jsme se později shodli je pro Ameriku značně charakteristické a na středoevropana to může
působit jako střihový film a konečně jsme dojeli i do námi tolik očekávané opravdické pouště Death Valley. Z bláhových iluzí do reality nás bleskurychle dostala cedule hned u vjezdu do tohoto
téměř 150mil dlouhého parku - "next 70 miles, no services !!" To by asi vyděsilo i motoristu s
vozidlem o několik let mladším a tudíž spolehlivějším, než byl náš "Chevy". Ale nakonec jsme to
riskli, a tak i když se nám při více než 50°C vařila nejen krev v žilách, ale i voda v chladiči jsme ono,
z osidlování USA, tolik neblaze proslulé vyschlé obří jezero, nejnižší bod Severní Ameriky - Bad
water ( - 120m.n.m.), bílé písečné duny, vzácné solné krystaly i duhově barevné vyvřelinové
monumenty viděli. Žádný plánovaný "hike"se ale nekonal - v tomhle počasí bychom neušli ani míli a
to se tu prý běhá marathón ??
Následoval celodenní přejezd neopakovatelnou Californskou přírodou, která nám po třech
dnech průjezdu pouštěmi až nemile připomínala naše české kopečky, po němž jsme se už za tmy
octli v Sequoia and Kings Canyon National Parku. Pocity z tohoto parku se mi popisují dosti těžko,
protože ani největší žijící organismus světa - General Scherman tree, ani více než půlmetrové šišky,
ba ani Giant Forest, kde nejmenší strom je asi jako pět pětisetletých dubů z hrází jihočeských
rybníků na sobě, nepřekonal ten šokující pocit, kdy naše světla po průjezdu jednou z nesčetných
serpentin v atwemillské části parku nasvítila tu první obří sequoi, ten první ze stromů jimž není vidět
koruna.
Třináctý den cesty se probouzíme v dalším parku, kde místo lišek dávají dobrou noc medvědi,
v horolezci tolik obdivovaném Yosemite National Parku. Dopoledne projíždíme první jižní část
parku a dostáváme se do Yosemite Valley, kde ve stínu Half Domu (2693m.n.m) a slavného El
Capitana (2307m.n.m) pak celý zbytek dne trávíme plaváním v Meced river a boulderováním pod
Yosemitskými vodopády - pohoda klídek, hlavně nic neuspěchat a vše si užít naplno. A protože
campy jsou tu opravdu drahé a ještě ke všemu přecpané (nejen u "Mácháče" bývá na konci srpna
narváno), tak jsme nuceni přespat načerno přímo pod boulderovací stěnou. Další den si prohlížíme
zbylé scenérie tohoto rozsáhlého a tolik rozmanitého californského skvostu a po nastoupání k Tioga
Pass Entrance tento park ve výšce 3031m.n.m. opouštíme.
Po odjezdu z Yosemitů to vypadalo s celou naší další cestou už docela bledě, protože i přes to,
že jsme stále měnili a kombinovali pneumatiky na našem ( pardon Koudelkovic ) křižníku, tak jsme
se bohužel neubránili špatné geometrii tohoto jinak bezproblémového stroje a pomalu, ale jistě nám
z již naprosto sjetých pneumatik začali lézt kordy (dráty). Jak jsme pak museli navštívit nekonečné
vrakoviště a jak jsme z původních 50$ za jednu ojetou pneumatiku nakonec dostali čtyři kompletní
kola a ještě jsme si mohli nechat to nejlepší z našich jako prémii a vše dohromady za pouhých 20$ se
snad ani nedá vyprávět, ale když napíšu, že když už jsme měli zaplaceno a chystali jsme se k
odjezdu, tak nám náš dobrodinec vrakař nabízel, že má za boudou nějaké vyřazené oblečení a jestli
bychom nějaké nechtěli, tak si jistě přesně představíte jak asi celá tato akce probíhala.
Podle našeho itineráře jsme teď tedy měli před sebou dvojici malých parků Bryce a Zion
National parks, které protože leží blízko u sebe hodně lidí považuje za zaměnitelné, ale pravdou je
pravý opak, stejné jsou tak maximálně tím, že oba leží ve státě Utah a že jsou skoro stejně velké.
Zion jsou pevné veliké monumenty vhodné jak k lezení, tak k pěším výletům a nesčetné pískovcové
věžičky v Brycu zase působí jako sbírka křehkých a úžasně barevných cukrářských výrobků, na
nichž vzhledem k jejich nejen domnělé křehkosti nemůže být na jakoukoliv formu lezení ani
pomyšlení.
A to už se chýlila celá naše "jízda" ke konci a nám zbýval už jen poslední park Arches, který
jsme na místě definovali jako Pravčickou bránu, když byla ještě mladá a měla stovky sourozenců,
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prostě pískovcové brány, okna, tunely a oblouky nejrůznějších barev, velikostí a forem v takovém
množství a koncentraci, že jsme nakonec byli té naší české hřenské Pravčické bráně vděční za to, že
je jen jedna a snad proto tak obdivovaná a vzácná.
I přikulil se tedy 20. den naší cesty pryč a my ujížděli dva dny stále rovně na východ po 70
interstate zpět k Liborovi do Nashvillu vyspat se, umýt se a hlavně poděkovat a vrátit auto a 25.8.99
odletět na Long Island do New Yorku, kde jsme si ještě tři dny užívali obávané New Yorské metro s
posledními 5 "bags" v kapse si prohlíželi Sochu svobody, Central park, Manhattanské mosty a
mrakodrapy a další pozoruhodnosti, které tento bublající kotel národů a národností nabízí. A pak v
pátek 27.8.99 nasednout do letadla a přes Londýn hurá na české pivo, gulášek a chleba do první
hospody na kterou v Praze na Florenci narazíme.
Jako epilog bych rád dokončil kruh vyprávění a vrátil se zpět do Campu. Formu objevování
Ameriky prostřednictvím práce v campech, bych s čistým srdcem doporučil všem mladým členům
RAČe. Existují samozřejmě i jiné typy campů než ten náš (pro postižené) a tak se dá sehnat
uplatnění ve škále od myče nádobí, přes uklízeče, vychovatele, plavčíky až po odborné lektory či
instruktory ať už ve sféře vědecké či sportovní (včetně instruktorů lezení). Myslím si tedy, že
výsledný efekt, který v reálu vypadá tak, že se všichni zlepší v angličtině, najdou spousty nových
přátel a pořídí třeba ještě lepší prázdniny, než jsme měli my za cca 20 000 Kč není až tak špatný.
S nadějí, že příště toho uvidíme ještě více
PETR ŠARAPATKA & JONÁŠ KÁBRT
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Pojištění pro členy ČHS
ČHS uzavřel smlouvu s ČS Živnostenskou pojišťovnou o dvou druzích pojištění pro své členy, kteří mají na
příslušný rok zaplacené známky ČHS. Pojištění platí vždy od 1.února do 31.ledna následujícího roku.
Přihláška a placení se provádí buď hromadně přes oddíl nebo individuálně, kartičky pojištěnce dostanete zpět
vždy na adresu oddílu (předsedy).
Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro horolezce

790 Kč

Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde mimo území ČR (tedy celosvětově a u
kterých horolezecký oddíl potvrdí, že k pojistné události došlo při pojištěné činnosti, tj. při akci sportovního
charakteru, která souvisí s činností pojištěnce (tedy s horolezectvím a dalšími tréninkovými sport).
Kumulovaný limit na jednu pojistnou událost je 500.000,- Kč, přičemž na záchrannou akci (vrtulník,
horská služba) je limit 100.000,- Kč. Limit na ošetření zubů je 150 DEM.
Úrazové pojištění

230 Kč

Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde při horolezectví (smrt následkem úrazu a
trvalé následky úrazu).
V případě smrti je pojistná částka 50.000 Kč, za trvalé následky úrazu s progresivním plněním
z pojistné částky 100.000 Kč
do 25% včetně
příslušné % z 100.000 Kč
nad 25% do 50% včetně
příslušné % z 200.000 Kč
nad 50% do 75% včetně
příslušné % z 300.000 Kč
nad 50% do 100% včetně
příslušné % z 400.000 Kč
Obsáhlejší informace je v Bulletinu ČHS č.42/98 a na inernetových stránkach ČHS.

Pojištění v rámci členství v rakouském alpenvereinu
ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU,
UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT
V ROCE 2000
Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a
milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení
dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se
všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.
Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a
sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských
poplatků, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná
celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění
nabízí i německý Alpenverein DAV).
1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě
•
Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má
člen OEAV přednostní právo na ubytování před ostatními neorganizovanými návštěvníky. Tzn., že na více
než 500 chatách ve východních Alpách a ve východních předalpských regionech máte jako členové
OEAV právo na reservaci lůžka, přednostní právo na využití samooblužných prostor na chatách a můžete
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přitom využít dalších zlevněných služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň získáte slevu více
než 50% ceny za ubytování. Většina alpských chat má prostory (pro vaření i spaní) zv. Winterraum, které
je možné využívat i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vypůjčit klíč a tyto prostory navštívit i
v době, kdy chata je zavřená. Klíč pro tyto prostory je k dispozici u agentury ALPY v Lysé n.L.
•
Stejná práva a výhody mají členové rakouského horského svazu i na chatách francouzského (CAF),
italského (CAI), švýcarského (SAC), lichtenštejnského (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a
slovinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které jsou ve správě těchto uvedených svazů platí stejné
zásady jako bylo výše uvedeno u chat OEAV včetně poskytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších
asi 2 500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
•
Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě různých ubytoven situovaných v údolních střediscích a
východiscích do hor a asi v 70 soukromých provozovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytování.
Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubytovacích zařízení.
2. Pojištění členů
Dnes platí v OEAV unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného
transportu po úrazu. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty světa. Od r. 1998 byl tento systém
pojištění rozšířen pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí a úrazů při cestách do zahraničí a
pojištění pobytů v nemocnici. Člen AV je pojištěn i pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě
do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu. Po řádném zaplacení členských
příspěvků je člen OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:
• při záchranné akci až do výše 300 000 ATS
• při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalého bydliště bez omezení horní hranice výdajů
• pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu odškodnění až do výše 250 000 ATS
• pojištění léčebných výloh spojených s pobytem v nemocnici nebo pro případ ambulantního ošetření; toto
pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro celý svět a je omezeno částkou 100 000 ATS.
• pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na teritoriu
Evropy.
3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
• každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha autobusových linkách a železničních tratích v
Rakousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkorozchodných železnicích, lanovkách a vlecích v horách.
Bohužel však neexistuje žádný centrálně vyhotovený seznam těchto zařízení, na kterých je poskytována
sleva.
• každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně nebo velmi levně vzdělávací kurzy a semináře. Tento
systém vzdělávání je předpokladem větší bezpečnosti při pohybu v horách.
• AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdninové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho těchto
prázdninových programů je zajištěno i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
4. Další výhody
• členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře zpracované ročenky
• členství přináší 6× ročně speciální časopis pro každého člena přímo na Vaší adresu, poplatek činí 230 Kč
za rok 2000
• ve specializovaných prodejnách AV je možnost zakoupit se slevou mapy OEAV v měř. 1:25 000, učební
texty, průvodce, odborné časopisy
• tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV, kteří své členství získají u agentury ALPY, Lysá n.L.
ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2000

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou
přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky. Roční členský příspěvek je splatný většinou do 31.
března každého roku. Může být však uhrazen i později.
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VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2000 včetně bankovních poplatků činí:
A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 26 - 60 let )
1 680,- Kč
B - členství (senioři starší 60 let, studenti do 27 let, junioři 19 - 25 let, partneři kategorie A, vdovy a tělesně
postižení)
1 310,- Kč
Děti a mládež 18-ti let věku
750,- Kč
Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 25 let nebo u studentů do 27 let příspěvek platí pouze rodiče např otec 1680 Kč + matka 1310 Kč + děti gratis nebo matka 1680 Kč + děti
gratis nebo muž invalidní 1310 Kč + matka 1310 Kč + děti gratis)
Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6x ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši
předplatitelé včas informováni.
230,- Kč
Členství v Sekci INNSBRUCK - LYSÁ n.L získají naši občané u Vydavatelství horské literatury a
cestovní kanceláře ALPY, Masarykova 652, 289 22 Lysá n. Labem nebo nebo u filiálky této firmy v Praze tj.
vedle specializovaného mapového informačního střediska MAPIS, Štefanikova 63, 150 00 Praha 5.
Členství zprostředkovávají rovněž naši partneři v Jablonci a ve Žďáru n.Sáz. V centru Jablonce je to
agentura TISK & REKLAMA, Milan Vrkoslav, Podhorská 22, 466 01 Jablonec n.N, ve Žďáru nad Sázavou
je to prodejna sportovních potřeb R STOP, Ropkovi, Havlíčkovo nám. č.13, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Členství bude zprostředkovávat i přes svou obchodní síť agentura TRAMTARIA v Praze i v Banské Bystrici
a dále přes internet agentura CNN v Hradci Králové - viz www.outdoor.cz. Na uvedených adresách získáte
přihlášky ( s přihláškou není nutné u nových členů dodat fotografii - v zahraničí musíte mít sebou vždy
cestovní pas) i další informace. Členství získají naši občané obratem po úhradě členských poplatků. Členský
průkaz obdrží každý z Lysé n.L. nebo z Prahy.
Pro české členy Alpenvereinu je i pro rok 2000 připraveno několik dalších zajímavostí a výhod:
• členové AV mají možnost zakoupit všechny speciální mapy, které AV vydává i seznam chat AV. Mapy v
měřítku 1:25 000 i seznam chat budou za následujících velice výhodných cenových relací.
• členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ mají rovněž slevu 10% při nákupu všech průvodců, publikací a
českých map ALPY-KOMPASS, které Vydavatelství horské literatury ALPY vydává. Při objednávce do
Lysé n.L.stačí uvést pouze evid. číslo Vašeho průkazu AV. Tuto slevu získají členové Alpenvereinu při
nákupu těchto našich produktů po předložení platného průkazu Alpenvereinu i ve specializovaném
mapovém středisku MAPIS v Praze 5, dále pak i v Jablonci u agentury TISK & REKLAMA a ve Žďáru
n.Sáz. v prodejně R STOP.
• členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ získávají paušální slevu ve výši 5% při nákupu zboží v síti
prodejen HUDY SPORT v celé České republice
• členové AV Sekce INNSBRUCK-LYSÁ získají slevu 5% i na všech víkendových a vícedenních
zájezdech CK ALPY do alpských regionů.
• Členové Alpenvereinu získávají paušální slevu ve výši 5% při nákupu zboží v sítiprodejen HUDY SPORT
v celé České republice

viz informace na //www.alpy.cz a v katalogu CK a vydavatelství Alpy
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Sdružení členů, rodinných příslušníků a přátel Rače
JMENO
Jaroslav
Eva

PRIJMENI
Brouček
Broučková

TELaMail
z.6142-4309,d.9914870,ebr@volny.cz
z.74001711, d.9914870
Eva.Brouckova@sasprg.cz
Jiří
Dušek
d.7913758, 0602-393396
Roman
Eder
0603-219817, 0165-2896
Libor
Gut
9972883, 0603-437799
Dana
Gutová
9972883
Libor
Hnyk
z.67196389, d.5818135,
libor.hnyk@datis.cdrail.cz
Roman
Hrabě
d.41441254, 0603-465320, apexwm@volny.cz
Svatoslav Chamra
z.2435-4550 chamra@fsv.cvut.cz
Ctirad
Chlumský
d.532424, 0602-393395
Václav
Jakubův
0602-237318, d.33375162,
jakubuv@volny.cz
Jan
Kábrt
z.24875620, f.24875630, d.44462807,
jkabrt@cap.cz
Jonáš
Kábrt
d.44401448, 0606-357634
Luboš
Koubík
d.0361-801113, z.05-47152765,
lubos.koubik@cz.abb.com
Tomáš
Koudelka
d.0166-32662 , 0603-525095,
goral@pcd.cz
Gabriela Koudelková
z.0166-424501, 0603-293278, d.016632662
Karel
Kubín
0602-399094, kkubin@cz.ibm.com
Vladimír Martinovský z.6705-2659, d.72766710,
martin02@pre.cz
Jiří
Plašil
z.83005-434, d.81860395
Vítězsl.
Plašilová
0202-891865
Luděk
Pravda Cikán 0602-356200, arda@ms.anet.cz
Martina Remondeulaz 00-41-27-3068158
Zdeněk
Sedláček
535688, 0603-441449, z.439398,
gnome@login.cz
Jiří
Suchomel
0313-564348, 0603-542516
Jan
Šabata
z.67196364, 0602-544113, d.4715033,
jan.sabata@datis.cdrail.cz
Jiří
Šabata
z.038-7313770 / 13, 0602-732419
d.038-6462669, sabata@bmservis.cz
Ludmila Šabatová
z.61001293, d.4715033
Vít
Šanovec
d.9911882, 0602-344733
Jan
Šercl
z.66032191, d.2518775, 0602-362506
Jan.Sercl@ik.cz
Radka
Šerclová
d.57327051, 0603-848661
z.20612334-5, d.81972262, 0602-617881
Ivo
Štolc

PSC
252 30
252 30

MĚSTO
Řevnice
Řevnice

ULICE
Nádražní 1/178
Nádražní 1/178

C.PRUK
000591
000572

149 00
35301
250 82
250 82
150 00

Praha 4
Mar.Lázn+
Úvaly
Úvaly
Praha 5

Modletická 1390
Palckého 68/63
Dobročovice
Dobročovice
Renoirova 592/11

004659
Cheb
Alpin
Alpin

140 00

Praha 4

Kremličkova 7

000589

193 00
150 00
170 00

Praha 9
Praha 5
Praha 7

Třebešovská 587
Janáčkovo nábř.45
Pplk.Sochora 26

147 00

Praha 4

Jeremenkova 14

007407
009489
007149?
011094
000588

143 00
391 55

Praha 4
Chýnov

Plevenská 3116
Nádražní 131

009488
008233

350 02

Cheb

Blanická 20

000585

350 02

Cheb

Blanická 20

008229

158 00
140 00

Praha 5
Praha 4-Spoř

Nám.Jos.Machka 443/7
JV III/8

Vrkú
007406

190 00
250 75
170 00
1911
150 00

Praha 9
Káraný 120
Praha 7
Ovronnaz CP 934
Praha 5

Bouřilova 1104

000580
000579

Tovární 10
Mayens de Chamoson
Na Pláni 5

Gnome

270 55
142 00

Pochvalov 58
Praha 4

Machuldova 570

000578
000590

370 01

Č.Budějovice

Schneiderova 14

008859

142 00
252 29
120 00

Praha 4
Dobřichovice
Praha 2

Machuldova 570
Březová 671
Kladská 21

000577
007150
000576

150 00
190 16

Praha 5
Praha 9

Kořenského 4
Žichlinská 1673

007405
000575

101 00
101 00
273 42
106 00

Praha 10
Praha 10
Stehelčeves 153
Praha 10

Ruská 18
Ruská 18

Nevis
Nevis
014708

Mládežnická 3062

100 00

Praha 10

Bělocerkevská 14

109 00

Praha 10

Janovská 375

VRDopito
000574

140 00
160 00
100 00

Praha 4
Praha 6
Praha 10

Bítovská 1227/9
Ke Džbánu 8
Ruská 138

Vrkú
Ruzyně
000573

Ivo.Stolc@praha.goldbeckbau.co

Jan
Pavel
Petr
Zdeněk

Štykar
Štykar
Tlachač
Voda

Radek

Vondra

Josef

Vosolsobě

Petr
Jiří
Jan

Vrňák
Zbytovský
Zerzán

d.71740318 , xstyj1@tf.czu.cz
d.71740318, z.4022224,4022541
d.0312-693349, 0602-318024
z.24251868, d.756824,
medimpo@mbox.vol.cz
d.72735222, 0602-614793,
rvondra@volny.cz
z.7074-296,144, d.7864784, 0602314340, esonic@mbox.vol.cz
602-615376, vrnak@ceps.cz
3164520
z.6971559 Alka@telecom.cz,
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Karel
Radek
Petr
Zora
Erik
Věra
Jan
Milan
Pavel
Slavoj

Berndt
Duda
Dušek
Dušková
Frei
Hájková
Hiller jr.
Hokr
Hokr
Hokr

Dana
Jan
Juliána
Václav
Radek
Lenka

Hrabětová
Hřebec
Chlumská
Jindrák
Kekrt
Klikarová

Josef

Koudelka

Libor

Koudelka

Martin
Jaroslav

Lorenc
Mašek

Jiří
Radek
Martin

Mazanec
Miláček
Ministr

Alexandr
Martin
Jiří
Jiří
Jaroslav

Namyslov
Richter
Rulf
Říha
Řízek

Michal

Sedláček

Pavel
Jan
Ivana
Jiří

Sláma
Střelka
Šimánková
Škrdlant

Radka

Tkáčiková

Jarda

Tůma

Petr
Valenta
Robert
Voráček
Vladimír Weigner
Radek
paraklub

Žáček

Jeseniova 65, 0602-319990
d.84842060
0326-721507, d.-916728
d.894104
d.7913758
d.775730
d.0164-613434
3297931
milan.hokr@vslib.cz, 0604-744920
xhokr@fd.cvut.cz, d.51640292
d.6835461 z.427344/26,425658, 0603573880
d. 41441254

180 00
294 71
130 00
149 00
100 00
363 01
160 00

Praha 8
Benátky n.J
Praha 3
Praha 4
Praha 10
Ostrov
Praha 6

Podlipného 833/16
Čeňka Prause 421
Biskupcova 30
Modletická 1390
U krbu 9
Jáchymovská 170
Thákurova 14

252 28
130 00

Černošice
Praha 3

Střední 377
Na Rovnosti 19

140 00
152 00
150 00
257 89
250 67

Praha 4
Praha 5
Praha 5
Heřmaničky
Klecany

Kremličkova 7
Na Srpečku 18
Janáčkovo nábř.45
Křenovičky 4
Větrušice 122

Bohnice
Otradov
008582
007403
Otradov

Alpin

d.532424
0602-615075
z.6858133, d.20941244
d.6271911, z 24941863, 0603-158107,
advhol@brailcom.cz
"d.3120110, z.21802174, ""Josef
160 00 Praha 6
Koudelka"" <info@csni.cz>"
(r.398448), (615)-2260123
TN3721 Nashville
koudelhl@ctrvax.Vanderbilt.Edu
6,USA
0166-434443
350 02 Cheb
z.66710213/344, d.8542068,
180 00 Praha 8-Boh
trisoft@telecom.cz
4319358,438
252 28 Černošice
4711562
142 00 Praha 4
61142847, d.44461043
140 00 Praha 4
mministr@app.cz
277 11 Neratovice
66035490 , d.6431327, 0603-452981 140 00 Praha 4
d.6871164
190 00 Praha 9
d.0324-3289, 0602-344667
290 01 Poděbrady
z.0361-811835, 0602-811835,
gservis@mbox.vol.cz
376532, d.435315, 0602-302290,
140 00 Praha 4
sedlacek@febra.cz
104 00 Praha 10
d.71910314
140 00 Praha 4
d.6431327, 0602-144007
120 00 Praha 2
d.0166-35801, z.31258,
350 02 Cheb
skrdlant@ch.cesnet.cz
0432-529376,f.-529447,d.529558
512 46 Harachov 19
Radka.Tkacikova@seznam.cz
d.61215582, z.66026271, 0602140 00 Praha 4
208744, f.6848740
VALENTA@erstebank.com
102 00 Praha 10
d.4718682, z 24941863,0603-158107 , 142 00 Praha 4
advhol@brailcom.cz
6511244
190 00 Praha 9
Renč 0603-452066
110 00 Praha 1

Alpin
007404
008230
Cyclo
AdvHol

Stachovská 34/186
1508-B, Golf st.

HO
Ruzyně
007148

V zahradách 12
Dolákova 797/11

Cheb
000582

Střední 359
Jalodvorská 9
Jeremenkova 64

Alpin
HoSpo

Na Výsluní 1304/19
Na hřebenech I 673/19
Danielova 424
U struhy 1129

Otradov
009490
Paraklub

Na Dolinách 2

Neratovi
ce
TuSl
HoSpo

Na Blanici 431
Nechvílova 1833/84
Slovenská 15
Valdštejnova 49

Alpinklu
b Aš

Pod Terebkou 4

TuSl

Dolnoměcholupská 215/4

HoSpo
VRDop
AdvHol

Liškova 533
Jablonecká 711
Národní 37

Otradov
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