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ABRUZZY
I

když jsem po Abruzzách toužil od
dětství, a přestože jsem Itálii navštívil
mnohokrát, tajemné pohoří mi stále
„unikalo“. Znáte to: turistické průvodce
po Itálii jsou pohříchu tlusté a proklatě
těžké knihy. Italská země památkami
historie a umění i přírodními krásami
přetéká, je jimi nasycena jako silné víno,
které rychle stoupá nenasytným poutníkům do hlavy. Na Abruzzy nikdy nezbyl
čas… Bylo třeba to změnit…
Hřeben Abruzz

Po Abruzzách jsem zatoužil kdysi dávno jako
malý kluk – při četbě o slavných horolezeckých
výpravách vévody Abruzzského (1873–1933). Ještě
dnes mám před očima jeho portrét: chladná
vážná tvář se smělýma očima, hruď posetá
„plechem“ medailí a jeho levička, spočívající
na jilci šavle. Navzdory této parádě podnikl
italský šlechtic v roce 1897 výstup na Mount
Každý skialpinista nebo
skialpinistka už zažili počasí,
kdy slunce peklo o sto šest
a měli nutkání odložit si
alespoň část svršků. Může
k tomu dojít při inverzi
uprostřed jinak tuhé zimy ve
střední Evropě, v pozdním jaru
na alpských ledovcích nebo
v létě ve vysokých horách.

Saint Elias na Aljašce, v roce 1906 průzkum
sopečného pohoří Ruwenzori na hranicích
africké Ugandy a Zairu a především v roce
1909 smělý (i když neúspěšný) pokus o zdolání
druhé nejvyšší hory světa – K2 (8611 m n.m.)
v Karakoramu. Ostatně, jako pomník odvážného
Itala dodnes najdeme na mapě K2 hřeben
Abruzzského (či hřeben Abruzzi).

ABRUZZY
Abruzzy jsou považovány za nejdivočejší část Apenin (a tvoří také jejich
nejvyšší část). Málo obydlené horstvo
tvoří tři mohutná horská pásma, která
směřují od severozápadu na jihovýchod.
Turisticky nejznámějším (a nejvyužívanějším) je proslulé Gran Sasso d’Italia
(s nejvyšší vrcholem poloostrova Corno
Grande, 2912 m n. m.). Mezi horskými
pásmy leží centrální abruzzská vrchovina, do které se ostře zařezávají údolí

NAHATÝ SKIALP

Č

ást drsných jedinců je schopna,
bez ohledu na venkovní teplotu,
absolvovat celý skialpinistický výlet navlečená v nejnovějším outdoorovém oblečení. Většina lidí ale dává přednost odkládání některých částí oděvů.
Nejprve se do batohu schovávají svrchní
goretexové bundy, mikiny a bundy proti
větru, a dochází i na trička. Mezitím se
rozepínají kalhoty na bocích, aby nohy
alespoň trochu větraly a nezapařily se.
Dalším stupněm je sundání svrchních kalhot a skialpinista rázem (až na
boty) vypadá jako školák při tělocviku
– tričko s krátkým rukávem a trenýrky
jsou jeho jediným oděvem. Krásně větrá
a přitom může získat cyklistické opálení, jehož by jinak dosáhl pouze dlouhou
jízdou na kole. Dívky to mají samozřejmě trochu jinak.
Pozor na silné slunce, jehož účinek
se s odrazem od sněhu výrazně zesiluje.

FASHION & FUNCTION

Aterna, vysokohorské doliny L’Aquily
a Sulmony a úrodná Fucinská kotlina. Krajina je drsná a neúrodná, málo
obydlená, zato naštěstí ještě stále oplývá
původní faunou a flórou. Obecně je považována za poslední italskou divočinu.
V nejjižnější části Abruzz se nalézá
Abruzzský národní park (Parco Nazionale d’Abruzzo), který pokrývají nádherné bukové lesy. Rozprostírá se na
400 kilometrech čtverečních horního
Sangra (k národnímu parku navíc patří
ještě dalších 200 kilometrů čtverečních
další chráněné plochy). Národní park
byl zřízen v roce 1921 a stal se, kromě
dalších druhů fauny a flóry, útočištěm
medvědů hnědých, apeninských vlků,
kamzíků a orlů skalních.
Abruzzy nabízejí poutníkům celou
škálu aktivit: kdo vyhledává impozantní
vysokohorská panoramata a vysokohorské túry – zamíří do Gran Sassa; kdo hledá klid, odlehlost a divočinu – zatoulá se
➥ Pokračování na str. 2, 3 a 5

Každý by měl při odložení bund nebo kalhot ihned mazat odkrytou kůži krémem
proti slunci s odpovídajícím ochranným
faktorem podle oblasti, kde se pohybuje. V našich zeměpisných šířkách si
vystačí s ochranným faktorem od 15
výše, zatímco na ledovcích nebo ve
vysokých horách by měl být minimálně
25. K tomu je samozřejmostí klobouk
a dobré ledovcové brýle. Ledovcovými
brýlemi se rozumí jakékoliv brýle, které
zabraňují pronikání slunečního záření
k očím z boků a kolem obrouček nahoře
a dole. Standardní ledovcové brýle mají
z boků kolem očí kožené kryty.
Na tuleních pásech nebo pěšky jsme
s holýma nohama došlapali někam, odkud bychom rádi jeli dolů. Co teď? Obléct si všechno oblečení z batohu nebo
zůstat s holýma nohama? Rozhodnutí
závisí v prvé řadě na sjížděném terénu
a stavu sněhu. Pokud je terén velmi
strmý, plný různých překážek (stromy,
skály a trčící kameny) a případný pád
může být dlouhý, rozum velí obléct se.
O oblečení se nedebatuje také při sjezdu po zmrzlém sněhu, na firnu (svah
ve stínu) nebo naopak při silné vrstvě
mokrého sněhu. Při sebemenším podezření na možnost uvolnění sněhového
splazu nebo malé laviny (když není jiná
možnost sjezdu) by se také každý měl
obléct, neboť být i jen nad kolena zasypán sněhem není s holýma nohama nic
příjemného ani na okamžik.

Jeden z mnoha tatranských sjezdů.

➥ Pokračování na str. 7
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ABRUZZY
Jezero Campotosto se scenérií abruzzských hor
vším tím, co dáváš svým tvorům
jako požehnání.
(František z Assisi)

Vlci žijí i v pohoří Sibillini
➥ Pokračování ze str. 1

do Abruzzského národního parku, nebo
do pohoří Sibillini, které s Abruzzami na
východě srůstá v jedno.

APENINŠTÍ VLCI
Vlci naštěstí v Itálii stále žijí, i když
v jejich hustě zalidněné domovině divočiny na rozdávání není. Apeninští vlci
(zoologové je označují za Canis lupus
italicus) jsou oproti svým karpatským
bratránkům subtilnější. Jejich teritoria
dnes najdeme především v divokých
a málo zalidněných Abruzzách. Nejvyšší početní stavy vlků jsou v pohoří
Sibillini a v Abruzzském národním parku (v populárním a turisty celoročně
navštěvovaném pohoří Gran Sasso je
vlků očividně méně). Vlci jsou v Itálii
celoročně hájeni a dostává se jim absolutní zákonné ochrany. Kolik však vlků
v Itálii dnes skutečně žije, je záhadou.
Ani odpovědi zoologů nejsou zdaleka jednoznačné. Jejich názory se neliší
v desítkách ani stovkách jedinců, ale

Foto: Filip Chludil
hned v tisících… Zatímco německá Biologická společnost pro volnou přírodu
v Mnichově uvádí, že v Itálii žije asi 300
vlků, francouzská expertka na vlky Anne Dominique Ménatoryová odhaduje,
že v Itálii žije 4 až 5 tisíc těchto psovitých šelem. Na základě svých zkušeností z jiných „vlčích evropských území“
bych se takříkajíc raději „držel při zdi“,
a více důvěřoval spíše mnichovskému
odhadu.

Legendy o svatém Františku z Assisi jsem miloval odmalička. Vyprávěla
mi je babička Anna a já jsem hltal
příběhy o vlídném světci, který miloval
zvířata a ta milovala jeho. A když jsem
na zahradě sypal sýkorkám do krmítka slunečnicová semínka (pěkně na
špičkách – do krmítka jsem jen taktak
dosáhl), představoval jsem si Františkovo slavné kázání ptáčkům. O legendě,

Foto: Filip Chludil

v níž se František setká s vlkem, mi
však babička neřekla nic. Určitě mi ji
zamlčet nechtěla, prostě o ní nic nevěděla… Proslulé poutní město Assisi
najdeme v podhůří Abruzz. Nevydat se
z divočiny za věhlasným světcem by
snad bylo hříchem…
Roku 1181 (nebo snad 1182?) se
v Assisi narodil Francesco (Giovanni) Bernardone, který později proslul
jako svatý František z Assisi. Encyklopedické slovníky jeho fascinující
osobnost většinou odbudou řádky typu: italský básník, zakladatel řádu ➨

FRANTIŠEK Z ASSISI
„Buď pochválen, můj Pane,
bratrem větrem a vzduchem,
oblačným i jasným, jakýmkoli
počasím,
Osobnost svatého Františka a vlčí
legenda inspiruje umělce dodnes

Dobrodruh – vévoda Abruzzský

Veletrh S1 – čeká nás slušná premiéra
Po již relativně zaběhnutém mezinárodním sportovním veletrhu SPORT
Life, který má za sebou již 6. ročník konání, přichází akciová společnost
Veletrhy Brno – nejvýznamnější organizátor veletrhů v České republice
– s novým, úzce zaměřeným veletrhem sportovního charakteru. Jedná se
o mezinárodní veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty s tajemným
názvem „S1“. Oproti veletrhu SPORT Life bude projekt S1 nastaven jako akce
čistě obchodního charakteru, tzn. že základem budou obchodní setkání mezi
výrobci a dovozci (vystavovateli) a zástupci velkoobchodů a maloobchodů
(návštěvníky). Vystavovatelé budou na veletrhu S1 prezentovat výrobky, které
jsou určeny pro zimní sezónu 2008/2009 a na pultech sportovních obchodů by
se měly ukázat až od podzimu letošního roku.

P

remiéra veletrhu S1 se bude konat v pavilonu D, nacházejícím
se ve východní části brněnského
výstaviště, nedaleko od hlavního vstupu do areálu. Vzhledem k překvapivě
velkému zájmu firem o prezentaci na
tomto veletrhu bude pavilon D zcela
jistě plně obsazen a vytvoří tak velmi zajímavou přehlídku sportovních
oděvů, obuvi a vybavení, které bude
viděno „v akci“ právě až během další
sezóny. Vybrané výrobky budou také
k shlédnutí v rámci módních přehlídek, které se budou konat 3x denně
v již zmiňovaném pavilonu D.
Naprosto stejným způsobem, tj.
jako místo pro prezentaci výrobků na
další zimní sezónu, jsou nastaveny
i souběžně konané veletrhy módy,
přesněji STYL – mezinárodní veletrh
módy a textilií a KABO – mezinárodní
veletrh obuvi a koženého zboží. Třetím
souběžně konaným veletržním projektem je COSMETICS – mezinárodní veletrh kosmetiky. Spojení novinky „S1“
s trojicí již tradičních akcí je bezesporu
příslibem zájmu odborných návštěvníků – vždyť veletrhy módy pravidelně
shlédne kolem 18 000 návštěvníků
a představuje se na nich na 700
vystavovatelů z 26 zemí. Módní veletrhy mají pravidelně i silnou mediální
podporu, také díky bohatému doprovodnému programu s třemi desítkami

módních přehlídek bývá akreditováno
více než 250 novinářů.
První ročník veletrhu S1 se koná
ve dnech 13.–15. února 2008. Pro
návštěvníky bude veletrh otevřen od
9.00 do 18.00 hod, poslední den pouze do 17.00 hodin. Základní vstupné
s registrací je 180,– Kč, vstupné bez
registrace je 300,– Kč.
Veškeré potřebné informace o veletrhu S1 naleznete na internetových
stránkách www.bvv.cz/s1.
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FRANTIŠKOVY ZÁZRAKY
Jak se sluší na každého správného světce (odpusťte mi ten heretický
tón), konal i František zázraky. Jacques
Le Goff uvádí jejich výčet: „V Ascoli uzdraví nemocné a obrátí (na víru
– pozn. aut.) třicet osob, kleriků i laiků;
v Arezzu vyléčí koňská uzda, kterou
držel v ruce, umírající rodičku; v Citta
della Pieve uzdraví jeden z jeho věrných nemocné tím, že se jich dotkne
provazem, který používal František
jako cingulum; v Toscanelle uzdraví
ochrnutého a v Narni stiženého dnou;
vyžene ďábla z posedlých v San Gemini, mezi Todi a Terni a v Citta di Castello. Nedaleko Bevagne naslouchají
ptáci jeho kázání a v Gubbiu přiměje
„bratra“ vlka, aby přestal být zlý…“

VLK Z GUBBIA

Nad Gubbiem, které si dodnes podrželo
romantickou středověkou atmosféru, se
vypínají dva významné vrchy – Monte
Calvo (983 m n. m.) a Monte Ingino
(906 m n. m.).
Podle legendy sužoval obyvatele
Gubbia nebezpečný vlk. Když padl
soumrak, neodvažovali se obyvatelé
vytáhnout paty z domova. Obávaný vlk
byl prý neobyčejně velký (jak už vlci
v pověstech bývají, neboť strach má
velké oči) a páchal mnoho krvavých
zločinů. Nesklizená úroda hnila na polích a dobytek byl zavřen ve stájích
a v ovčínech. Všechny pokusy zbavit
se vlka selhaly. Muži ztratili odvahu
a ženy byly zoufalé; všichni úpěnlivě

Foto: Filip Chludil
prosili boha o záchranu. A ta přišla…
z nedalekého Assisi.
František se v doprovodu dalšího
mnicha vydal do Gubbia; šli bosí, oděni
do skromných kuten z hrubého hnědého
plátna. Cestou do Gubbia se s vlkem
nesetkali, přestože František prý hlasitě
zpíval hymny ke cti Stvořitele. Oba muži
byli v Gubbiu přijati s nadšením, i když
nikdo nechápal, jak by mohli bezbranní
bosí mniši krvelačnou šelmu přemoci.
František se se svým (notně vyděšeným) druhem vydal k lesu, kde bylo
podle vyprávění místních lidí vlčí doupě.
Náhle se ozvalo zavytí. František zamířil
k místu, odkud vytí přicházelo, zatímco
jeho ustrašený druh prchl do úkrytu za

skálu. Vlk stál uprostřed cesty s vyceněnými tesáky a chystal se skočit na
bezbrannou kořist. Františkovo chování
ho však mátlo: malý neozbrojený vousatý mužík stál před ním klidně a naopak
– stále se k němu přibližoval. „Bratře
vlku, neposloucháš svého Pána, když bez
jeho svolení zabíjíš ty, které on stvořil.
Ve jménu Kristově ti přikazuji, abys už
nikdy neublížil ani mně, ani nikomu
jinému!“ pravil František tichým, ale
rozhodným hlasem. Po těch slovech prý
vyhasl krvelačný žár ve vlčích očích, vlk
pokorně sklonil hlavu, pomalu přišel před
Františka, posadil se k jeho nohám a na
znamení smíru mu podal svou tlapu.
➥ Dokončení na str. 5

Údolí Gran Sassa

Foto: Filip Chludil

Program Klubu cestovatelů
po Rusku na rok 2008

dry cool
bezešvé funkĀní prádlo

SEAMLESS
functional wear

30. 1.
27. 2.
26. 3.
23. 4.
28. 5.
25. 6.
24. 9.
18. 10.

Středeční setkání probíhají vždy od 18 do 20 hod.,
říjnový festival – od 9.30 do 18.00 hod.
v Ruském středisku vědy a kultury, Praha 6, Na Zátorce 16,
7 min. pěšky od st. metra Hradčanská
VSTUP JE ZDARMA
Více informací a přihlášky do klubu na www.moravia-contact.cz

speciálnė umístnėné Dry zóny pro lepší odvod potu
bezešvá technologie nabízí nejvyšší možný komfort
a pocit pohodlí
anatomický stŅih zaruĀuje maximální pŅiléhavost
a volnost pŅi pohybu
nemaĀkavý materiál, pŅíjemný omak, snadná údržba
-udržuje formu a tvar i pŅi Āastém praní
Pro sezónu 07/08 ve dvou materiálových
provedeních:
PŅedností kolekce z jemného polyamidového
mikrovlákna je materiál velmi pŅíjemný na omak.
Kolekce s vláknem Coolmax® pro ještė lepší
termoregulaci, maximální výkon a minimální dobu
schnutí.
distribuce: www.milpex.cz

kontakt: info@milpex.cz
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5. a 26. 11.
10. 12.

Kamčatka z ptačí perspektivy, Lubomír Šindelář
Expedice Kolyma – 2006, Antonín Junek
Ve stopách českých legií v Rusku (Praha–Vladivostok na CŠ),
Vojtěch Hlásný
Karélie – království vody, Michal Ťopka
Za ledopády na Sibiř, Tomáš Hruš
Moskva a St.-Petersburg, promítání filmů
Termín zatím není obsazen, pokud máte zajímavé materiály
z vaši cesty – zveme vás do našeho klubu
2. festival Putování po Rusku – „Na východ od Uralu“
Celodenní akce – přednášky, promítání, výstavy, tombola
5. polární měsíc v Praze
Termín zatím není obsazen, čekáme na vaše nabídky
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Dry cool

základní vrstva funkĀního prádla

Dobrodruh

winter collection 07/08
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Umbrijské město Gubbio (dnes má
32 000 obyvatel) nazývali Římané Iguvium. Leží 40 kilometrů severně od Perugie na severovýchodním okraji úrodné kotliny, do které ústí skalní roklina.

Klášter v Assisi

Dobrodruh

➨ františkánů (řád byl založen roku
1209); v latinských a italských zpěvech
chválí chudobu, lásku k člověku a přírodě; jeho nejslavnějším dílem je báseň
Sluneční píseň (v jiných překladech
nazývána Píseň bratra Slunce či Píseň
tvorstva).
František podnikl řadu poutí, mimo jiné navštívil Egypt, Saint-Jean-d’Acre a pravděpodobně i Svatá
místa (v letech 1219 – 1220). V roce
1224 byl František na hoře La Verna
obdařen stigmaty. Roku 1226 umírá
v Porciunkule. Dne 16. července 1228
kardinál Hugolin (Řehoř IX.) Františka kanonizuje a o dva roky později, 25. května, jsou světcovy ostatky
uloženy do okázalé baziliky v Assisi.
Tolik stručná fakta; zájemce o Františkovy životní osudy uspokojí řada
více či méně zasvěcených knih. Jednu
z nejlepších napsal například proslulý
francouzský historik Jacques Le Goff:
Svatý František z Assisi (v českém
překladu vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2004).

Dobrodruh

Hřeben Gran Sassa

Obyvatelé Gubbia nechtěli věřit svým
očím, když spatřili oba muže přicházet
ve společnosti obávaného vlka, který
vedle nich ťapal jako poslušný pejsek.
František je ujistil, že od nynějška jim
šelma neublíží, jen ji musí každý den
krmit. Strašlivý vlk z Gubbia s krvavou
minulostí tak pokojně dožil svůj život
v malém městečku, kde chodil od dveří
ke dveřím, aby dostával od vděčných
usedlíků svou denní stravu.

ASSISI

Minerva (v němž nalezneme předsíň
starého Minervina chrámu, který pochází patrně z doby Augustovy). „Je to
první dokonalá památka starých časů,
jakou jsem kdy viděl,“ nešetřil chválou
slavný německý básník.
Významných památek najdeme v Assisi mnoho. Rozhodně by však bylo neodpustitelné nechat si ujít výstup z Piazza
di san Rufino po staré cestě Via Santa
Maria delle Rose na hrad Rocca Maggiore, který se nebetyčně vypíná nad
městem. Roce 1365 dal hrad obnovit kardinál Aborno; na tomto magickém místě
v mládí pobýval i císař Fridrich II. Rocca
Maggiore je vskutku impozantní, nezapomenutelný je však i kruhový výhled,
který se nám z hradu štědře nabízí…

VLK V KOSTELE

Stádečko ovcí střeží před vlky abruzzský ovčák

Dog-trekkingová sezóna 2008
Ti z nás, kteří propadli kouzlu
dog-trekkingu, se mají nač
těšit: závodní sezóna pro tento
rok bude vskutku bohatá.
SERIÁL MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY:
V tomto roce mají dog-trekkaři změřit síly v deseti závodech seriálového
podniku. Krušnohorský dogtrekking
se koná od 18. do 20. dubna a bude
měřit kolem stovky kilometrů. (Kontakt
na ředitelku závodu: Zuzana Junková,
mobil: 776 638 708) Jednooký vlk se
uskuteční na Vysočině od 9. 5. do 11.
5. a bude měřit 101 km. (Kontakt: Petr
Žižka, mobil: 606 217 877) Šlapanický
vlk se uskuteční v termínu od 30. 5 do
1. 6. a závodníci urazí vzdálenost asi
95 km. (Kontakt: Martin Červenka, mobil: 724 143 844) Podbořanský dogtrekking se bude konat od 20. do 22.
6. a jeho vzdálenost bude asi 90 km.

CzechTourism se zaměřuje
na Latinskou Ameriku

J

v letošním roce jednou z propagačních
priorit agentury CzechTourism a v rámci
večera představí kraje své regionální
speciality a různé druhy vín. To vše bude
doladěno krojovým vystoupením v doprovodu cimbálové kapely.

„República Checa –
Sinfonía de sensaciones“

Oficina Nacional Checha
de Turismo - CzechTourism
Patricia Ana Cmol – spolupracovnice
CzechTourism
Martin J. Haedo 2636 (1602) Florida
Pcia. de Buenos Aires
Tel. +54 11 4760 2419
Email: info-arg@czechtourism.com
komunikační jazyk: pouze španělština

Pro dog-trekkingové gurmány jsou
připraveny ještě další atraktivní zahraniční akce mimo rámec mistrovství
České republiky v dog-trekkingu. V Rakousku se uskuteční od 13. 6. do 15. 6.
Dachstein tour. Náročný dvoudenní vysokohorský přechod se uskuteční pod
taktovkou Maria Formanka. Rovněž
v červnu se bude konat na Slovensku
Oravský dog-trekking; přesněji v termínu od 27. 6. do 28. 6. na trase dlouhé
85 km; ředitelem závodu je Peter Vrabeĺ.
Ve Slovenském Rudohoří se uskuteční
Havinošľap Košice od 11. 7. do 13. 7.
na vzdálenost 95–100 km; ředitelkou
závodu je Romana Šerfelová.
P. S.: Další informace, podrobnosti
a kontakty získají zájemci na www.dogtrekking.info
Mnoho štěstí a pohody na stezce
vám i vašim psům!
JAROSLAV MONTE KVASNICA

Jaké máme plány
na letošní rok?

C

ílem agentury CzechTourism bude pro rok 2008 udržení tempa růstu
počtu turistů, délky jejich pobytu v ČR a objemu příjmů z cestovního
ruchu na úrovni států střední Evropy, tj. 3–5 %, a v tomto uskupení být
vedoucím státem. Veškeré propagační aktivity povedou ke stabilizaci národních produktů, k nimž patří Bohatství historie, Aktivní dovolená, Zážitková
dovolená, České medicínské lázeňství a Kongresový, korporátní a incentivní
cestovní ruch.
Cílovými skupinami se pro rok 2008 stávají 14+ a 60+, dále pak specifické segmenty cestovního ruchu, kterými jsou odborníci na cestovní ruch ze zahraničí a z ČR, golfisté, lékaři, společnosti organizující mezinárodní kongresy
či semináře a domácí klientela, především rodiny s dětmi.
Zvýšená pozornost bude věnována propagaci Zážitkové dovolené, respektive tématu: Gastronomie, a dále pak tzv. „Cool“ nebo „hip“ destinaci pro mladou generaci. V roce 2008 proběhnou oslavy několika výročí, např. 650 let od
založení města Karlovy Vary, 200 let města Mariánské Lázně apod., v tomtéž
duchu se ponesou také intenzivní propagační aktivity agentury CzechTourism.
V souladu se záměry Evropské komise centrála podpoří i tzv. sociální cestovní
ruch, neboli pestrou nabídku pro všechny příjmové skupiny.
Dalšími komunikačními tématy budou slogan „Česká republika – symfonie
zážitků“, webové stránky CzechTourism.com, budování pozice lídra v turistickém uskupení V4, budování image „Česká republika – golfová destinace“.
K propagaci bude využíváno i datum 8. 8. 2008 (tři osmičky ), zdůrazněna
bude úloha seniorů ve službách a podpořeny i krajská letiště a dopravní
terminály do ČR.
Reklamní kampaně budou zaměřeny na pobaltské státy, Rusko, Ukrajinu,
Spojené království a Irsko, na vybrané destinace ČSA a Delty Airlines na severoamerickém trhu, a na Skandinávii. CzechTourism se zúčastní celkem 48
veletrhů CR. Propagační brožury budou reflektovat národní produkty a doplní
ediční řadu roku 2007.
Marketingový plán na rok 2008 zahrnuje i další témata: obnovu profesní
hrdosti v oblasti cestovního ruchu tzv. Mediálním trustem, který bude zdrojem
veškerých informací o cestovním ruchu nejen z agentury CzechTourism, ale
i ostatních subjektů cestovního ruchu a z českých regionů. Ve spolupráci
s Úřadem vlády proběhnou přípravy na předsednictví ČR v EU.
Pokud jde o zahraniční zastoupení, výhledově by měla vzniknout nová
v Jekatěrinburgu, v Rize, již třetí v Německu, druhé v USA, dále pak ve Skandinávii.
V propagaci českých regionů mezi českými turisty bude využito klasických
reklamních kampaní s angažováním významných osobností, dynamicky bude
podpořen elektronický katalog www.kudyznudy.cz včetně virtuálních prohlídek
zapsaných aktivit a rezervačního systému. Budou podporovány i šetrné formy
CR a produkty zaměřené na lokálně typický CR jako např. agroturistika, vinařský
a pivní CR, hipoturistika a cykloturistika. Budou také probíhat výzkumy zaměřené na názory návštěvníků na služby cestovního ruchu v českých regionech.

Dobrodruh

Region střední a východní Evropy, do
kterého se řadí Česká republika, se stává módní destinací pro latinskoamerické
turisty, kteří žádají stále více informací
a pobytů u svých cestovních kanceláří.
Latinská Amerika představuje trh s více
než půlmiliardou obyvatel, z níž více než
2 miliony ročně cestují do Evropy. Naskýtá se neopakovatelná možnost představit turistický potenciál a nabídnout
jej k „prodeji“ touroperátorům. Česká
republika totiž nabízí „symfonii zážitků“,
kterou stojí zato vidět a zažít.

Adresa zahraničního zastoupení v Mexiku s působností pro Latinskou Ameriku
Oficina Nacional Checa
de Turismo – CzechTourism
Petr Lutter – ředitel
Kepler 101, Col. Nueva Anzures,
Del. Miguel Hidalgo
11590 Mexico D.F.
MEXICO
Tel./Fax: +52 55 5545 8000
E-mail: info-mex@czechtourism.com

ZAHRANIČNÍ AKCE:
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CzechTourism, státní agentura na podporu cestovního ruchu, zvolila
v loňském roce správný směr. Rozhodla se otevřít své zahraniční
zastoupení v Mexiku s působností pro celou Latinskou Ameriku. Tento
krok přináší své první ovoce. Šestisetčlenný kongres asociace, sdružující
elitní touroperátory z Latinské Ameriky, OMVESA, se bude konat
v České republice. O prestižní setkání OMVESY soutěžila ve španělském
Badajozu v březnu 2007 Česká republika, Španělsko a Egypt. Obhajoba
kandidatury naší země, na které se podílela se svými partnery agentura
CzechTourism, se setkala s pozitivním ohlasem a pracovní setkání
s prezentací České republiky z pohledu cestovního ruchu se uskuteční
od 20. do 25. února 2008 v českých krajích.

(Kontakt: Roman Habásko, mobil:
607 807 564) Hanácká štreka proběhne v termínu od 3. 7. do 6. 7. na trase
85 – 90 km. (Kontakt: manželé Mackovi, mobil: 776 128 869) Fryštácký
dogtrekking se uskuteční od 31. 7. do
3. 8. na vzdálenost asi 90 km. (Kontakt:
Bronislav Růčka, mobil: 605 127 852)
Stezkou vlka se bude konat v Jeseníkách na trase 90 km od 29. 8. do 31. 8.
na vzdálenost 90 km. (Kontakt: Vladimír
Páral, mobil: 603 283 268) Oderský
puchýř se odehraje od 11. 9. do 14. 9.
na trase dlouhé 90 km. (Kontakt: Lenka
Bahulíková, mobil: 604 188 176) Dogtrekking krajem Oty Pavla se uskuteční v CHKO Křivoklátsko od 25. 9.
do 28. 9. na vzdálenost 105 km. (Kontakt: Dáša Černá, Karel Souček, mobil:
777 205 987) Závěrečným dějstvím
dog-trekkingového seriálu bude Šediváčkova 111 v Orlických horách od 10.
10 do 12. 10. (Kontakt: Jaroslav Fabiánek, mobil: 602 802 732)
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Česká republika hostí
prestižní setkání latinskoamerických
touroperátorů OMVESA

edná se o nejlepší prodejce světových turistických destinací, jejichž
setkání proběhla např. v Lisabonu či
Bordeaux a letošní, již dvacáté deváté,
organizuje Česká republika. Agentura
CzechTourism se postará o oficiální přivítání a první prezentaci ČR. Další kroky
agentury CzechTourism povedou účastníky kongresu do českých krajů – Karlovarského, Jihočeského a hl. m. Prahy
ve dnech 22.–25. 2. Karlovy Vary se
také stanou nejdůležitějším „gró“ jejich pracovního jednání dne 21. 2. Další zájemci z řad českých regionů mají
možnost prezentovat se prostřednictvím
informačních pultů nebo zajímavým programem typickým pro ten který kraj, a to
v průběhu společenského večera agentury CzechTourism v Národním domě na
Vinohradech dne 23. 2. Gurmánství je

Foto: Filip Chludil
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Foto: Veronika Hrušková

Hrad Rocca Maggiore
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Zdá se vám mezititulek nechutně
bulvární? Asi tak opravdu zní… Kdo
však, jako já, po vlcích umanutě pátrá,
může (navzdory nevšímavosti populárních publikací a turistických průvodců)
objevit na řece Sagittario poblíž vesnice Villalago skromnou kapli zasvěcenou svatému Dominikovi. Její interiér
skrývá fresky, zachycující setkání vlka
a svatého Františka. I když jde o malby
roztomile naivní, zvlčilá srdce určitě
potěší. Staré legendy v Itálii prostě žijí,
narážíme na ně na každém kroku…
JAROSLAV MONTE KVASNICA
Foto: Filip Chludil,
Veronika Hrušková a archiv autora
Ilustrace: Jiří Grbavčic
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Kde se nacházejí ostatky legendárního vlka, nevíme, ale kde naleznou
ostatky svatého Františka, bezpečně
a neomylně vědí statisíce věřících poutníků. Jen 14 kilometrů na jihovýchod
od Perugie leží Assisi (dnes má 25 000
obyvatel), jedno z nejvýznamnějších
poutních míst v Itálii, které je trvale
obleženo poutníky a turisty. Assisi není
téma na článek, nýbrž na knihu; ostatně
o Assisi byly napsány stovky knih.
Dominantou věhlasného místa je
františkánský klášterní komplex San
Francesco. V klášterním objektu se
vlastně nacházejí hned dva majestátní
kostely Basilica di San Francesco. Ve
spodním z nich (v kryptě přistavěné až
v roce 1818) spočívají v rakvi ostatky
svatého muže.
Když Johann Wolfgang Goethe navštívil Assisi v roce 1786, minul klášter
San Francesco bez povšimnutí. Zato
byl nadšen kostelem Santa Maria della
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PRAHA OUTDOOROVÁ I OLYMPIJSKÁ

Rozhovor s primátorem hlavního města Prahy, Pavlem Bémem
Jaký byl minulý rok hlavního města
Prahy, zvlášť z hlediska sportovního
vyžití obyvatel i návštěvníků?
Byl to rok částečně úspěšný, ale nepodařilo se splnit veškeré cíle tak, jak to už
v životě bývá. Výrazně se zrychlilo tempo
výstavby nadřazeného dopravního skeletu pro Prahu, posílili jsme i bezpečnost
v hlavním městě, kdy jsme přijali do služby přes 400 strážníků. Snížila se i kriminalita, podařilo se vyšetřit více trestných
činů než v minulých letech. Do sportovních akcí investovalo hlavní město více
než 100 miliónů korun, z toho na méně
populární sporty, do malých sportovních
oddílů, zejména dětí a mládeže, přes 11
mil. Kč. Postavily se mj. i lezecké stěny,
podpořili jsme i některé vodácké akce,
adrenalinové aktivity. Domnívám se, že
každé pražské dítě i dospívající mládež
má v Praze dostatečné možnosti k tomu,
aby zde mohlo aktivně sportovat, věnovat
se netradičním adrenalinovým aktivitám,
nesedět jen doma u počítačových her či
televizních programů.
I z hlediska fiskální politiky byl rok
2007 úspěšný, vždyť dluh hlavního města
Prahy se nezvýšil, i když jsme investovali obrovské částky na dokončení protipovodňových opatření, výstavby metra
a do již zmiňovaného dopravního skeletu.
V letošním roce je reálný předpoklad, že
se dluh magistrátu sníží. Velkou pozornost
věnoval magistrát i výstavbě cyklotras
a cyklostezek, kdy na území hlavního
města vzniklo více než 45 km cyklotras,
více než 10 km cyklostezek a 2 km oddělených pruhů pro cyklisty. Počítáme s tím,
že v několika letech vybudujeme síť více
než 450 km cyklotras, včetně cyklostezek,
a docílíme tím podobného standardu jako
v jiných evropských metropolích.
Praha, i když se to některým jedincům
nezdá, byla v minulosti v některých sférách zanedbaným městem, ať z hlediska
infrastruktury, vybavenosti na sportovní
akce, bezpečnosti či ochrany životního
prostředí. Napravovat letité dluhy, i z nedávné minulosti, je běh na dlouhou trať,
doufám, že jich v nejbližších letech bude
výrazně méně.

Loni se vám splnil životní sen,
úspěšný výstup na nejvyšší horu světa.
Pro neprofesionálního horolezce je to
mimořádný úspěch. Co musí člověk
udělat, aby se mu to podařilo?
Každý horolezec má touhu dostat se,
když ne na Mount Everest, tak do Himálají. Vždyť je to, jako třeba pro fotbalistu
vyhrát mistrovství světa. Málokomu se
poštěstí se o to alespoň pokusit, ještě méně
je těch, kterým se to podaří. Obětoval jsem
pro splnění svého životního snu od svého
dětství hrozně moc. Pro mne to byl úžasný
zážitek, budu za to vděčný do konce svého
života. Je to pro mne i fantastický dárek,
při kterém se snoubí kvalitní fyzická příprava s téměř třicetiletými horolezeckými
zkušenostmi, ale i notná dávka štěstí v podobě zejména dobrého počasí, ale třeba
i poměrně rychlého vyřízení nezbytných
formalit ze strany čínských i nepálských
úřadů. Himálajští bohové mi přáli, snad
jsem si jejich podporu zasloužil. Také
místo toho, abych odpočíval po výstupu
na Mount Everest, jsem druhou polovinu
minulého roku věnoval ve svém volném
čase zpracování výjimečných zážitků z himálajského výstupu, jejímž výsledkem je
film a kniha, jež snad potěší věčné snílky,
romantiky a dobrodruhy.
Přenáší se pozitivní energie, kterou
v horách člověk načerpá, do reality
všedního dne?
Stoprocentně. Nemyslím si, že se
člověk úspěšným výstupem na nejvyšší
horu světa dramaticky změní, to je přece
jenom záležitost rodinného zázemí, dědičných schopností, fyzických dispozic,
vůle, schopností překonávat překážky aj.
V konfrontaci s mimořádnými podmínkami ve vás ale zůstane něco, co vás bude
provázet zbytek života. Víte, že i velké
problémy, ať už se to týká práce, problémů všedního dne, soukromí, jste schopni
vyřešit, i když jsou mimořádně těžké.
Zážitky z Himálají vás pozitivně posílí,
hned tak něco vás nerozhází, zůstane ve
vás vnitřní síla, ale i pokora, obdiv k těmto velehorám.
Praha loňský rok podala uchazečskou přihlášku MOV k pořádání let-

Horolezecké stěny v Praze
Adrenaline Pit, Václavské nám. 13
Bobová dráha, Prosecká 34b
Boulder v síti, Bořivojova 104
Boulder Bar, U Výstaviště 11
Cibulka Squashpark,
Fabiánova 1134
Dům dětí a mládeže Modřany,
Herrmannova 24
Eset, Korunní 53, skyworks@atlas.cz
Extrem Plus, Mahenova 8
Gutoffka, Základní škola, Gutova 39
Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2
Interspar, sportovní areál Práčská
Juliska, Pod Juliskou 4
Lokal Blok, Nám. 14. října 10
Lužiny, Bellušova 1877,
tel. 251 621 791
Mammut, Bubenská 43

Masarykova základní škola,
Polesná 1690, Újezd nad Lesy
Namche, Heydukova 6
Opatov Wall, sjezd z brněnské
dálnice na Chodov
Ruzyně, Drnovská 19
Salesiánské středisko,
Kobyliské náměstí 11
Smíchoff, Křížová 6
Sportcentrum Evropská,
José Martího 31
SPŠS Jana Gočára, Družstevní
ochoz 3, studio.sport@volny.cz
Strahov, Vaníčkova 7
Ultra Ant, Týnská 17,
tel. 224 826 039
Vysoká škola ekonomická,
Winstona Churchilla 4
White Water Centre,
vodácký kanál Trója

ních olympijských her v roce 2016. Jaká je situace v tomto směru nyní?
Chceme, aby se letos hlavní město naší republiky stalo z uchazečského města
městem kandidátským. Máme již od vlády právní záruky, týkající se bezpečnosti
a volného pohybu všech účastníků olympiády, tedy sportovců, jejich doprovodu,
akreditovaných novinářů, návštěvníků.
O finančních zárukách zatím vláda nejednala. V současné době se o pořadatelství
letní olympiády v roce 2016 uchází sedm
kandidátů, velkoměst, z nichž jsou největší favorité americké Chicago, brazilské
Rio de Janeiro, částečně i španělský Madrid. V dosavadním systému přidělování
letních olympijských her MOV se obvykle
další hry konají na jiném kontinentu, než
ty předchozí. Protože je pořadatelským
městem olympiády v roce 2012 Londýn,
není pravděpodobné, že pořadatelství na
rok 2016 bude svěřeno další evropské
metropoli. Do urbanistických, především
však ekonomických studií, že i malá země
a její metropole může zdárně pořádat tak
výjimečnou a finančně náročnou akci,
jsme již investovali finanční prostředky. Pokud postavíme myšlenku pořádání
letní olympiády na principu komorních,
rozumných, nízkonákladových her, může
být její pořadatelství pro Prahu přínosem.
Reálný termín pořadatelství letní olympiády se pak jeví rok 2020, resp. 2024.
Starostové menších měst a obcí
i část veřejnosti se bojí, že finančně nákladná akce ubere finanční prostředky
na rozvoj regionů, mikroregionů. Je to
ale přece celonárodní záležitost?
Bezesporu ano. Malé vzdálenosti od
Prahy umožňují, aby se některá sportoviště, přípravné kempy, tréninková střediska
vybudovala i mimo hlavní město, i včetně
dopravních spojů. Týká se to všech regionů, včetně moravských. Nebyla by to tedy
olympiáda pražská, ale česká, moravská
a slezská. Přínos z pořadatelství by měla
nikoliv jen metropole, ale celá republika.,
což je klíčový argument, včetně nízkonákladovosti a komerčního, nenáročného pořadatelství. Současné ekonomické
studie ukazují, že náklady na pořádání

Pražský primátor
na vrcholu
nejvyšší hory světa.

jsou v rozmezí mezi 110–115 mld. Kč,
paradoxně jsou nižší, než ukazovaly první
ekonomické studie, realizované v letech
2004 a 2005. Ukazuje se, že část investic,
věnovaných na výstavbu, rekonstrukci
a modernizaci sportovišť a jiných staveb
především mimo Prahu v rozsahu 25–30
mld. Kč, by bylo stejně nutné v příštích
letech provést, protože jsou to zařízení
zchátralá (stadióny, multifunkční sportovní haly, menší sportoviště), ať jsou
v Ostravě, Brně, Plzni, Ústí nad Labem,
Českých Budějovicích, Liberci či jinde. Zpracovali jsme základní olympijský
projekt a odeslali jej spolu s dotazníkem
a vládními garancemi MOV a dokončíme
urbanistické i ekonomické studie v co nejbližší době, abychom do poloviny příštího
roku podali MOV definitivní verzi kandidátského projektu k pořadatelství letních
olympijských her. Pak bude záležet na
MOV, ale i na českých diplomatických
schopnostech, umění lobovat.
Považujeme za velice důležité, aby
o projektu olympijských her v Praze byla detailně informována veřejnost. Proto
se nyní postupně realizuje informační
kampaň pod heslem Všichni jsme v národním týmu, jejímž cílem je vysvětlit cíle hlavního města, výhody, event.
nevýhody z pořadatelství olympijských
her pro instituce, úřady, veřejnou správu
a veřejnost. Je to obrovská šance nejen

Lanové centrum DDM

„Pískovcové“ skály v Praze 10 L

O

d června 2006 zahájila provoz
venkovní cvičná horolezecká stěna „Gutoffka“, kterou najdete
v areálu ZŠ Gutova, Gutova 39, Praha
10, 200 m od stanice metra Strašnic-

ká. Stěnu tvoří betonový skelet, velmi
zdárně imitující opravdovou skálu. Horolezeckým pohybům se zde mohou
bezpečně oddat jak zkušení borci, tak
ti méně zdatní, obtížnost čtyřiceti lezec-

kých cest se pohybuje od 4 do 8 UIAA (1
nejjednodušší, 11 nejobtížnější). U rozeklané stěny, tyčící se do výšky 15 metrů
najdete občerstvení, šatny i půjčovnu
materiálu, pokud nedisponujete vlastním. Pro úplné začátečníky je v místě
pořádána i výuka lezení. Stěnu si bez
obav mohou vyzkoušet i děti. Jedná se
o betonový skelet o obvodu 80 metrů,
dosahující ve svém nejvyšším bodě až
15 metrů výšky. Průměrná výška stěny
se pak pohybuje od 10 do 13 metrů.
Lézt je možné jak po samotném rastru
stěny, tak i po montovaných chytech.
Profily zde najdete jak položené, tak
kolmé i celkem převislé. Koneckonců
v převislé části stěny se dá lézt, i když
se počasí zrovna nevydaří a trošku
sprchne. V celkem 46 liniích jištění aktuálně najdete 84 cest v obtížnostech
od 3 do 9– UIAA.
Kontakt:
Horolezecká stěna Praha-Strašnice
Areál ZŠ Gutova
Gutova 1987/39, Praha 10
Telefon : 604 273 621
strasnice@lezeckecentrum.cz

pro Prahu, ale i celou republiku, kterou
bychom měli využít.
Stoupá stále počet zahraničních
i domácích návštěvníků Prahy?
Určitě ano, a to nejen u cizinců, ale
i návštěvníků ze všech regionů republiky. Statistiky ukazují, že Praha je u nás
stále nejnavštěvovanějším místem, např.
za loňský rok ji navštívilo o více než 100
tisíc lidí než v roce předchozím. Mnozí
z nich nebyli v Praze poprvé a nejdou
tedy pouze za památkami, ale objevují
i možnosti sportovního vyžití.
Přesvědčit instituce, zainteresované osoby o pořádání letní olympiády
v Praze bude asi těžší než zdolat Mount
Everest?
Je nezbytné mít vize a cílevědomě si za
nimi jít, i když se jedná o velké projekty.
Kdybych se nepřipravoval intenzívně na
zdolání Mount Everestu více než rok, žádné štěstí, natož náhoda by mi nepomohla
ke splnění mého životního snu. Stejné platí
i o olympiádě, je to pro mne další výzva,
velký projekt, který se pokusím realizovat.
Kdy to bude a jestli se mi to podaří, však
nezávisí tentokrát jen na mně.
Máte vzkaz pro snílky, romantiky,
sportovce, dobrodruhy?
Bylo by jich asi víc, ale jak říkal
cestovatel Stanley Livingstone – Jděte
kamkoliv, jen když je to dopředu.
– mm –

anové centrum Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy vyplňuje prázdný prostor na scéně adrenalinových aktivit speciálně koncipovaných
pro školy, neziskové organizace a jiná
zařízení, pracující s dětmi a mládeží.
Nabízí několik standardních programů,
kde je možné si vyzkoušet, jaké to je
pohybovat se několik metrů nad zemí,
chůzi po lanech, týmovou komunikaci,
spolupráci a mnoho dalšího. Po celou
dobu jsou k dispozici vyškolení instruktoři, kteří klienta provází celým
programem.
Programy v Lanovém centru DDM
jsou vhodné pro každého od věku 10
let. Cena a náplň programů se liší podle
jednotlivých skupin.
Na úvod programu v Lanovém centru je zařazeno protažení, seznámení
se s instruktorem a prostředím, aby
byly odbourány komunikační bariéry
a klient se cítil „jako doma“.
Navazující část programu se odehrává na nízkých lanových překážkách,
což je obdoba překážek, na kterých pak
bude probíhat hlavní program, s tím
rozdílem, že jsou půl metru nad zemí.

Poslední částí přípravného programu je oblečení celotělových úvazků
a rozlezení na umělé stěně, kde klient
překoná zbylý strach.
Jakmile všichni absolvují tuto část
programu, jsou rozděleni do skupinek
a samostatně překonávají vysoké lanové
překážky (horizontální a vertikální). Základem každého programu jsou tzv. INDIVIDUÁLNÍ překážky, to jsou překážky, na jejichž překonání si vystačí účastník sám. V programech pro veřejnost, či
v programu pro školy I. a II. stupně jsou
zařazeny i překážky TÝMOVÉ, což jsou
překážky, díky jejichž konstrukci je není
možné překonat jednotlivě a je zapotřebí,
aby byly překonány ve dvojici. Zde je důležitá důvěra, spolupráce a komunikace.
Lanové centrum se nachází ve velmi
klidné lokalitě, na břehu Vltavy, kousek
od centra Prahy.
Lanové centrum nabízí každému,
z každé sociální skupiny a v každém věku
ochutnat dávku adrenalinu a zažít pocit,
který při běžném životě neprožíváme.
Více informací o Lanovém centru DDM
hl. m. Prahy naleznete na internetových
stránkách www.vysokalana.cz
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NAHATÝ SKIALP

➥ Pokračování ze str. 1

N

PRO A PROTI HOLÝM NOHÁM
PŘI SKIALPINISMU

ní aktivity, outdoor index 4. Svršek syntetický nubuk a oděruodolná Cordura®, podšívka
GORE-TEX® Partelana, podešev LOWA LOGO, pánské 6 - 13, dámské LS 3,5 - 9 (UK).

TIBET GTX Osvědčená špičková bota pro VHT, outdoor index 2. Svršek hydro-

fobní nubuk, podšívka GORE-TEX®, Klima systém, pro pány AWP, asymetrický jazyk C4, vysoký ochranný lem, podešev VIBRAM® TSAVO SPS, pánské 6 - 13, dámské LS 3,5 - 9 (UK).

Jeden z mnoha výstupů v oblasti
vrcholu Mt. Seechal (3719 m) v pohoří
Alborz v Íránu.

Postavit stan a vyrazit na kopec
– vulkán Kozelskij (2250 m) na
poloostrově Kamčatka.

– nepoužití opalovacího krému
s vysokým ochranným faktorem
má za následek zajímavé a hodně
bolestivé spáleniny
– v případě odpoledního jarního
rozměklého sněhu vám tento při
agresivní jízdě stříká vysoko, máte sníh
v botách a trochu přechlazená kolena
– pokud na vás spadne lavina, pocítíte
chlad podstatně dříve, než kdybyste
byli oblečení
– škaredý chlupatý chlap v trenýrkách
na skialpech může odradit od dalšího
provozování tohoto sportu.

Z výše uvedeného výčtu na první pohled plyne, že při vzetí do úvahy všech
důsledků převládají zápory odložení
oblečení při skialpinismu až na spodní
vrstvy. V reálném životě je vše samozřejmě jinak, záleží na počasí, terénu,
sněhu a zkušenosti lyžujících.
Na závěr tedy shrnutí: Holé nohy
a tělo ano, ale jenom tam, kde je pád
laviny velmi nepravděpodobný, jsme si
jistí, že nebudeme moc padat a máme-li
sebou dost opalovacího krému. Boty
uschnou rychle.
JAN PALA

www.lowa.cz + www.prosport.cz

Oficiální zastoupení LOWA pro ČR + VLASTNÍ MALOOBCHOD: PROSPORT PRAHA s.r.o.
Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 - Újezd, tel: 241 483 338, fax: 241 483 335, e-mail: prosport@prosport.cz

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HOROLEZCŮ
Úzká pasáž s velkým sklonem potřebuje extra
přeskakovaný oblouk.

Někdo oblečení odloží skoro úplně, jiný se raději peče.

HOROLEZECKÁ
ČTYŘIADVACETIHODINOVKA
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BENEŠOV SPORTCENTRUM Tyršova 2076 BEROUN KOLA ŠÍRER V Plzeňské bráně 1 BRNO DRAPA OC Olympia U Dálnice 777, GEMMA Mendelovo nám. 15a, HERVIS Galerie
Vaňkovka Ve Vaňkovce 1, U 100 SPORT Husova 8a ČESKÉ BUDĚJOVICE KAMZÍK SPORT Široká 19 HRADEC KRÁLOVÉ ČO-OJU Gočárova 846 + S.K.Neumanna 725
DRAPA OSC Futurum Brněnská 23a, SEWER OUTDOOR Resslova 600 JABLONEC N.N. SPORT 2000 OC Eveko JIČÍN DOBI Husova 103 JINDŘICHŮV HRADEC DRUŽINA
Jarošovská 56/II KARLOVY VARY HERVIS Kapitána Jaroše KLADNO HORAL Třída T.G.M. 105 KOLÍN SPORTSERVIS MONTANA Kmochova 406 KUTNÁ HORA MIRI SPORT
Rudní 675 LIBEREC SPORT 2000 Pražská 13/19 + Hodkovická 16 - Doubí, WIND SPORT Zámečnická 4/561 NÁCHOD UP&DOWN SPORT pasáž Kamenice NOVÉ MĚSTO
N.M. K3 SPORT Čapkova 918 OLOMOUC HERVIS OC Olympia, HORTEZ 8. května 11 OPAVA GEKKO U Pošty 2 OSTRAVA ALPSPORT Tyršova 25, DRAPA OSC Futurum
Novinářská 3178/6a, SKI CENTRUM MADEJA 28. října 227 PARDUBICE TRITON Češkova 1582 PÍSEK SPORT A VOLNÝ ČAS Havlíčkovo náměstí 89, YETTI Velké náměstí 4
PLZEŇ HANNAH Americká 54, TREKKING SPORT Náměstí Republiky 21 PODĚBRADY CYKLO-SPORT-SERVIS Na Valech 54 PRAHA 1 ALPSPORT Na Florenci 35, BOULDERSHOP Lidická 35, HOLAN SPORT Krakovská 18, JB SPORT Dlážděná 3, OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Na Poříčí 10, ROCK POINT Martinská 2 PRAHA 2 WARMPEACE
Slavíkova 5 PRAHA 4 HERVIS OC Chodov, VLASTNÍ MALOOBCHOD PROSPORT Ke Mlýnu 1 - Újezd PRAHA 5 DRAPA OC Carrefour Nový Smíchov Plzeňská 5, DRAPA
OC Galerie Radlická 117, ZPM SPORT Archeologická 2256 PRAHA 6 SPORT KULAŤÁK Vestibul Metra Dejvická PRAHA 8 BOATPARK Sokolovská 146/359, NAMCHE
Heydukova 6 PRAHA 10 HERVIS Europark Štěrboholy, PEK SPORT Vršovická 466, ZPM SPORT Švehlova 1391 (INTERSPAR) PRAHA 18 DRAPA OC Tesco Letňany PŘEROV
FACE SPORT Mostní 13 PŘÍBRAM AJV SPORT OUTDOOR Osvobození 306 ROŽNOV PEMI Palackého 2191 ŠPINDLERŮV MLÝN M-SPORT DUNKOVÁ Špindlerův Mlýn 159
TÁBOR AFARS Budějovická 1020, BLAŽEK SPORT Husova 909 ÚSTÍ N.L. HERVIS OC Carefour VRCHLABÍ SPORT 2000 IT Centrum Krkonošská 16 ZÁBŘEH DENALI SPORT
28. října 3 ZLÍN DRAPA OC Centro 3. května 1170, HERVIS OC Čepkov ZNOJMO TOP SPORT Horní Česká 48 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K 3 SPORT Horní 6
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+ nepřehříváte se a nejste zahlceni
potem
+ získáte cyklistické opálení i v zimě
+ pohled na krásnou slečnu v bikinách
na skialpech zvýší motivaci k lepšímu
výkonu jak při výstupu, tak při sjezdu
– v případě pádu na jarním firnu
nebo zmrzlém sněhu máte jistotu
abstraktní úpravy odhalené pokožky

CREEK II GTX Dobře izolovaná komfortní a módní bota pro všechny zim-

Dobrodruh

a druhou stranu, je-li terén mírnější, sníh od hran lyží neodletuje
moc vysoko a lavinové nebezpečí
není, slunečné počasí dovoluje volnou
jízdu nalehko. To platí pro ty, kteří umí
s jistotou lyžovat za různých sněhových
podmínek a větších sklonech. Lyžování
s odloženým oblečením tudíž není vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé,
kteří často padají.
Ideálním oblečením pro dívky, alespoň z pohledu na skialpinistickém výletu přítomných pánů, jsou bikiny, menší
ohlas získají krátké přiléhavé šortky
a top z aerobiku. U pánů je standardem
tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem
a kraťasy.
Nejdrsnější jedinci nejsou spokojeni
ani s tímto oblečením a po vzoru letních
nudistů odkládají vše. V odlehlých oblastech je tak můžete potkat jen s kloboukem, ledovcovými brýlemi a lyžemi
na nohou.

Dobrodruh

Dolní část výstupu na vulkán Kozelskij (2250 m),
který je na sever od Petropavlovska-Kamčatského nejblíže k Tichému oceánu.

XXVIII. ročník vytrvalostního běhu na lyžích

PŘIHLÁŠKY:
STARTOVNÉ:
PREZENTACE:
START:
UKONČENÍ:
TRAŤ:

ZÁKLADNÍ
PRAVIDLA:
DOPORUČENÍ:
UBYTOVÁNÍ:

Sjezd z jednoho ze čtyřtisícových vrcholů ve vedlejším údolí od Damavándu v Íránu (5671 m).

POZOR! PŘI PODEZŘELÝCH SNĚHOVÝCH PODMÍNKÁCH
SI VE ČTVRTEK 28. 2. 2008 ZAVOLEJ 545 212 387
Jiří Havel, rozhodčí

František Cafourek, ředitel
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KATEGORIE:

1.–2. 3. 2008
MONTANA TURISTICKÝ KLUB BRNO
Českomoravská vysočina, lyžařský areál SKI u Nového města na
Moravě
do 15. 2. 2008, MONTANA TK, Kounicova 22, 602 00 Brno,
tel. + fax 545 212 387, e-mail: viking.tour@volny.cz
200 Kč/závodník, možno zaplatit současně s cyklistickou „24“
a společně pro více účastníků
od pátku 29. 2. od 15,00 hod. do soboty 1. 3. do 11,00 hod.
sobota 1. 3. 2008 ve 12,00 hod.
neděle 2. 3. 2008 ve 12,00 hod.
okruh 5 km neosvětlený, standardní tratě Zlaté lyže, dle
sněhových podmínek může být trať změněna
muži jednotlivci, ženy jednotlivci, muži dvojice, ženy dvojice,
smíšené dvojice
– hromadný start
– trať bude připravena na klasiku i na bruslení
– výkonné a spolehlivé osvětlení
– vlastní strava, pořadatel zajišťuje čaj
je možné od pátku, cena 80 Kč/os./noc v buňce, vlastní spacák
a karimatka, 500–600 Kč/os./noc ve Skihotelu. Platí se na místě.

Dobrodruh

TERMÍN:
POŘÁDÁ:
MÍSTO:
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Králický Sněžník

Suchý vrch

Za sněhem do východních Čech
A proč vyrazit za sněhem právě do východních Čech, do Pardubického kraje?
No, protože zde jsou podmínky pro běžkaře i sjezdaře ideální. V regionu se nachází
hned čtvero různých pohoří! Milovníci úzkých i rychlých prkýnek mohou vyrazit
do Orlických hor, na Králický Sněžník, do Železných hor či Žďárských vrchů.

D

alším důvodem je neustávající modernizace lyžařských areálů, zkvalitňování a rozšiřování služeb lyžařům
– ať už se jedná o strojové upravovaní svahů
či běžeckých tras, technické zasněžování,
možnosti občerstvení, půjčovny lyžařských
potřeb, nebo o velice populární noční lyžování. K návštěvě lákají rovněž menší
střediska, která v současné době již nabízejí
komfort středisek větších, a to za výrazně
nižší ceny. A navíc mají všechna střediska
zimních sportů v kraji parkoviště zdarma.
Centra zimní rekreace jsou soustředěna
především v Orlických horách a v oblasti Králického Sněžníku (www.orlicko.cz),
kde má „bílý sport“ nejdelší tradici. Orlicko
a běžecké lyžování je ideální spojení. Nejmodernější technikou jsou upravovány běžecké
tratě na hřebeni z Českých Petrovic přes
Suchý vrch, Červenovodské sedlo, Čenkovice až do Štítů a rovněž několik okruhů okolo
Čenkovic a Suchého vrchu, vše v celkové
délce přesahující 70 km. Na lyžařských trasách je možné navštívit dělostřeleckou tvrz
Bouda (www.boudamuseum.com), nebo
rozhlednu na Suchém vrchu (www.suchyvrch.com). K další nabídce upravovaných
lyžařských stop patří 26 km běžeckých stop
v oblasti Jeřábu, který se nachází mezi městem Králíky a obcí Červená Voda. Přes 20 km
upravovaných tras propojuje Dlouhoňovice,
Žamberk, Písečnou a Letohrad s unikátním
Muzeem řemesel (www.museumremesel.
cz). V kopcích nad Českou Třebovou – ve
sportovním areálu Hory – běžkaři ocení na 30
kilometrů udržovaných běžeckých tras. Jedná
se o závodní okruhy v délce od 1 do 7 km.
Další upravené běžecké trasy jsou v okolí
Borové u Poličky (www.borova.cz). Letos je
poprvé také upraveno několik kilometrů tras
v Železných horách – v okolí vysílače Krásný
u Nasavrk (www.ckmacek.cz/ic).
Ve stínu Králického Sněžníku přímo
v obci Dolní Morava využijí sjezdaři dva
lyžařské areály, z nich se ten větší – SKI
centrum Sněžník – může pochlubit jednou
z nejprudších sjezdovek u nás. Běžkaři si
užijí v okolí obce kilometry běžeckých tratí.
V nabídce jsou i náročné hřebenové trasy,
nebo možnost výstupu na Králický Sněžník,
který je se svými 1424 m n. m. nejvyšší horou celé oblasti a třetím nejvyšším pohořím
republiky. Zážitkem se může stát i výstup na
vrchol na sněžnicích.
Velkou výhodou všech lyžařských středisek je jejich velmi dobrá dostupnost auty,
skibusy, ale i vlaky. Několik linek skibusů
propojuje velká lyžařská střediska Orlických hor s městy a obcemi v okolí. Další
spoj vás odveze z Pardubic na Vysočinu,
jež je běžkařským rájem. Od loňského roku
jsou v provozu také spěšné vlaky Sněžník
a Vysočina, které přímo propojily Pardubice
s Králickem a Ždárskými vrchy (více na
www.vychodni-cechy.info).

DOLNÍ MORAVA (750–1140 m n. m.)

P

říznivé klimatické podmínky a nadmořská výška jsou zárukou, že se Dolní
Morava řadí mezi zimní střediska vynikajících kvalit. Lyžařské areály na Dolní Moravě nabízejí návštěvníkům v zimní sezóně
množství vleků a kilometry upravených běžeckých tratí v okolí. Zdejší lyžařské svahy
nabízí tratě všech stupňů obtížnosti. Černá
sjezdovka ve SKI centru osloví i náročné
lyžaře. Lyžařský areál láká na služby, které
ke kvalitnímu středisku patří – umělé zasněžování, noční lyžování, lyžařská škola,
půjčovna lyží, skiservis, občerstvení, parkoviště, infocentrum a bezplatnou přepravu skibusem. Další areál v obci – Větrný
vrch – nabízí nejenom dokonale upravenou
sjezdovku s umělým osvětlením, ale také

Dolní Morava – Sviní hora

Ski areál Peklák
Tel.: +420 - 731 125 800 (Zdeněk Vávra)
+420 - 465 322 777 (pokladna)
e-mail: ekobi-peklak@ktct.cz
www.peklak.cz

PŘÍVRAT (450–510 m n. m.)
Kaplička v Jamném nad Orlicí

M

ezi Českou Třebovou, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí se nachází v obci Přívrat
lyžařský areál s dvěma vleky. V provozu
jsou tři sjezdovky různých délek a obtížností, přičemž dvě z nich jsou osvětlené a jedna
technicky zasněžovaná. Večerní lyžování
a výborná dopravní dostupnost z okolních
měst je příležitostí pro všechny, kteří si rádi
po práci aktivně odpočinou. Bezplatné parkování je zajištěno hned u nástupní stanice.
V areálu je možnost občerstvení, k dispozici
je také půjčovna lyžařského vybavení a lyžařská škola.
Ski areál Přívrat
Tel.: +420 - 723 675 123
e-mail: info@ski-privrat.cz
www.ski-privrat.cz

HLINSKO (560–630 m n. m.)

L

yžaře čeká prodloužená hlavní sjezdovka, jež je po přemostění cesty dlouhá

SKI centrum Sněžník

snowboardový park s překážkami, zasněžování, občerstvení a půjčovnu lyžařského
náčiní. Areál svými parametry uspokojí jak
rodiny s dětmi, tak pokročilé lyžaře i snowboardisty.
SKI centrum Sněžník
Tel./fax: + 420 - 465 634 015
+ 420 - 464 620 730
e-mail: skisneznik@tiscali.cz
www.skisneznik.cz
Větrný vrch
tel.: +420 - 465 634 141
e-mail: pvahala@volny.cz
www.dolnimorava.cz

ČENKOVICE (750–958 m n. m.)

Z

imní středisko Čenkovice je skvěle vybaveno i pro náročné – byl modernizován jeden z vleků, přibyla zde další půjčovna a servis lyží a rozšířily se ubytovací
kapacity. Středisko poskytuje ideální podmínky pro lyžování od prosince do března.
Sjezdové tratě v obtížnosti červená a modrá jsou pravidelně upravovány a technicky
dosněžovány. Středisko nabízí večerní lyžování a nechybí zde ani snowboardový areál.
V okolí areálu jsou standardně upravovány
stopy pro klasickou techniku a zároveň tratě
pro bruslení.
Lyžařský areál Čenkovice
Infocentrum – zima
Tel.: +420 - 465 391 039
e-mail: cenkovice@quick.cz
www.cenkovice.com

ČESKÉ PETROVICE
(650–740 m n. m.)

S

portareál České Petrovice je čtvrté největší středisko v Orlických horách, které
nabízí 5 lyžařských vleků. Všechny sjezdové tratě jsou strojově upravovány, tak
jako běžecké tratě v okolí. Dvě sjezdovky
s umělým zasněžováním a světly pro večerní
lyžování jsou vhodné jak pro začátečníky
a rodiny s dětmi, tak pro turistické lyžování
a snowboardisty, pro které je v areálu navíc
vybudován snowpark. Lyžařská a snowboardová škola, servis, půjčovna a občerstvení
jsou již samozřejmostí.
Sportareál České Petrovice
Tel.: +420 – 606 659 494
e-mail: info@ceskepetrovice.com
www.ceskepetrovice.com

MLADKOV – PETROVIČKY
(570–700 m n. m.)

S

ympatický lyžařský areál s jedním vlekem, parkovištěm, stravovacím a ubyto-

vacím zařízením se nachází v Petrovičkách
asi 1 km od Mladkova. Středně náročné
strojově upravované sjezdovky jsou k dispozici celý týden, třikrát v týdnu i k večernímu
lyžování při umělém osvětlení. Součástí
areálu je také snowpark. V okolí je možno
využít běžecké trasy vedoucí z Mladkova na
Suchý vrch, na chatu Čihák k centrálnímu
hřebeni Orlických hor, nebo přes Vlčkovice
na Studenecké skály.
SKI Mladkov – Petrovičky
Tel.: +420 - 465 635 287
e-mail: sport.mladkov@orlicko.cz
www.skimladkov.cz

ČERVENÁ VODA – ŠANOV
(590–720 m n. m.)

V

místní části obce Červená Voda se nachází skiareál, který nabízí lyžařům dvě
sjezdovky s technickým zasněžováním, dva
vleky, večerní lyžování, snowpark, lyžařskou školu, občerstvení a půjčovnu skůtrů.
Nedaleko sjezdařského areálu se nachází
přírodní park Jeřáb, ve kterém jsou strojově
upravovány kilometry běžeckých stop.
SKI areál Šanov
Tel.: +420 - 777 311 483
e-mail: info@skiarealsanov.cz
www.skiarealsanov.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ – PEKLÁK
(395–545 m n. m.)

S

jezdovka je střední obtížnosti, nachází
se v příměstské části. Pro návštěvníky
je připraveno kompletní zázemí – strojově
upravovaný svah se systémem technického
zasněžování, večerní lyžování, restaurace,
ski servis, půjčovna lyžařského vybavení
a test centrum. Součástí areálu je – v bezprostřední blízkosti spodní stanice vleku
– parkoviště s kapacitou 150 automobilů.

400 metrů. Areál je vybaven několika vleky
(včetně dětského lanového vleku), umělým
zasněžováním, osvětlením a občerstvením.
Hned vedle sjezdovky je k dispozici 300
parkovacích míst.
Ski klub Hlinsko
Tel.: +420 - 723 691 007
e-mail: ski.hlinsko@centrum.cz
www.ski.hlinsko.cz

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA (DLE NADMOŘSKÝCH VÝŠEK):
Výprachtice
Lichkov
Janoušov (Cotkytle)
Radiměř
Trhová Kamenice
Polička
Hamry (Bystré)
Hluboká
Pastviny
Bystřec
Jablonné nad Orlicí
Dlouhoňovice
Písečná

www.ovaz-merta.cz
www.orlicko.cz
www.gansberg.cz
www.svi.cz/pastviny
www.sjezdovkatk.wz.cz
www.infocesko.cz
www.vychodnicechy.info
www.skihluboka.cz
www.orlicko.cz
tel.: +420 465 642 643
www.skijablonne.cz
www.dlouhonovice.cz
www.pisecna.zamberk.cz/ves_cz

700–770 m n. m.
580–670 m n. m.
570–645 m n. m.
570–640 m n. m.
560–600 m n. m.
545–585 m n. m.
525–615 m n. m.
520–580 m n. m.
500–600 m n. m.
500–590 m n. m.
430–550 m n. m.
430–470 m n. m.
380–425 m n. m.

Všechny kontakty a spoustu dalších informací a inspirací k aktivnímu i pasivnímu odpočinku ve východních Čechách najdete i na www.vychodni-cechy.info.

