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Práce ve Skotsku I Dogoni I Kuřácký vlak I Afghánský piknik I Turecká noc
Konec chudých milionářů

Turci od Nového roku platí novou tureckou lirou, kterou lze do konce roku 2005
koupit za milión starých lir. Jedna nová
lira odpovídá zhruba 0,55 eura nebo
0,75 USD. Do Turecka se tak vrací setina
liry - kurus, který z oběhu vytlačila v polovině sedmdesátých let inﬂace. Kvůli ní
se museli Turci naučit počítat ceny nejen
v miliónech, ale i v miliardách a dokonce biliónech lir. Od letošního roku mohou
navíc čeští občané do Turecka vycestovat bez víz.

Úprava vody na cestách

1/2005
EDITORIAL

„Přispějte lidem v postižených oblastech, pomozte obětem přírodní katastrofy!“ je slyšet ze všech stran. „Nejezděte
do postižených zemí,“ zní verdikt českého ministerstva. „Hrozí epidemie,“ varuje před nemocemi, které v těchto zemích hrozí i bez přírodní katastrofy.
„Cestujte a dodržujte základní hygienická pravidla,“ tvrdí ve svém článku o asijské hysterii Ivan Brezina, stejně jako Lucie Kinkorová v příspěvku o konzumaci
vody na cestách.
Do Asie můžete poslat peníze nebo
sebe. V těsném sousedství s místy přímo zasaženými vlnou tsunami stojí nedaleko čistých pláží prázdné nepoškozené hotely zoufalých majitelů. Jejich
záchranou jsou turisté. Uvítáme vaše
zkušenosti z „nebezpečných“ cest v našem redakčním emailu.

Znečištěná a neupravená voda může mít za následky břišní
tyfus, choleru, amebiázu, žloutenku, střevní otravu a mnoho
jiných vážných, dokonce smrtelných nemocí. Nejjednodušší
a nejpohodlnější, jak se této vodě vyhnout, je samozřejmě
koupit si vodu balenou. Kupovaná voda však může být
poměrně drahá, závadná, nebo se nedá v odlehlých oblastech vůbec sehnat. Je tedy třeba najít minimálně ještě jeden
způsob získávání pitné vody.
Jednotlivci upravují vodu mechanicky, tedy ﬁltrováním vody,
nebo chemickou úpravou – přidáním látek, které likvidují patogeny. Při výběru jednoho z těchto způsobů hraje roli výchozí kvalita vody, doba, po kterou budeme na upravenou vodu odkázáni,
a samozřejmě cena, na kterou vyjde upravení jednoho litru.
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
Pravděpodobnost chycení vážné infekce z evropských potůčků a studánek je poměrně nízká, ale ani v Evropě by se zejména v nižších
polohách neměla kvalita vody podceňovat. Nejdostupnějším prostředkem na její úpravu je Savo k desinfekci (nikoliv na praní nebo na
hubení plísní!) - asi 5% roztok chlornanu sodného. Na jeden litr vody
stačí přidat kapátkem 1 kapku roztoku a nechat působit alespoň půl
hodiny. Poté je dobré počkat než reziduální chlór vyprchá nebo jej
zneutralizovat trošičkou sody jedlé (na špičku nože). Případné předávkování chlorem působí zdravotní potíže. Při mírném předávkování pomůže např. konzumace kefíru. Voda „amatérsky“ upravená
Savem je velmi levná, ale není vhodné ji pít déle než týden.
Voda v zemích se špatnými hygienickými podmínkami – Afrika,
Asie, Latinská Amerika - již obsahuje daleko více nebezpečných
organismů, často i ve vodě kohoutkové. Domorodcům tato voda
nevadí – jsou na rozdíl od nás vůči mnoha patogenům částečně
nebo zcela imunní. Je tedy naivní pít vodu ze stejného zdroje jako
oni a věřit, že je nezávadná.
pokračování na str. 3
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leden – únor

Kateřina Sekyrková
šéfredaktorka
redakce@kalimera.cz

Získávání vody v korytě vyschlé řeky příslušnicí kmene Hamarů
v oblasti řeky Omo v jižní Etiopii
Foto: Marian Koreček

Strach horší než tsunami
Zapalovač non gratta

Na palubě letadla budeme zřejmě za
chvíli cestovat nazí. I taková šála, šátek
nebo bota s ostruhou by se snadno mohly
stát nástrojem teroristů nebo agresivních
lidí. Po kapesních nožích, pilníku a golfových holích se zakáže od poloviny února na palubu letadel směřujících do měst
USA vnášet zapalovač. Bobtnající seznam zakázaných věcí se liší dle destinací, proto si jej raději před odletem ověřte
u své letecké společnosti.

Český tábor na Antarktidě

Sen o první české vědecké stanici v Antarktidě na ostrově James Ross se začíná
stávat realitou. V pondělí 10. ledna odjeli do oblasti věčného ledu poslední členové 15členného týmu profesora Pavla
Proška z Masarykovy Univerzity, který
celou akci řídí. Čeští stavitelé budou mít
v táboře tvrdý režim. Než si vybudují základnu, budou bydlet chvíli na lodi a po
jejím odplutí v kontejnerech, ve kterých
si přivezli veškeré vybavení a materiál.
Stavba by měla být dokončena do konce března 2005.

K obavám z další vlny tsunami se přidružil v přímořských státech jihovýchodní
Asie strach z nemocí. Pražský hygienik
Vladimír Polanecký začátkem ledna
varoval před cestami do postižených
zemí, kde prý hrozí epidemie cholery
a břišního tyfu. „Je to hazard se zdravím,“ řekl novinářům. „Epidemie se
nezastaví na hranici jednoho letoviska“.
Podobně se vyjádřilo také Ministerstvo
zahraničních věcí.
Je skutečně nutné v takovém případě cestu do Thajska, Malajsie, Indonésie či na
Srí Lanku odložit? Pražský hygienik je bezesporu uznávanou autoritou, jeho oba-

vy ale obratem vyvrátila Světová zdravotnická organizace (WHO). „Rozhodně
nemáme v úmyslu cestu do Jihovýchodní
Asie komukoliv zakazovat,“ prohlásila její
mluvčí Adéla Chaibová. Také primářka
infekční kliniky v Praze na Bulovce Hana
Roháčová oponovala, že při dodržování základních hygienických návyků hrozí
v oblastech postižených tsunami stejné riziko nákazy jako před katastrofou.
Katastrofální obavy Západu
Už teď je jisté, že katastrofa na dlouhou
dobu těžce zasáhne turistický průmysl.
Obyvatelé Západu se do postižených
oblastí budou vracet jen pomalu. Reagu-

Je pátek, v muslimském světě volný den. Tádžik jménem Hošim nás bere na jednu
z nejoblíbenějších místních zábav - piknik se svými přáteli a příbuznými. Kufr auta
máme plný jídla, čaje a nádobí. Pod sedačkou řidiče leží kalašnikov. To prý aby se
nebál, když jede domů po setmění.

Mrazící testovna

Konec doutníků na Kubě

pokračování na str. 4

Piknik po Afghánsku

Nejchladnějším místem v Čechách se letos zatím stala mrazy vyhlášená oblast
v Černé v Pošumaví. Na rozsáhlých pláních se 7. února za jasného počasí suchý
vzduch prochladil u země až na minus
31,4 °C. Jen o 3 desetiny stupně tepleji
bylo při zemi ve Štítné nad Vláří na Zlínsku. Za těchto chladných dnů byly běžkařské stopy upravené i na zamrzlé ploše
Lipenské přehrady.
Z ulic v kubánských městech mizí automaty s cigaretami a v blízkosti vzdělávacích
institucí je zakázán i prodej tabáku. Tímto opatřením se Kuba během února zařadila po bok států, kteří říkají NE tabáku
na veřejných prostranstvích. Jistě i pro turisty bude těžké si v kubánských barech
a restauracích nezapálit tradiční kubánský doutník.

jí hystericky na jakoukoli zmínku o nemocech v exotických koutech světa. Mohu
to doložit několika příklady ze své vlastní
cestovatelské zkušenosti:
Na podzim 1994 jsem pobýval v Indii právě v době, kdy se ve městě Surat na západním pobřeží objevilo asi 200 potvrzených
případů plicního moru. „Epidemie Černé
smrti!“ hlásaly novinové titulky. Indie se
okamžitě ocitla v mezinárodní izolaci. Letecké a lodní linky byly zastaveny, cestovní kanceláře rušily zájezdy. Jakmile přitom
indičtí lékaři diagnostikovali, že jde o mor,

Jediné dvě přítomné ženy patřily do naší výpravy.
Hošim je Afghánec, kterého jsme potkali
v autobusu z Mashadu, posledního většího města Íránu, do afghánského Heratu.
Nabídl nám roli průvodce, řidiče a překladatele v jedné osobě. V Heratu, kde se narodil, žije přes 40 let. Řadili jsme Hošima
mezi dříve narozené, ale věk lze u zdej-

č. 1/5. r.

Foto: autoři článku

ších lidí jen ztěží odhadnout. Většinou vypadají starší než skutečně jsou.
Herat je dvousettisícové město poblíž hranic s Iránem na západě Afghánistánu. Během více než dvaceti let válek, které skončily teprve před třemi lety, měl Herat štěstí
a není zničený tolik jako jiná města. Na

větších křižovatkách dokonce řídí dopravu fungující semafory a místy je zavedena
elektřina. Asfaltová silnice vedoucí z Heratu končí po pár set metrech. I tak je to
přepych, který si mohou dovolit jen větší města.
Vjíždíme z asfaltky na prašnou, špatně
udržovanou cestu plnou výmolů a děr od
raketových střel. Hošim barvitě vypráví
o minulých režimech, a cesta obtížným terénem tak ubíhá rychleji. Naším dorozumívacím jazykem je ruština, kterou jako
obchodník s látkami používá při cestách
do sousedního Turkmenistánu.
Po několika kilometrech se dostáváme do
bezejmenné vesnice, jichž jsou po Afghánistánu stovky. Naše auto se snadno ztrácí ve spletité změti cest a cestiček, které
se ani nedají nazývat silnicemi. Zavřené
brány a vysoké zdi nám nedovolují nahlédnout do života místních obyvatel. Přijíždíme k jedné z hliněných zdí na okraji
vesnice, za kterou se dá jen tušit Hošimova rozlehlá zahrada plná jabloní, morušovníků a řádek s vinnou révou. Hluboké
brázdy u každého stromu napovídají, že
se musí pečlivě zavlažovat. Zdejší teploty dosahují až 50 °C a voda se nosí ze
vzdálené říčky poblíž vesnice.
Zanedlouho přijíždějí další Hošimovi hosté - jeho přátelé, sousedé a obchodníci
ze stejné ulice, kde prodává své látky za-

LOGO výstava
Vlaštovka jako symbol dálek, mrštné postavičky lezoucí po písmenech slova Kalimera, ale také font ve stylu graﬁtti –
návrhy loga Kalimery nás překvapily
nejen kvalitou, ale také počtem ručně
i počítačově zpracovaných nápadů.
Všechny došlé příspěvky budou vystaveny na veletrhu Sportprague na výstavišti v pražských Letňanech od 23. do
26. února na stánku Kalimery č. 2B2.
Pro autory všech došlých návrhů je připravena vstupenka zdarma na veletrh
Sportprague. K vyzvednutí jsou do 22.
února v redakci Kalimery v Krakovské
ul. 18 v Praze 1.
O konečném vítězi porota ještě nerozhodla. Nové logo Kalimery bude do
měsíce k vidění na webových stránkách
tištěné Kalimery – www.kalimera.cz,
které nahradí oblíbený cestovatelský
portál Treknet (www.treknet.cz).
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STŘÍPKY Z MAROKA
Život ve městě

Od průvodce Azíze se dozvídáme zajímavé věci. Za okradení Maročana je
trest šest měsíců vězení, za okradení cizince tři roky. Když si obyvatelé Mediny
koupí domů nějakou větší věc, která se
nevejde do úzkých uliček, podávají si ji
po střechách, protože jinak by ji domů
nedostali. Když se Dan ptá Azíze, kde
se naučil anglicky. Prý na ulici.

Malé jezinky

V jedné vesničce náhodně zastavujeme
a dáváme dětem žvýkačky. Chtějí jich
víc a když zjišťují, že už žádné nemáme,
začínají být agresivní. Na nic nečekáme
a mizíme pryč.

Noční jízdy

Místní řidiči v noci zásadně nesvítí, jenom bliknou při míjení se. Cyklisti, chodci a „oslíčkáři“ nejsou vidět vůbec. Jezdit po Maroku v noci je prostě risk.

Obchodníci

Po prvním paňáku bratři předvádějí hru
na bubny z velbloudí kůže. Je to paráda. Po druhém paňáku se Mohamed
rozpovídá o tom, jak to prý v Maroku

Práce na farmě ve Skotsku
Do Skotska jsem za vidinou velkého
výdělku peněz vyrazil na konci července. Místo na farmě nedaleko Perthu
mi domluvil kamarád, který tam byl už
od konce dubna. V době, kdy jsem na
farmu přijel, sbíralo na polích jahody
a maliny kolem 300 sběračů.
Všichni jsme byli ubytováni v karavanech
pro 6 lidí. Postelí se do karavanu vešlo
deset a většinou byly všechny obsazeny. Vybavení bylo skromné - mikrovlnka,
lednička a stůl s několika židlemi. Každý
se o jídlo staral sám. Jídelní stoly, několik
plynových sporáků a tři dřezy byly k dispozici v upravené stodole. Celkem deset
splachovacích záchodů doplňovalo pouze šest umyvadel a sprchy umístěné v karavanu a ve zděné budově. Chemické
kadibudky stály u polí. Vše bylo jednou
denně uklízeno. Majiteli jsme za tyto služby museli platit 30 liber týdně. Zahrnuta
v ceně byla i dvakrát týdně cesta autobusem do města a hypermarketu na nákupy.
Každé dva týdny se konala „párty“, kde
jsme dostali dvě piva a dva hamburgery.
Poměrně levně jsem byl v kontaktu s rodinou i známými - ve 4 km vzdáleném Perthu
byla knihovna s internetem zdarma.
Pracovalo se šest dní v týdnu, v sobotu
se odpočívalo. Začínalo se denně o půl
osmé a sbíralo se, dokud byla práce.
Výše denního výdělku závisela na množství a kvalitě nasbíraného ovoce. Byli jsme
rozděleni do čtyř pracovních skupin, o které se starali supervisoři. Byli neustále v
kontaktu s farmou a řešili všechny problé-

chodí: Marokánci si úmyslně vybírají hodně tlusté manželky, aby se v létě
mohli schovat do jejích stínu, když spolu někam jdou. Jako zimní manželku je
dobré mít černošku, protože je zaručeně teplejší než běloška. První manželku
vybírají rodiče. Když umí tkát koberce,
mění se za velbloudy. Většinou za šest.
Jeden velbloud je cca 1000 dirhamů.
Když tkát neumí, mění se za osly. Jeden
osel má cenu cca 100 dirhamů. Druhou
manželku vybírá ta první. Maximum jsou
čtyři manželky, záleží na penězích. Po
třetím paňáku Mohamed prohlašuje, že
nám prodá celý obchod.

Cesty a silnice

Marocká vedlejší silnice je pruh většinou
kvalitního asfaltu pro jedno auto a na
každé straně je tak metr a půl prašné
cesty pro předjíždění a pro oslí jezdce. Hlavní silnice vypadá úplně stejně,
jenom asfaltový pruh je dvakrát tak široký.

Velbloudí pravidlo

Sehne-li se velbloud pro žrádlo v momentě, kdy jezdec nedává pozor, rozbije si jezdec hubu.

Hákliví policisté

Při hledání cesty z města jedeme chvíli jednosměrkou, na což nás upozorňují místní policisté. Seřvou Dana, aby si
oblékl tričko.

Směny za jízdy

Frčíme si v poklidu dálnicí na Tanqer.
Problémem je placení dálničního poplatku. Dolary nechtějí, platební kartu neberou a my u sebe už tolik marockých
dirhamů nemáme. Naštěstí Dan ukecal
řidiče jednoho z projíždějících aut a ten
nám dolary vyměnil.
Milan Silný,
exp. Maroko 2001, www.treknet.cz
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Foto: Anna Přistoupilová
Jahody byly na poli chráněny igelity, tvořící celé tunely. Když se do nich opřelo
sluníčko, byli jsme jako ve skleníku. Nasbírané jahody jsme nosili k supervisorovi
v bednách, na kterých měl každý sběrač
nalepený svůj kód. Po zkontrolování kvality nasbíraných jahod jej supervisor nasnímal podobně jako zboží v obchodě
u pokladny. Večer se potom každý mohl
přesvědčit, kolik za ten den dostane peněz. Průměrný sběrač si vydělal okolo pěti

liber za hodinu, ti nejlepší i devět. Při osmihodinové směně jde na české poměry
o docela slušný peníz. Peníze se vyplácely jednou týdně v podobě záloh, zbytek byl veden jen papírově. Celou výplatu
jsme dostávali až při odjezdu.
Všechno se zdálo být bezproblémové, cítili jsem se jako na letním táboře. Když však
přestalo počasí přát a ovoce zrát, klesaly výdělky. Zhoršovala se nálada mezi
majitelem a námi, začalo se propouštět.
Přibývalo dní, kdy se vůbec nepracovalo a přesto se platil nájem. Většina lidí,
kteří si začali hledat jinou práci, ji opravdu našla - často snazší a lépe placenou.
Sbírání jahod je namáhavé pro záda, kolena a prsty, které musí jahody uštípnout
a přitom je neznehodnotit svým otiskem.
Někteří tak rádi odešli na pozice v hotelech a kuchyních.
Sám jsem se rozhodl pro odjezd začátkem září. Dojel jsem až na jih Anglie do

vesničky poblíž Exeteru, kde jsem zbytek času strávil natíráním oken u známých
jedné kamarádky. Změny jsem nelitoval
- lepší práce, ubytování, hotové jídlo přímo doma. Podle zpráv, co jsem dostával
z farmy, se tam situace s penězi jen zhoršovala, takže i ﬁnančně jsem si polepšil.
Více než 1000km cestu z Perthu do Exeteru jsem dostopoval za den a půl a ještě
jsem navštívil přátele v Lake District. Zklamaný z práce ve Velké Británii jsem rozhodně nebyl.
Roman Machain

související články
> Skotská trasa West Higland
> Nepovedené zprostředkování práce v Anglii
> Skotští důchodci na hašiši
> Stop ve Skotsku
>>>

www.treknet.cz

práce v zahraničí

Vyhrajte 10 USD za svůj příspěvek!

Máte jinou zkušenost s prací v zahraničí? Napište nám svůj příběh,
popište vaši pracovní pozici, přibližte čtenářům výši výdělků, výhody a nevýhody práce v dané zemi. Varujte a doporučujte, informujte o tom, co jste před odjezdem za prací do zahraničí netušili nebo
jak jste práci získali.
Příspěvky zveřejněné v Kalimeře v číslech 2, 3-4, 5, 6 / 2005 a 1 / 2006 budou odměněny slevou 10 USD při využití služeb refundace daní u společnosti Taxback.com - světové jedničky v mezinárodních refundacích daní od roku 1996.
Příspěvky i s fotodokumentací zasílejte až do 25. ledna 2006 na redakce@kalimera.cz.
Šanci tak má i ten, kdo pojede poprvé pracovat do zahraničí až letos. Všechny došlé
příspěvky budou zveřejněny na www.kalimera.cz v rubrice Práce v zahraničí.

Vlakem po Srbsku
a Černé Hoře
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Hovno hoří

Dan se převtěluje v berbera a rozdělává ohníček z velbloudích bobků, které
tvarem barvou i tvrdostí skutečně připomínají kaštany. Pro ty, kteří si nejsou
jisti, můžeme skutečně potvrdit fakt, že
hovno hoří.

my, které se týkaly jeho skupiny: stávky za
zvýšení ceny za nasbíranou bednu, nedostatek beden atd.
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Divoká noc v Turecku
V údolí řeky Iyidere Čayi ve východním
Turecku, 100 km od gruzínské hranice,
omamně voní čaj z plantáží, kde se již
sklízí. Podél cesty stojí zahalené ženy
s pytli plnými čajových lístků a čekají, až
jim zastaví nějaký náklaďák. Po poledni
se spouští prudký déšť. Nezbývá mi než
zastavit svoji 14 let starou motorku MZ
251 ETZ u malého altánku v těsném sousedství s umývárnou. Věřící se v ní myjí
před vstupem do mešity postavené ve
svahu hned za silnicí.
Už je 6 hodin odpoledne a stále lije. Všude je mlha, viditelnost klesá na 60 metrů.
V 8 hodin večer končí bohoslužba. Chci
se kouknout do mešity, ale kolem motorky
se motají dva malí kluci. Lezou mi do báglu, do věcí na mašině a chtějí čórovat.
V noci mi můj altánkový příbytek osvětluje
žárovka, což se mi moc nehodí. Při pozorném pohledu ze silnice si mě a mých věcí
může kdokoliv všimnout. Je čas na kutě.
Asi po hodině spánku mě, ani nevím jak,
probouzí fešáci v maskáčích a se samopaly. Něco na mě huhlají. Nic nechápu
a jsem jak zfetovaný. Podobně vypadá
asi každý po jedné hodině spánku, zvlášť
když noc předtím oka nezamhouřil. Jen
velmi pomalu mi dochází, kde jsem a co
se kolem mě děje. Matně vnímám, že
dva z nich mají kalašnikovy a další dva
americké M-16. Přijeli civilní dodávkou.
Kdybych nebyl v té chvíli mentálně úplně
mimo, strachy bych se nejspíš podělal.
Pomalu se probouzím a zkouším cosi anglicky a německy. Berou mi doklady a po
chvíli žvatlání přivádějí dalšího vojáka,
který „umí dobře anglicky“. Neumí. Dává

dohromady jen pár slov. Konečně nacházím ve spacáku brýle a rozkoukávám se.
Po delším neplodném rozhovoru z nich
konečně vypadává, že jsou to pomatenci
z JANDARMA - slavné to Turecké armády. Nevím, co po mně chtějí, ale tímhle
mě uklidnili.
To, co jsem považoval za kalašnikovy,
jsou československé samopaly vzor 58.
Vysvětluji jim, že jsem z té země. Vracejí
mi doklady a následuje další snaha o debatu. Nakonec jeden z nich – ten, co
mluví anglicky – opakuje slova „daňjer,
daňjer“. Nechápu. Zkouší to jinak. Ke
slovům „daňjer, daňjer“ si přikládá ruce
k uším, vyvaluje oči a pomateně kolem mě
tancuje. Zase nic. Chvíli s někým mluví mobilem a poté tohle taneční číslo vylepšují
novou říkankou „daňjer bíír, daňjer bíír“.
Že by mě chtěli pohostit pivečkem? Anglicky drmolím, že „dík, ale pivo si nedám, já
chci spát…“ Moji hrdinové se znovu radí.
Spíkr opět slabikuje a mně už to dochází.
„Daňjer bíír“ je varování před medvědem
– DANGER, BEAR!
Tak jsme se přece nakonec domluvili. Hoši
potom ještě zkouší fotbalové EURO ´04
a Amerika versus Irák, ale já pořád zívám a zavírám oči. Už jim asi došlo, že
teď v noci moc nepokecáme, a po hodině handrkování mí chrabří ochránci konečně odjíždějí.
Takže se vlastně nic nestalo. Jen jsem při
dalším usínání ještě přemýšlel, jestli mě
žebra bolí od tvrdé podlahy, nebo mě
jeden z těch ochránců nakopl, abych se
probudil.
Milan Loucký

Ve snaze přiblížit se západní Evropě, přijali Černohorci už před více než dvěma
lety zákon, který zakazuje kouření na
veřejných prostranstvích, v čekárnách,
ve vlacích, apod. Realita je ale jiná.
Po 24 dnech strávených v Černé Hoře
přejíždíme nočním rychlíkem z Mojkovace do Bělehradu. Už předtím jsme několikrát po téhle jediné černohorské železnici
cestovali, ale vždycky jen přes den a na
vzdálenosti, jejichž překonání netrvalo
více než 2 hodiny jízdy.
„Pojď, vlezeme si do nekuřáku“, navrhuji.
Vlak je narvaný k prasknutí, a tak s povděkem zaujímáme místa v uličce napůl
sedíc a napůl se bokem opírajíc o vlastní
bágly. Zbylou mezerou vedle nás se co
chvíli prodírá někdo tam a po chvíli zase
zpátky. Ve skrčené poloze trpíme v uličce
následujících osm hodin. Vůbec nespíme.
Nejhorší je ale pro nás zjištění, že skoro
všichni cestující ve vlaku zcela bez mrknutí
oka a bez ostychu kouří.
Náš vagón je přesycen cigaretovým dýmem tak, že by se dal krájet. Nepomáhá
ani občasné větrání. Co chvíli se otevřou
dveře některého z kupé a z jeho útrob se
na chodbičku vyvalí nová dávka bělavého dýmu. Asi čtyřicetiletá paní, která postává v uličce vedle nás, se v pravidelných

intervalech dusí záchvatem neustávajícího
tuberáckého kašle. Vždycky, když ji to na
chvíli přejde, si zapálí další cigárko. Ve
vlaku ale nekouří jen cestující. Často tu
můžete vidět, jak si v nekuřáckém vagóně
klidně zapálí i průvodčí.
Cesta do hlavní metropole Srbska byla příšerná. Pokud jste nekuřáci jako já a chystáte se do těchto končin, jezděte na delší vzdálenosti raději autobusem. V srpnu
2004 stála cesta autobusem z Budvy na
černohorském pobřeží až do Bělehradu
16 EUR/osobu, vlakem z černohorského
pobřeží (z Baru) to vyšlo na 14,5 EUR/
osobu. Z vnitrozemí Černé Horybyla cesta o něco levnější – vlak z Mojkovace či
Kolašinu stál 11,5 EUR, autobus okolo
13 EUR. Zkoušeli jsme získat studentské
alevy, ale žádné jsme nedostali.
Milan Jána

související články
> vlakem do Řecka přes Turecko
> Expres Bombaj - Ahmedabád
> Vlakem do Dillí
> Po pražcích do Evropy
>>>

doprava

DEN-VÍKEND-DOVOLENÁ
se Sport-S
EVROPA A AMERIKA

rafting, cyklistika, pobyty v Alpách
i u moře, cesty za poznáním

ČESKÁ REPUBLIKA

rafting, vodácké putování, pobyty,
sportovní programy, akce pro firmy

LYŽOVÁNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Rakousko již od 2750 Kč
Švýcarsko již od 5990 Kč

Blatenská 113, 430 03 Chomutov, tel: 474 624 088
Václavské nám. 48, 110 00 Praha 1, tel: 296 301 680
chomutov@sport-s.cz, praha@sport-s.cz
www.sport-s.cz
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NOVINKY ISPO 2005
Skládačky

Nevíte,co si pod tímto tykadlovým plastem představit? Přidejte sníh, svah a jsou
tu skládací saně! Skladné modely saní na
svých stáncích představili téměř všichni
výrobci pojízdných židlí a pekáčů. Éra
saní, jedoucích rychlostí 120km/hod na
střeše auta, tímto končí…

Nafukovačky

Stany nedávají inovátorům spát. Čím
jen nahradit těžké tyče? Vzduchem? To
je ono! Nafukovací stany prezentovala na svém stánku mladá americká ﬁrma NEMO.

Lyžáky s topením

Vložky do bot s tepelnými čidly nejsou
u rakouské ﬁrmy Thermic žádnou novinkou, ale jeho dálkové ovládání zavěšené na krku majitele promrzlých nohou
je skutečnou lahůdkou. Tlumit nebo naopak přikládat si do kamen pod prsty lze
bez problémů třeba i na lanovce.
Podrobnosti najdete v článcích na
www.kalimera.cz v rubrice Vybavení.

související články
> Novinky veletrhu Sportprague
> Novinky veletrhu Sportlife
> > > www.treknet.cz

vybavení

Úprava vody na cestách
pokračování ze str.1

Jód
Jako nouzové nárazové řešení se používá desinfekce jódem. V zahraničí je možné sehnat produkty obsahující samotný jód
(Iodine) nebo tetraglycinhydroperjodid
(Globalin). V našich lékárnách se prodává 2% roztok jódu, kterého stačí dvě kapky
na litr podezřelé vody. Jód půl hodiny působí a minimálně další půl hodinu z otevřené
láhve vyprchává. Zabíjí všechny patogeny,
ale měli by se mu vyvarovat lidé s onemocněními štítné žlázy a těhotné ženy. Bohužel
na jód existují i poměrně četné alergické reakce. Konzumace čtyř litrů vody upravené
jódem zvýší dávku jódu v těle až 100krát.
Krom toho má upravená voda nepříjemnou
chuť a zápach a ani barva není právě lákavá. Neutralizační přísady nedokáží tato negativa zcela eliminovat. Jód je nutné chránit
před vlivem světla a vzduchu, aby se svévolně nerozkládal. Nejjednodušší a nejbezpečnější je jeho přeprava v tekutém stavu.
Peroxid vodíku
Poměrně rozumnou alternativou se jeví přípravky na základě stabilizovaného peroxidu vodíku (1,75%) s přídavkem stříbra (max.
35 mg/l). Tento preparát se prodává pod
názvem Sanosil DDW. Peroxid vodíku likviduje veškeré patogeny a stříbro zajišťuje
ochranu před znovuznečištěním po dobu
až půl roku. Malá plastová lahvička stačí na
úpravu 100 litrů vody a je vybavena uzávěrem s kapátkovým dávkovačem. Není problém ji zakoupit nebo objednat v lékárnách.
Peroxid vodíku se nemusí neutralizovat a vodu je možné pít už za půl hodiny. Sanosil
je bez chuti a zápachu a nemá ani žádné
prokázané nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání. Cena upraveného litru je 70
– 80 haléřů. Ale pozor, samotné sloučeniny
stříbra nebo mědi nejsou vhodné k úpravě
kontaminované vody. Vodu totiž nedesinﬁkují, jen zabraňují množení se patogenů. Hodí
se jen pro dlouhodobou ochranu primárně
nezávadné vody.
Chlór
Většina přípravků založených na bázi
chloru (Savo, Izosan, dvousložkový Sterilag, PharmX-Aqua, Puritabs, Stertabs či
Aquatabs) se nedají používat dlouhodobě a nezabíjí prvoka amébu či giardii. Tito
prvoci napadají játra a pokud není infekce včas odhalena a vyléčena podáním
příslušných léků, může dojít k nenávratnému porušení organismu. Počátek nákazy bývá indikován průjmem, někdy s krví
nebo hlenem ve stolici.
Nejkvalitnějším přípravkem na bázi chlóru
na našem trhu je asi dvousložkový Aquasteril. Vodu upravuje pomocí chlorderivátů
kyseliny izokyanurové a následná dechlorace probíhá pomocí vitaminového preparátu. Vodu je možné pít za jednu hodinu
od začátku čistícího procesu. Vysoká dávka aktivního chloru by měla zlikvidovat,
stejně jako u Sanosilu, i tak odolné patogeny jako je bičíkovec giardie. Cena jednoho upraveného litru je 1- 1,50 Kč. Voda
upravená Aquasterilem bez dechlorační
přísady je před sekundární kontaminací
chráněna v uzavřené láhvi po 6 měsíců.

Testovna

Zajímají vás testy outdoorového vybavení? Podívejte se na své věci – 3 roky
starý batoh, možná před rokem zakoupený stan, spacák, co kdysi hřál… Právě
vy testujete vybavení na vlastní kůži, jste
nejlepší kritici, jaké si čtenáři Kalimery
mohou přát. Vzájemným předáváním
vašich zkušeností se rozrůstá na webu
Kalimery rubrika zvaná TESTOVNA.
Přispějte i vy do Testovny a vyhrajte v tomto kole následující ceny od ﬁrmy Acron:
 nůž Wenger 1.77.05 W120 Ranger
 nůž Wenger Classic 1.10.13
 „kpz“ Coghlan‘s Survival Kit In The Can
100– 9850
C
 kompas Coghlan’s Compass C – 0448
strunová pila Coghlan’s Commando
 95
Saw C – 8304
Odměníme
nejlepší příspěvky došlé na e-mail
75
redakce@kalimera.cz do 18. 3. 2005.
Redakce si vyhrazuje právo v případě kvalitativní vyrovnanosti příspěvků výherce vylosovat.
Výherci cestovních ledvinek na tělo z minu25
lého kola jsou: Roman Machain (karimatka
Therm-a-Rest), Roman Forman (boty Planika5 Epir), Josef Klimeš (boty Botana).
0
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Pokud je chlór už deaktivován, má upravená voda trvanlivost jen 2 dny.
MECHANICKÉ ÚPRAVY
Společným problémem chemických úprav
vody je klesající účinnost při mechanickém znečištění vody. Hrubé nečistoty lze
odstranit přeﬁltrováním vody přes šátek
nebo tričko. Nezbavíte se tak ale jemného kalu, který výrazně snižuje účinnost
chemických přípravků. Toho se lze zbavit
přeﬁltrováním přes kvalitní ﬁltr, což však
značně zkrátí jeho životnost. Alternativou
je převaření vody, čímž se sice nezbavíte
kalu, ale zabijete nebezpečné patogeny.
Doporučuje se minimálně desetiminutový var a na každých dalších 300 výškových metrů přidat jednu minutu. Ve výšce
4000 m.n.m už vaříte absurdní čtvrt hodinu, což není vzhledem k velké spotřebě paliva vždy realizovatelné. V nadmořských výškách, kde jste si jistí, že nad vámi
nežijí žádní lidé a ani se nepase dobytek,
je na druhou stranu riziko kontaminace
vody minimální. Poté, co nás překvapila
v Etiopii stáda skotu ve třech a půl tisících,
vaříme vodu vždy alespoň 3 – 4 minuty.
Je to lepší než ji pít neupravenou.

které zachytí bez problémů třeba giardii
nebo améby (2 - 17 µm) a bakterie (max.
0,22 µm), ale už ne všechny viry (0,025 0,075 µm). Dalším problémem je potenciální možnost množení se patogenů přímo
ve ﬁltru. Proto doporučují výrobci zároveň
přeﬁltrovanou vodu upravovat ještě chemicky, což minimálně zdvojnásobuje cenu
upraveného litru vody.
Nevýhodou keramických ﬁltrů je vysoká
cena (3000 – 5000 Kč), potenciální poruchovost poměrně složitého mechanismu
a jejich křehkost. Jádro upuštěné na kamen
se roztříští, ﬁltru v batohu, který hodí řidič
ze střechy autobusu na zem, se může leccos ulomit nebo prasknout. A pokud nemáte čas keramické jádro prosušit několik
dní před tím, než vám ﬁltr v horách zmrzne, jádro nejspíš popraská a přestane plnit
svoji funkci. O tom, jak obtížné a drahé je
sehnat v rozvojových zemích náhradní díly
na kvalitní ﬁltr, snad ani nemusím psát.
Kapacita keramické vložky je v ideálním
případě tisíc až dva tisíce litrů vody a je
výrazně závislá na stupni znečistění ﬁltrované vody. Drobné částečky ve vodě zanáší keramické jádro, jehož propustnost
se tím snižuje. Aby byla propustnost opět

Několik rad o balené vodě

“Velký pozor je nutno dávat na kupovanou vodu. Plastové láhve jsou obvykle na
první pohled dobře uzavřené a uzávěr bývá zataven umělým obalem. Po odtržení
obalu však někdy zjistíte, že je povolený uzávěr nebo je odtržený spodní ochranný
proužek. To je jasné znamení, že se jedná o potenciálně inﬁkovanou vodu. Proto je
nejlepší otevřít láhev hned u prodejce a v případě jakýchkoli pochyb ji můžete vrátit.
Není vhodné požádat o výměnu, protože špatná láhev určitě nebyla jediná. My jsme
v Indii takto vodu vraceli běžně a prodejci většinou neprotestovali při vracení peněz.
Pozor je nutné dávat také na podezřele levnou vodu. Zde je velká pravděpodobnost
nějaké nekalosti. Neulehčujte práci podvodníkům a všechny použité plastové láhve
pečlivě znehodnocujte, aby bylo zamezeno jejich zneužití pro naplnění inﬁkovanou
vodou. Myslete na zdraví těch, kteří si pak tuto vodu koupí.
Dalším nebezpečím jsou originální nápoje obsahující led a ovocné šťávy, do kterých je přidána voda. Led nebo přidávaná voda je obvykle z místních zdrojů a tudíž může být závadná. Mikroorganismy běžně ve zmrazené vodě přežívají, takže
kostka ledu ve vašem nápoji může přinést velké problémy. Potenciálně jsou nebezpečné vlastně všechny nápoje, které neprošly tepelnou úpravou (varem) a které
jsou podomácku vyrobené. Stejně tak si dávejte pozor na vodu, ve které umýváte
ovoce a další potraviny. Při snaze o očištění je snadno můžete inﬁkovat.“
Martin Rampula , rubrika Nebezpečí, www.treknet.cz

do 29. dubna 2005 ANDY 2004- výstava fotograﬁí Filipa Melichara, prodejna
Warmpeace, Slavíkova 5, Praha 2

23. - 26. února 2005 SPORTPRAGUE jaro
- mezinárodní veletrh spotrovního vybavení a módy, veletržní areál Letňany, Praha;
www.sportprague.cz
1. - 23. března 2005 FESTIVAL PRO TIBETsérie promítání, besed a koncertů v Ostravě; www.protibet.org
6. března 2005 KRKONOŠSKÁ 70 - bežkařský závod pětičlenných družstev; areál Svatý Petr, Špindlerův mlýn; www.krkonosska70.cz
18. - 20. března 2005 SPORT TIME
SHOW - veletrh sportu a sportovních potřeb, Výstaviště Holešovice, Praha; www.
sport-time.cz
19. - 20. března 2005 SKIALPFEST - slovenský pohár ve skialpinismu s večerním
programem, Žiarska dolina na Slovensku;
www.skialpfest.sk
1. - 3. dubna 2005 SETKÁNÍ CESTOVATELŮ jaro - 6. cestovatelský festival, KD Ládví, Praha 8; www.setkanicestovatelu.cz
PROMÍTÁNÍ KALIMERY
Nepravidelný cyklus promítání přispěvovatelů Kalimery (čas a místo upřesníme na
webových stránkách Kalimery):
GREAT DIVIDE RACE - 4000 km za 20
dní, extrémní závod Skalistými horami očima Jana Kopky
MEXIKO, GUATEMALA - Eva Zímová
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Filtry
Dlouhodobě lze pít kromě vody upravené Sanosilem také mechanicky ﬁltrovanou
vodu. Kvalita ﬁltrované vody je závislá na
poloměru částic, který ﬁltr propouští.
Poměrně rozšířené jsou ﬁltry na bázi jednoduché ﬁltrace, které zbaví vodu jen hrubých nečistot. Jádro ﬁltru může obsahovat
aktivní uhlík, zachycující škodlivé chemikálie a zlepšující chuť vody, nebo jód, který
se všemi svými negativními účinky vodu
„umrtvuje“. Jádro je většinou třeba měnit
po každých 200 litrech. Při dvou lidech,
kteří budou v teplejších oblastech odkázáni pouze na ﬁltrovanou vodu, pokryje spotřebu asi na 2 – 3 týdny. Na dlouhou, několikaměsíční expedici do míst, kde nelze
koupit nezávadnou vodu, nebo je drahá,
připadá v úvahu ﬁltr keramický.
Keramické ﬁltry protlačují vodu pomocí
ruční pumpy vodu přes keramické jádro,

obnovena a bylo možné naﬁltrovat litr za
minutu nebo dvě, je třeba vrchní vrstvu keramiky obrousit houbičkou. Postup můžete
opakovat tak dlouho, dokud se tloušťka
keramiky nezbrousí na kritickou míru. To
ukáže přiložená měrka a pro vás to znamená, že je na čase koupit nové keramické jádro za zhruba 1400 Kč.
Každá metoda má svá pro i proti. Při výběru je třeba zvážit všechny faktory týkající se konkrétní cesty a tamních podmínek.
My osobně na několikaměsíční expedice,
kde se pohybujeme jak v džungli, horách,
na poušti, stepi i v megaměstech, s sebou
vozíme zásobu Sanosilu. V oblastech, kde
není použitelný, vodu převaříme na benzínovém vařiči. Pokud je k sehnání levná
a kvalitní balená voda, rádi ušetříme benzín, Sanosil i čas.

PRAVIDLA:
- příspěvek má minimálně 2000 a maximálně 8000 znaků včetně přesného názvu, přibližné ceny a data nákupu popisované věci
- článek se týká autorových osobních zkušeností s popisovaným vybavením, autor
je podepsán svým celým jménem
- text je doplněn fotograﬁí popisované
věci (výjimečně ji můžete i nakreslit :-))
- než začnete psát, zamyslete se, co vám
při výběru vybavení pomohlo, co vás odradilo, nebo naopak motivovalo
- styl článku je libovolný – může se jednat o konkrétní zkušenost na určitém místě, nebo popis funkčnosti a chyb vybrané
věci z hlediska dlouhodobého. Vtipně, kriticky, s návrhem řešení - je to na vás.
Došlé příspěvky budou postupně zveřejněny v rubrice Testovna na webových stránkách Kalimery (www.kalimera.cz), která je
doplňkem k rubrice Vybavení s novinkami
ze světa outdoorového vybavení a radami
týkající se výběru a koupě věcí na cesty.

1. CENA TOHOTO KOLA
Nůž značky Wenger W120 Ranger
Pouze dva výrobci nožů mají právo označovat nože helvétským křížem. Mezi tyto
pravé „švýcarské důstojnické nože“ patří
značka WENGER.

redakce

Lucie Kinkorová
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VYŠLO
Anglie,
edice Rough Guide,
nakl. JOTA, 2005,
744 str., cena 798 Kč
Na ostrovech Spojeného
království Velké Británie
a Severního Irska si vydělá v létě spousta z vás peníze na další
rok studia, budoucí i minulé cesty. Než
se vrátíte zpět na kontinent, vychutnejte si i jinou než pracovní atmosféru Anglie, která tolik dosud lpí na své zašlé
slávě. Odpočívejte v lázeňském prostředí na pobřeží Atlantského oceánu, vychutnávejte si tradiční vesničky s jejich
„puby“ a užívejte bohaté kulturní nabídky v Londýně. Průvodcem vám může být
tato publikace, doplněná nejen obrazovým materiálem na přiloženém DVD.

Nejedná se o klasický kapesní nůž, ale model, který se nosí zavěšen na opasku za závěsný kroužek nebo v pouzdře. Tento model
patří do řady „velkých nožů“ W120 Ranger,
které měří zavřené 120 mm. Samotná nerezová čepel tvrdosti 56 HRC je 95 mm dlouhá a jistí ji tlačítkem ovládaná pojistka typu
„liner lock“. Další výbavu nože tvoří účinná pilka na dřevo, vývrtka, šídlo, otvírák na
konzervy, otvírák na korunky kombinovaný
s plochým šroubovákem, jištěným patentovanou automatickou pojistkou.
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Svérázný národ Dogonů
Mali je jako vnitrozemská africká země
poměrně těžko přístupná - polovinu tvoří
nehostinná poušť. To však nebrání cestovatelům vydat se za tamními bájnými
pouštními městy Timbuktu a Gao. Nevynechávají ani hliněné město Djenné,
které se i s obrovskou mešitou uplácanou z hlíny ocitá v období dešťů na
ostrově.
Mezi stále oblíbenější se řadí i oblast Dogonů podél Bandiagárského zlomu – unikátního geologického útvaru, kde rozlehlá
rovina končí až tři sta metrů vysokým srázem, pod nímž nekonečná rovina pokračuje dál až do Burkiny Faso. Úrodnou oblast
podél tohoto zlomu kdysi obývali Pigmejové a Telemové (záhadný, rovněž trpasličí
národ, jehož lidé byli podle legend červení a uměli létat). Někdy před 500 lety je
odtud vytlačili Dogoni, kteří utíkali před
islamizací. Původní dogonská víra, stejně
jako většina domorodých náboženství v Africe, je často označována jako animismus,
ale jde o velmi promyšlené náboženství.
Dogoni jsou známí i svými obdivuhodnými
astronomickými znalostmi. Ke kultuře Dogonů rovněž neodmyslitelně patří dřevořezby. Nádherné jsou jejich ﬁgurky, masky,
přívěsky, dřevěné vyřezávané píšťalky, či
zdobené dveře a okenice domů. Bohužel
mnoho těchto předmětů nyní z vesnic mizí
jako suvenýry.
Nechal jsem se zlákat vyprávěním cestovatelů, které jsem potkával, a do země
Dogonů jsem se také vypravil. Průvodce
není v dogonských vesnicích nezbytnost,
ale mít s sebou místního člověka má své
výhody. Kromě toho, že zná cestu a umí
místní jazyk (ne všichni však mluví francouzsky či anglicky), vás například upozorní na nedotknutelná místa. Dogoni mají
určité mystické zóny, které by neměl cizinec narušit. I když dnes už cizinci zřejmě
nehrozí za takové provinění větší nepříjemnost, než že po něm budou domorodci chtít zaplatit „odškodné“, je dobré se
mít na pozoru a těmto místům se vyhnout.
Většinou stačí jít jen o pár metrů dál. Domorodci totiž upřímně věří, že jim taková
svatokrádež přinese neštěstí.
Výběr průvodce jsem nechal až do Bandiagáry – posledního většího města před
dogonskými vesnicemi. Mnozí rádoby
průvodci ze vzdálenějších měst nejenže

Spižírny se slaměnými stříškami
nejsou skuteční Dogoni, ale ani skuteční
průvodci. Jsou to podvodníci. Nabízející se průvodce Bebé uměl dobře anglicky, ale provádění cizinců mu už značně

Piknik po Afghánsku
pokračování ze str.1

koupené především v Iránu a Číně. I tak
uzavřená společnost, jako jsou tito pozvaní lidé, nechává své manželky a dcery doma. Dokonce ani neprozrazují jejich
jména a ony se nikdy nesetkají. Jediné dvě
přítomné ženy patří do naší výpravy.
Hošim je zkušený hostitel a vybírá místo ve
stínu jednoho z velkých stromů. Rozkládáme
těžké perské koberce a pomáháme vynášet věci z auta. Mimo dosah slunce se kupí
jídlo - afghánský chléb nán, maso a zelenina, melouny a hroznové víno, limonády,
termosky se zeleným a černým čajem. Místo cukřenky pokládáme na koberec bonbóny, přes které se neslazený čaj pije. Místními
velmi oblíbená afghánská pop hudba nám
vyhrává z kazety v přehrávači napojeném
na autobaterii. Muži připravují v přenosných
papiňácích maso s cibulí, krájí zeleninu na
salát a vše pak prostírají přímo na koberec,
kde všichni sedíme v kruhu. Zahradní piknik
může začít.
Jíme rukama, maso i omáčku nabíráme
kousky chlebových placek. Atmosféra ve

Telemské domky podél Bandiagárského zlomu připomínající ptačí hnízda
Foto: autor článku
stouplo do hlavy. Dal jsem přednost Guindovi, který s prováděním neměl moc zkušeností a ani cizí jazyky nebyly jeho silnou stránkou, ale byl to místní kluk a zdál
se být spolehlivý. Nad vesničkou Ende
jsme navštívili usměvavého a přívětivého šamana. Zpíval modlitby a při tom
rytmicky tloukl klacíkem do kusu železa.
Můj průvodce se sice vzhlížel v západní
civilizaci, ale před kouzelníkem měl respekt. S Guindou jsem pak během šesti

Foto: autor článku
dnů prošel mnoho půvabných vesniček
s drobnými hliněnými domky s plochými
střechami, na kterých jsme nocovali. Ve
vesničce Amani jsme usínali za mystické-

ho dunění bubnů i z vesnic značně vzdálených. U domků byly roztomilé spižírny
se slaměnými stříškami, které občas stály
na kuřích nožkách, zřejmě aby se k nim
nedostali hlodavci.
Kromě jedinečných výhledů na dogonské
vesnice položené nad i pod Bandiagárským
zlomem spatříte při treku po okolí i zvláštní
skalní útvary, které v období dešťů dotváří
vysoké vodopády. Přímo pod převisy útesu jsou dodnes zachované telemské domky, které svým umístěním připomínají ptačí
hnízda. Při pohledu na ně nelze než uvěřit
legendám o létajících skřítcích.
Svoji svéráznou kulturu si do značné míry
zachovali Dogoni dodnes, přestože některé vesnice jsou již zislamizované. Nezahálejí ani křesťanští misionáři. Jednou za
šedesát let pořádají Dogoni velikou slavnost, při které se tančí v maskách, hodně
se jí a hodně se pije pivo ze zkvašeného
milétu. Ptal jsem se Guinda, jestli tancují
v maskách i při jiných příležitostech: „Tancujeme. Kdykoli se sejde dost turistů a zaplatí. Kdybys dost zaplatil, tak bychom
uspořádali slavnost i pro tebe.“ Zklamaně
jsem odmítl a spokojil se s pozorováním
běžného života zdejších lidí.
Více než klasickými penězi potěšíte náčelníky a stařešiny vesnic kola ořechy, které
se ještě donedávna používaly jako univerzální platidlo. Do uzavřených nejortodoxnějších vesnic, které jako jediné zatím čelí
náboženství, turistům i „odpadlým“ Dogonům, vám však proniknout nepomohou.
Marian Koreček

společnosti je už od začátku velmi uvolněná a přátelská. Po zbytek dne hrajeme
karty, procházíme se zahradou a povídáme si s těmi, se kterými se domluvíme anglicky nebo rusky. Všechny zajímá, jaké je
to u nás, vyptávají se na naše zvyky, náboženství, rodiny. Na oplátku vyzvídáme
i my. Neopomeneme se zeptat na postavení ženy a její roli ve společnosti. Překvapuje nás, jak muži na naše otázky ochotně
a bez rozpaků odpovídají. Dokonce kruh
tancujících a tleskajících mužů se osměluje
vyzvat k tanci i ženy-cizinky.
V zahradě zůstáváme až do večera. Nikdo z nás do této chvíle nevěřil, že v zemi,
která má na západě tak špatnou pověst,
zažijeme něco podobného. Byl to jeden
z prvních silných zážitků na naší cestě Afghánistánem, kde sice na turisty připravení nejsou, ale o skvělé průvodce zde
nouze není.
Ondřej Adamovský
Zuzana Voršilková

Strach horší než...
pokračování ze str.1

obratem nemoc zastavili moderními antibiotiky, kterými je takřka stoprocentně léčitelná. Nenakazil se ani jediný cizinec, zemřelo padesát Indů. Podle statistiky českého
ministerstva zdravotnictví zabije každý rok
stejný počet Čechů obyčejná chřipka.
Na podzim 2003 jsem cestoval po Pákistánu a západní Číně právě v době,
kdy tam „řádil“ SARS. Podle studie organizace World travel and tourism council
(WTTC) srazil strach z nemoci počet turistů ve většině asijských zemích na polovinu. V celé Asii přitom SARS zabil 700
lidí – tedy polovinu každoročního počtu
obětí automobilových havárií v České republice. Když jsem se loni na jaře vydal
do Malajsie, Thajska a Kambodži, jihovýchodní Asii právě sužovala epidemie
ptačí chřipky. Zájezdy do Thajska kvůli
ní odřeklo 20 % západních turistů. Ptačí
chřipka zabila asi dvacet domorodců. Kolem třiceti Čechů přitom každý rok zemře
na onemocnění salmonelou.

pití, 22 000 z nás zabije kouření. Dlouhodobé statistiky mluví jasně: nejčastější příčinou smrti západních cestovatelů v Asii
nejsou nemoci, ale dopravní nehody.
Co z toho všeho plyne? Klidně si hoďte na
záda bágl a vyražte. Riziko, že se v jihovýchodní Asii po tsunami stanete obětí epidemie,
je o několik řádů menší, než úder blesku (loni
zabil nejméně sedm Čechů). Nezapomeňte
jen zdravotní pojištění a zdravý rozum.

související články
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nemoci

Očima statistik
Když jsem v roce 1997 psal průvodce
„Cesta na východ“, u odborníků na tropickou medicínu jsem zjišťoval, jak velké je
nebezpečí nákazy různými exotickými nemocemi. Choleru si přiveze zhruba jeden
český cestovatel za deset let, tyfus asi tři za
rok. A obávané “exotické” choroby? Mor,
SARS a ptačí chřipka zabily dohromady
řádově 800 lidí. Přibližně 1 800 Čechů
zemře každý rok na následky nezřízeného
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