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Pěšky kolem světa

PLACENÁ INZERCE

Na začátku února 2010 se vydal třicetiletý Dávid Simon z Maďarska pěšky
na cestu kolem světa. Do roku 2015 má
v plánu ujít 58 tisíc km a navštívit 40 zemí
světa. Putovat chce přes Balkán, Indii, Indonésii, Severní a Jižní Ameriku a Afriku.
Odtud se pak vrátí přes západní Evropu
zpět do Maďarska. Denně se chystá ujít
24 až 29 km. Cestovatel si vzal s sebou
na cestu pouze batoh, nemá mobilní telefon, laptop ani navigaci. Orientovat se
chce pouze podle mapy.

Výstup na činnou sopku
Teplota stoupá. Prší a všude je mnoho
páry. Nevidím. Cítím vítr, který nadzvedl
mraky mlhy, a já se podívám pod nohy.
Vidím praskliny a v nich proudící žhavou lávu. Nevěřím. Skláním se a zjišťuji,
že stojím na asi třicet centimetrů tlusté
krustě ztuhlé lávy, která ještě před několika dny tekla. S hrůzou v očích hledím
na průvodce, ale ten se jen směje a ukazuje nám, abychom pokračovali. Nevěřícně koukám na další vyděšené obličeje,
ale přesto jdu. Stojíme na činné sopce
Pacaya (2 522 m n. m.) nacházející se
poblíž města Antigua v Guatemale.
Cesta k sopce
Mikrobusem přijíždíme ke vstupu do chráněné oblasti okolo sopky. Platíme vstupné
a ujímá se nás jeden z průvodců. Jeho
příchod je signálem pro mnoho místních
pokračování na str. 4 U lávového pramene sopky Pacaya.

Změny ve vízech

Potraviny na cestách

Lidé cestující do Jemenu nebo Indie musejí
od února 2010 počítat se změnami pravidel ve vydávání turistických víz. V Jemenu
již není možné získat vízum na letištích,
turisté tak o něj musejí zažádat již před
cestou. V Indii zase mohou lidé pobývat
v zemi po dobu stanovenou vízem, jakmile
ale Indii opustí, mohou se na její území
vrátit až po uplynutí dvouměsíční lhůty.

Dost dlouhou dobu jsem brouzdal
po internetu, četl desítky špatných i dobrých rad a cestopisů a přišel díky nim
na mnoho různých tipů. Některé jsem
zavrhl jako nevhodné hned, ale většinu
jsem postupně vyzkoušel. Něco se osvědčilo, něco méně a někdy jsem si nadával, že jsem raději nezůstal o hladu.
Ač si asi každý člověk musí projít fází,
kdy s sebou na výlet tahá ﬂašku okurek
Novinky z Thajska
a lunch meat, pokusím se zde popsat
Thajsko láká turisty na cestovní pojiš- způsob, jak se mně osobně povedlo sratění zdarma a víza bez poplatků. Pojiš- zit váhu jídla na minimum, a přitom udrtění v hodnotě 10 tisíc dolarů je určeno žet alespoň nějakou poživatelnost.
na náhrady škod, které by mohly turistům
vzniknout během demonstrací a poulič- Základní potraviny
ních nepokojů. Thajská vláda se těmito Nejlepší přílohou se v mém testu stal
novinkami snaží oživit turistický ruch, který kuskus. Nemusí se vařit, stačí jen malé
poklesl kvůli obavám z tamějších politic- množství vody. Velmi dobře chutná téměř
kých zmatků. Víza bez poplatků mohou s čímkoli. Dále se mi osvědčila pohanka
cestovatelé získat až do konce března
2011, nevylučuje se ale i trvalá platnost.

– výhodou je její krátká doba varu. Chuť
mě příliš neokouzlila, moje sestra na ni
ale nedá dopustit. Chleba je nutný, pokud chcete obědvat, a přitom nechcete
vařit. Doporučuji celozrnný, krájený a balený do igelitových kostek po pěti krajíčcích (1 kostka stačí na symbolický oběd
pro 2 osoby). Bez zvláštní údržby vydrží
2 měsíce. Normální chleba je dobré první
dny nebalit do igelitu, nýbrž do nějaké
prodyšné utěrky, jinak může zplesnivět.
Vločky se hodí k snídani na kaši. Mají navíc výbornou výživovou hodnotu. Nedoporučuji nudle. Spotřebují mnoho vody, tím
pádem i plynu (vařím na plynovém vařiči
VAR), a zaberou hodně prostoru v ešusu.
Dochucovadla
Koření je skvělý vynález. Stačí malé
množství a dá se díky němu sníst téměř

Spor o výšku

Drahé dobrovolnictví

Slevová karta

Dobrovolnictví v cizích zemích je trendem posledních let. Mladí lidé z Evropy
ve velkém odjíždějí do Afriky, Jižní
Ameriky či Asie, aby si kromě cestování
vyzkoušeli i práci v méně rozvinutých
zemích. I já jsem chtěla trochu „vylepšit
svět“ a po dlouhém výběru jsem si jako
zprostředkovatele dobrovolnické práce
vybrala studentskou neziskovou organizaci AIESEC. Ta slibovala velké možnosti
při výběru činnosti a místa práce.

Zástupci Číny a Nepálu vyřešili dlouho trvající spor týkající se výšky nejvyšší hory
světa, Mount Everestu. Každý stát si nakonec zvolil jiné rozhodující kritérium a svá
rozhodnutí si navzájem akceptují. Podle
Nepálců tak hora měří 8 848 m n. m.,
v očích Číňanů je však o 4 m nižší (konkrétně 8 844,43 m n. m.). Spor o výšku
Mount Everestu se vede již od prvních měření v roce 1856.
Pokud se letos chystáte do Rakouska, pořiďte si tzv. dolnorakouskou kartu. Díky ní
budete mít vstup zdarma do téměř 227
muzeí, zámků či na mnoho koupališť. Čipovou kartu si můžete objednat přes internet za 47 euro, za děti zaplatíte 21 euro.
Karta platí do konce března 2011 a využít ji můžete nejen v Dolních Rakousích,
ale i dalších pěti rakouských spolkových
zemích.

Do USA za poplatek

Za cestu do USA v bezvízovém elektronickém programu ESTA se bude platit 10
dolarů (přibližně 190 Kč). Zákon se bude
týkat lidí v 35 zemích včetně ČR a platit
začne do konce září 2010.
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Autor: Jiří Kalát

Projít sítem
Být dobrovolníkem přes AIESEC Praha není
úplně jednoduché. Za prvé musíte absolvovat seznamovací schůzky, pak projdete
jazykovými testy a tzv. focus groups, kde se
ověřuje vaše schopnost pracovat v týmu. To
vše je poměrně zdlouhavá cesta, ale většina dobrovolníků jí úspěšně projde (to neplatí u zájemců hlásících se na tzv. manažerské stáže, které jsou placené a o které
je větší zájem). Nakonec ještě musíte absolvovat seznamovací schůzku vybraných
zájemců, která se v mém případě konala
úplně neprakticky na Moravě a v podstatě
jsem se na ní žádné nové informace potřebné k výjezdu nedozvěděla.

www.kalimera.cz
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EDITORIAL
Před časem jsem navštívila přednášku jednoho českého fotografa, který už mnoho let
jezdí fotit divokou zvěř do afrických národních parků. Mimo jiné vyprávěl o tom, jak
se před čtyřiceti lety v těchto parcích rozšířilo pytláctví. Ve snaze zabránit nelegálnímu
lovu se správci rezervací snažili pomocí nehezkých záběrů mrtvých zvířat přitáhnout
k parkům pozornost turistů. Zafungovalo to
a pytláctví ustoupilo překvapivě do pozadí.
V současné době je však příliv turistů do národních parků v Africe natolik vysoký, že
jim to naopak škodí. A to se, myslím, netýká
pouze Afriky. Nyní máme tolik možností, že
se dostaneme takřka na jakékoli místo naší
planety. Myslíme si, že můžeme vše. Nic
se nám nezdá nemožné. Jak nám ale ukázal nedávný výbuch islandské sopky, člověk je proti určitým přírodním jevům stejně
se všemi svými technologiemi nakonec bezmocný. Příroda nám občas dokáže dát najevo, že když si zamane, nic proti ní nezmůžeme. A na to bychom neměli zapomínat. Při
svých cestách proto nemysleme jen na sebe,
ale buďme ohleduplní i k okolní přírodě.
Zaslouží si to.
Tereza Rottová

cokoli. V případě nouze i brouci a hmyz.
Další úžasnou věcí jsou instantní omáčky.
Na výběr jsou dokonce dva druhy – svíčková a rajská. Není nad to, večeřet kuskus
zalitý svíčkovou omáčkou. Odvážím se to
nazvat téměř delikatesou pro gurmány,
zvláště na Fagarašském hřebeni. Lovečák
je dobré koupit tak měsíc před odjezdem
a šoupnout do ledničky – je potom lehčí
a mnohem více vydrží. Univerzální využití
nabízí česnek. Dá se přikusovat ke všemu,
od tvarohu až k pohance. Ke slazení je
podle mých zkušeností mnohem efektivnější cukr než med. Granko, nad kterým bychom v době dostatku ohrnuli nos,
na horách potěší a zahřeje. Z dalších potravin se hodí vzít cukr, sůl, rozinky, křížaly, škvarky, sušené maso, sušené mléko,

Kalimera hledá redaktory! Podmínky: zájem o problematiku nezávislého cestování
a vybavení, vlastní iniciativa v hledání nových témat/přispěvatelů, znalost čj slovem
i písmem, práce na pc. Motivační e-maily
zasílejte na redakce@kalimera.cz, předmět: redaktor, pokud si netroufnete na redakční práci, předmět: přispěvatel.

SOUTĚŽ
O ZÁJEZD S CK TRIP

pokračování na str. 3

Při dobrovolnické práci získáte i nové přátele.
Čekání na Godota
Po zaplacení příspěvku, který pro dobrovolníky činí 5 500 Kč, dostanete přístup
do databáze kontaktů, kde si můžete listovat jednotlivými nabídkami. Původně jsem
se chtěla vypravit do Jižní Ameriky, ale
po prvním měsíci hledání jsem svoje šance

jaro–léto

Autor: Anna Strejcová

přehodnotila. Možností jet do této země
zde bylo minimálně a byl o ně veliký zájem. Navíc se projevil jeden nešvar, který
mě dohání k nepříčetnosti – neodpovídání
na e-maily. Naprostá většina z oslovených

Pošlete nám do 5. července 2010
správné odpovědi a tip na následující
otázky a vyhrajte bruslařský víkendový
zájezd do Německa pro 1 osobu v termínu od 21. do 22. srpna 2010. Čeká
vás 90 km úsek z celkových 630 km německo-polské hraniční cyklostezky Odra-Nisa, která spojuje Jizerské hory s Baltským
mořem. Celá trasa vede po dokonalém povrchu nedotčenou lužní krajinou. Trasy jednotlivých dní lze díky doprovodnému autobusu zkrátit na 25 – 35 km, zájezd je tak
proto vhodný nejen pro zkušené bruslaře,
ale i začátečníky. Odpovědi na soutěžní
otázky nám posílejte na e-mailovou adresu redakce@kalimera.cz, do předmětu
e-mailu uveďte „Soutěž CK TRIP“.
1. Do kterých zemí se můžete vydat s CK
TRIP na bruslařský zájezd?
2. Kolik bruslařů s CK TRIP již vycestovalo?
3. Můžete s CK TRIP bruslit i u italského jezera Lago di Garda?
4. Přejete si zasílat novinky:
CK TRIP ano x ne
Kalimery ano x ne
Nezapomeňte v emailu uvést vaše celé
jméno a adresu, kvůli identiﬁkaci výherce.
Nápovědu hledejte na www.ck-trip.cz.

pokračování na str. 2
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Drahé dobrovolnictví
pokračování ze str. 1
organizací mi na můj e-mail neodepsala,
což bylo docela frustrující. Po dalším měsíci hledání jsem se tedy začala zajímat
o dobrovolnictví v zemích, o kterých jsem
původně vůbec nepřemýšlela. Dopadlo to
nakonec tak, že jsem byla akceptována organizací v Indii, kde je také největší množství nabídek a dostat se do této země není
velký problém.
Rada na závěr
Podle zkušeností dobrovolníků, kteří byli
na místě se mnou, jsem si vybrala docela
dobře. Někteří, jako Minna z Finska nebo

KARÉLIE NA KOLE

Lex z Vietnamu, své původní organizace dobnost, že projekt, na který se vypravíte,
opustili a přidali se k té mé prostě proto, bude dobrý, je alespoň podle mých zkuže pro ně nebyla práce nebo byly hodně šeností stejně vysoká.
špatné životní podmínky. Jak vidno, skutečnost, že jeli do Indie s AIESECem, jim
Anna Strejcová
negarantovala, že projekt bude dobrý.
To jsem považovala za jeden ze základních důvodů, proč jsem platila účastnický
poplatek. Navíc cílové organizace musí
související články
za „dovoz“ dobrovolníků AIESECu také
> Dobrovolníkem v zahraničí
platit, takže si myslím, že tato organizace
> Dobrovolníkem v Turecku
má příliš velké náklady na svůj provoz.
> Dobrovolníkem v Chorvatsku
Pokud tedy chcete vyjet do zahraničí jako
dobrovolník, doporučuji vám vybrat si or> > > www.kalimera.cz
ganizaci v dané zemi samostatně a vyjedPráce v zahraničí
nat si podmínky přímo s nimi. Pravděpo-

TVŮJ NÁZOR
Máš osobní zkušenosti s dobrovolnictvím, nebo prací v zahraničí? Nenechávej si je pro sebe a poděl se o ně
i s ostatními čtenáři Kalimery! Své zkušenosti přidej do komentáře k článku
nebo celý text i s fotograﬁí vlož přes
webové rozhraní www.kalimera.cz
– přidat článek (horní pravý box). Svůj
příběh můžeš poslat také přímo na redakční e-mail redakce@kalimera.cz.

Plán naší cesty byl rozpočítán na měsíc.
Prohlídka Petrohradu, objet Ladožské
jezero, ﬁnské hranice, národní park Koli,
město Savonlinna a Helsinki. Vyráželi
jsme letecky z Prahy. Už cesta na letiště
byla napínavá. V půlce cesty na Ruzyni se
nám porouchalo auto tajemnou závadou.
Zachránil nás kamarád z Bóšovy práce –
Pivoš. S minutovou rezervou nás vyložil
na letišti a my těsně před uzávěrkou přepážky ukecali nadváhu zavazadel na minimum ceny. Budili jsme pozornost už tím,
že jsme měli na hlavách helmy a na sobě
(v červenci) několik vrstev oblečení včetně
goretexové bundy.

Vuno – vesnice otevřená cestovatelům

Shkolla – hostel i kemp
Většina albánských vesnic vypadá podobně – kamenné domy, kamenné
schody, kamenné podchody. V ulicích
klábosejí lidé a za vesnicí se pasou kozy.
Vuno je ale trochu jiné, je otevřené turistům. Albánská outdoorová asociace tu
provozuje projekt Shkolla (Škola), díky
němuž se můžete ubytovat v místní škole.
Vydělané peníze jdou na její opravu.
Shkollu jsme našli rychle, ve vesnici vás
každý nasměruje. Před přízemní budovou
ve stínu olivovníků sedí na starých školních
lavicích u podlouhlého stolu asi deset lidí,
jeden z nich se nás ujímá. Máme na výběr – můžeme spát buď ve vlastním stanu
(za 3 eura na hlavu), nebo vevnitř v místnosti (za 7 euro). V místnosti spíte na měkkých matracích s dalšími lidmi, venku je
i v noci nesnesitelné vedro. Ale ať spíte
kdekoli, můžete používat venkovní sprchu,
kuchyňku, nádobí a ledničku. Kousek výš
ve vesnici je i obchod, hospoda a bar –
vše v jedné nevelké místnosti. Přesto tam
najdete vše potřebné.

se špinavým trikem nepromluví za celou
cestu jediné slovo. Jsme mu úplně ukradení. Možná vám tyhle detaily naší cesty
přijdou zbytečné, já na nich ale chci jen
demonstrovat jednoduchost stopování
v Albánii. Auta v Albánii zastavují rychle.
Někdy si řidiči chtějí popovídat s cizinci,
někdy netušíte, proč vám vůbec zastavili.
Večer ve Vunu
Prolézáme úzkými uličkami a podchody.
Stoupáme do schodů. Míjejí nás osli táhnoucí zátěž odněkud z hor na svých hřbetech. Potkáváme lidi sedící na zemi před
svými domovy. Kolem nás jen kámen,
popínající se víno a zase kámen. Svah,
ve kterém jsou domy vystavěny, je neuvěřitelně příkrý. Ale místní jsou zvyklí ho
zdolávat každý den. Slunce zapadlo, vracíme se ke Shkolle. Tam u ohně popíjejí
a večeřejí lidé z kempu. Albánci i cizinci.
Baví se převážně o cestování, o odlišných
kulturách. Sedíme tam s nimi u ohně a hodiny pomalu utíkají. Odkládáme odjezd
o další den, tak jako všichni, kteří sem zavítají a poznají kouzlo vesnice Vuno.
Kamenné stavby - typický znak Albánie.

Autor: Kristýna Svatá

Rozpálená pláž
Vuno leží asi 4 kilometry od moře. Necelá hodinka chůze, řekli jsme si. Ale nakonec jsme byli rádi, že vedle nás zastavilo
auto a postarší manželský pár nás svezl.
Cesta sice začínala v příjemném stínu olivového hájku, ale k moři už se pak serpentinami svažovala na přímém slunečním
žáru. Oblázková pláž rozhodně nezela
prázdnotou, ale ve srovnání s příměstskými plážemi ve Vlorë a Sarandë byla
skoro opuštěná. Na pláži si můžete za přiměřenou cenu koupit vodu, jídlo i plavky.

Jen do stínu se nedá pořádně kam schovat. Trochu nás proto děsila cesta zpátky
– sluníčka jsme si za ten den užili dost. Byli
jsme odhodlaní stopovat.
Stopování v Albánii
Slyšíme, jak se k nám zezadu blíží auto.
Když se ohlédneme, vidíme za sebou rozpadající se mercedes. Plechy nadskakují
na každém hrbolu. Ne že bychom byli
vybíraví, ale v rámci bezpečnosti se rozhodneme, že tohle auto stopovat nebudeme. Ono však zastavuje. Vousatý řidič

Kristýna Svatá

Hello, friend!
Jedno z nejlepších překvapení v Pákistánu
je nakonec domluva s místními. Domluvit se
anglicky není problém, vlastně i pětileté děti
mluví lépe než my. A to včetně malých holek, nejenom kluci. Dívčí skupiny v zelených
stejnokrojích proudí do školy ve stejném
množství jako ty chlapecké. Postavení místních žen nám zůstalo záhadou, z vlastní
zkušenosti známe jen chování Pákistánců
k ženě cizince doprovázené manželem.
Žen jsme obecně potkávali málo, protože
všechny práce, kde se setkáváte s lidmi, vy- Šátky nosí i většina malých dívek.
konávají muži. Platí to hlavně na venkově.
Pracující ženy jsme viděli vlastně jenom slečen, které byly krásné, mluvily jako rov armádě, na hraničních kontrolách.
dilé Angličanky a ochotně nám pomáhaly.
Na druhou stranu tu byla skupina žen,
která mi nevýslovně pila krev. Anglicky
Vzdělané a nevzdělané
Můj osobní názor je, že se dělí do dvou neuměly ani slovo, vůbec jsem je nezajískupin – vzdělané a nevzdělané. Pá- mala, ale v danou chvíli mě považovaly
kistánci posílají děvčata do škol celkem za součást ženské sekce – klidně se jich
ochotně, ale většinou vyžadují odděle- deset vmáčklo i s věcmi ke mně na mrňanou výuku. Jsou ale vesnice, kde školu vou lavičku v jinak prázdné čekárně. Vystrnemají nebo si za ni rodiče nemohou do- čily mě na okraj, aniž by se na mě jenom
volit platit (platí se i státní školy od první podívaly nebo pozdravily.
třídy) a neposílají do ní ani chlapce. Třetím důvodem bývá i to, že úroveň výuky je Mezi muži
tak nízká, že to rodiče považují za ztrátu Rozdělování veřejných míst na mužskou
času. Potkali jsme dost většinou mladých a ženskou nebo rodinnou část se dodr-
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> Albánská pevnost Rozafa
> Ze Škodry stopem do hor
> Albánie bez orlů
>>>
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Albánie

Benátky severu

ného, než si sednout k ostatním ženám,
byly městské autobusy v Lahore.
Skryté vrásky
Ženy v Pákistánu mají do svých tváří vepsaný život. Ve chvíli, kdy překonají pubertu, začnou se jim do nich vyrývat hluboké vrásky, až je Evropan vlastně rád, že
všechny nosí šátek. Z té hrstky žen na ulici
jich polovina vypadá jako „polednice“,
vypadají tak na sto padesát, i když je jim
třicet. Pákistánské muže nic takového nepostihuje, což považuji za velkou nespravedlnost.
Vlažnější muslimové
Celkově jsem se z mého ženského pohledu cítila v Pákistánu mnohem lépe
než v Turecku, protože mě muži nepřehlíželi a svoje dotazy na mě směřovali přímo, na rozdíl od Turků, kteří se
na mě ptali mého přítele. K náboženství
Autor: Romana Loušová se na první pohled také staví vlažněji.
Dálkové autobusy dělají pauzu na jídlo
žuje, hlavně ale z čistě praktických dů- mnohem ochotněji než na modlitbu.
vodů. V hostincích podél dálkových cest
mají ženy oddělené místnosti, kde se v relativním chládku a klidu můžou postarat
Romana Loušová
o potomky a odpočívat. Nikdy se nám
ale nestalo, že bych se do ní musela odebrat já, nebo že by nějakého muže pohoršovalo, že sedím mezi nimi v pánské
související články
části. Protože z naší dvojice mluvím ang> Pákistánské střípky
licky lépe já, často jsem se bavila s nezná> V království dlouhověkých
mými muži a oni mě oslovovali s dotazy
> Divokým Baltistánem
na nás. Na druhou stranu bylo celou dobu
znát, že mám privilegované postavení ci> > > www.kalimera.cz
zinky a díky tomu i přístup do mužských
Pákistán
částí. Jediné místo, kde mi nezbylo nic ji-
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Další nezbytnosti

Sbaleni jsme byli na zimu i teplo. Nakonec
jsme využili opravdu všechno a nic zásadního nechybělo. Byly chvíle, kdy jsme byli
rádi za každý kousek oblečení a vrstvili jsme
je, jak se dalo. Jediná věc, kterou jsem nevyužila, byla čepice, ale to jen díky tomu,
že se nevešla pod helmu. Důležitou součástí
výbavy byl cestovatelský deník a nejméně
dvě propisky.

související články

Počestnou ženou v Pákistánu
V polovině léta 2009 se i přes četná varování, dobré rady a vyděšené výkřiky příbuzných chystáme do Pákistánu. Máme
tam strávit čtyřicet dva dnů. I s cestou
přes Istanbul a Emiráty nakonec odjíždíme téměř na dva měsíce. Po zkušenostech z Turecka se připravuji na roli neviditelné manželky, která si nekoupí bez
svého muže ani balenou vodu.

Potřebné vybavení

Na cestu jsme si sehnali speciální nosiče
a cyklobrašny od Sportarsenalu a také jsme
se pojistili kvalitními plášti od Schwalbe.
Bóša měl brašny na zadním i předním kole.
V předních vozil vaření, snídaně a zásoby
vody (běžně jsme vozili cca 4 l plus vodu
v cyklolahvích). V zadních postranních brašnách vozil svoje oblečení a ostatní záležitosti. Stan a spacák měly místo ve spacákové brašně, která je umístěna na nosiči pod
sedlem. Já jsem měla zadní brašny a spacákovku. Vezla jsem veškeré jídlo a zásoby v jedné brašně, svoje věci a oblečení
v druhé a samozřejmě spacák ve spacákovce pod sedlem. Bóša měl ještě na řídítkách malou brašnu s foťákem.

Petrohrad je nádherné město. Natolik nás
učarovalo, že z plánovaných dvou dní se
stal čtyřdenní průzkum. Díky ruské sauně,
nočnímu otevírání mostů a severské noci, kdy
se setmí maximálně na dvě hodiny, se Petrohrad docela dobře zapsal mezi naše „Top
místa“ v navštívených zemích. Ruské holky
jsou krásné. To jsme s Bóšou zhodnotili oba.
Jsou vždy nádherně upravené a obzvlášť
pokračování na str. 3
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PLACENÁ INZERCE

„Co bychom vám tak doporučili,“ přemítá kamarádka, kterou jsem čistě
náhodou potkala v Národním muzeu
v Tiraně. Taková náhoda je až těžko
uvěřitelná, nás, stopaře bez plánů,
ale dobře nasměrovala. „Jestli jedete
směrem na jih k moři, stavte se určitě
ve Vunu.“ Albánská vesnice Vuno leží
na jediné hlavní silnici, která vede okolo
moře. Na silnici, která spojuje města
Durrës, Vlorë a Sarandë. Nabízí se
přímo k tomu, aby tu člověk v klidu strávil noc nebo dvě. Někdo zde dokonce,
navzdory svým původním plánům,
zůstane třeba i týden.
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CK ALPINA, Provazníkova 39, 613 00 Brno
tel.: 548 522 652, 777 257 462, e-mail: ck@alpina.cz
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Potraviny na cestách

Skladování jídla
Naposledy jsme sypké látky, předem důkladně zvážené a rozdělené na jednotlivé dny, napěchovali do igelitových pytlíků a pevně omotali izolačkou, jinak by
se mohl pytlík snadno protrhnout. Stačí
vždy rozříznout, vysypat do ešusu a nic
nevážící plast vyhodit v ČR do žlutého kontejneru. Příště chceme vše sypké nasypat
do PET lahví a udělat si na nich měrky. Vše
ostatní jsme měli v pevných, znovu otvíratelných pytlíkách. Pokud se pohybujeme
v oblastech spolu s medvědy či divokými
psy, je dobré voňavé potraviny vzduchotěsně utěsnit a nejraději se jich zbavit třeba
zavěšením na strom. Noční nezvaná návštěva by nás asi nepotěšila.

Jan Meindl

související články
> Hlady na cestách neumřeme
> Bobulovitý jídelníček v Evropě
> Čištění vody na cestách
>>>

pokračování ze str. 2

Komentáře k článku
Instantní rýže
Musím se vyjádřit k poznámce, že nudle
se dlouho vaří. Čínská polévka z pytlíku,
která se normálně odsuzuje pro spoustu
negativních věcí a já ji také normálně
nejím, je na horách bezva věc. Stačí přivést vodu do varu, pak vypnout a je to.
Kdo má odpor ke glutamátu, nemusí si
přidávat koření z pytlíčku a může sníst
nudle jen tak osolené, nebo s něčím navíc. Rýži doporučuji zásadně instantní.
Spousta lidí neví, že existuje. Pravdou
je, že se shání trošku hůře, ale např.
Globus ji běžně má. Je to podobné jako
u čínských nudlí – velice krátká doba
na přípravu perfektně šetří bombu
a chutná slušně.

Místní strava vítězí
Jíst něco „nechutného“ nedělá z výletu
ten nejlepší zážitek. Osobně jsem instantní typ, takže alespoň jednou denně
jím něco z horké vody, jinak jde hlavně
o energii (takže čistá energie ve formě
všeho možného). A když dorazím mezi
domorodce, tak neváhám a živím se stravou místních. Teprve poznání místního
prostředí ve všech podobách včetně kuchyně je ten pravý zážitek. Vaření jídla
v horách je takový malý-velký obřad,
takže proč si výsledek znechucovat dříve,
než přijde. Malé množství těstovin s trochou vyzrálého tvrdého salámu a špetkou
koření, případně instantní omáčkou, které
nic neváží, je po celodenní túře to pravé.

Jiří Maťa

Matouš Horáček

Rady na cesty

V aktuálním kole Testovny máte opět
možnost získat za své osobní zkušenosti
s outdoorovým vybavením praktické
ceny od Sea to Summit, které do soutěže věnovala ﬁrma Warmpeace. Uzávěrku tohoto kola jsme prodloužili až
do 30. června 2010! Autoři tří nejlepších příspěvků získají tyto ceny:

Praha 2, Slavíkova 5
(nám. Jiřího z Poděbrad)
tel: 222 725 412, 775 211 739
info@holan.cz
po–pá 10:00–18:30
so 10:00–13:00

Hlavní cena:
Vložka do batohu Pack Liner M 70 l
Objemnější verze obalu Dry Sack nabízí
ochranu obsahu batohu před prudkým
deštěm nebo při přechodu řeky. Vložka má
oválné dno a voděodolné podlepené švy.
na redakce@kalimera.cz, do předmětu napište „Testovna“. Svůj text můžete nahrát
i přímo přes web přes webové rozhraní na
www.kalimera.cz – „přidat článek“(pravý
horní box). Nezapomeňte vždy uvést vaše
celé jméno a e-mail. Další kolo Testovny
bude vyhlášeno již 1. července 2010 a potrvá do konce září 2010! Podmínky zasíSvé osobní zkušenosti s turistickým a ces- lání příspěvků a mnoho praktických článků
tovatelským vybavením doplněné foto- z již proběhlých kol Testovny čtěte na
graﬁemi testované věci nám zasílejte www.kalimera.cz/testovna.
Další ceny:
 Alpha Set – set příborů vyrobených z ultralehké tvrdé eloxované 7075-T6 letecké
slitiny.
 Koncentrát Wilderness Wash – univerzální prací a mycí prostředek na cesty –
umyje tělo, prádlo i nádobí.

tvrdo vkročit do řeky tak, aby byla bota Test čelovek Silva a Petzl
Ve světě čelových lamp se stále něco mění
co nejvíc pod vodou.
a dochází k vylepšování jednotlivých modelů. Hlavní pozornost je věnována svěSpacák Hannah Sherpa
V zimě 2008 jsem si koupil spacák Han- telnosti, váze a době, po kterou nám čenah Sherpa. Je to asi 3. generace tohoto lovka dokáže svítit. Dva největší hráči
modelu. Kromě jiných spacáků jsem vlast- na trhu – Petzl a Silva – přišli s vylepšenil i Hannah Scout, se kterým jsem měl nou verzí svých tzv. dokonalých čelovek
docela dobré zkušenosti. Jak dopadl pro sport a jiné náročné aktivity. Od Silvy
teplejší model Sherpa? Přišlo překvapivé jsme testovali model Alpha 6, od Petzlu
srovnání se spacákem Pinguin Savana.
pak Accu 2 Ultra a Accu 4 Ultra Belt.
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těžký. Pasuje do kapsy u kapsáčů i u větrovky. Samovolně se neotevírá a díky praktické ﬁxační gumě se listy nepomačkají
a nepotrhají, když do přeplněné kapsy
u batohu, kde notes mám, ještě napresuji
třeba pantoﬂe.

České republiky a Evropy, do kterých si
můžete pomocí přiložených samolepek
vlepit svoji trasu nebo označit místa, která
jste navštívili.

Komáří režim

Oblast kolem Ladožského jezera je plná
vody, kanálů a spousty komárů. Ti nám trochu překazili představu o romantických večeřích u stanu. O příjemných ránech s teplým čajem se nám také dlouho jenom zdálo.
Komárů bylo opravdu hodně a byli tak zvědaví a hladoví, že naše rána se vyznačovala
rychlým startem a večery zase skvěle sehraným skákáním do stanu, aby ani jeden nasávač nemohl naše malé hnízdo okupovat.
Myslím, že jsme praxí získali docela dobrý
čas potřebný ke složení brašen, uklizení kol
a rozložení stanu. Nakonec se všudypřítomným komářím hordám musel přizpůsobit
i náš denní rytmus. Hlavní jídlo jsme uvařili
ve čtyři odpoledne, dokud ještě svítilo slunko
a komáři byli zalezlí. To byla také hlavní siesta a čas odpočinku. Večer už jen něco
zakousnout a ze sedla rovnou do spacáku.

Milí Rusové

Termotriko z Merino vlny
Termoprádlu z Merino vlny som dlho
odolával kvôli vyššej cene a nedôvere
k schopnosti udržať nezapáchajúcu vôňu.
Keď som však objavil v novembri 2008
výrobky ﬁrmy Trekmates s cenou okolo
1000 Kč, rozhodol som sa vyskúšať tenké
tričko s dlhým rukávom a zalahodiť priateľke konečne menej zapáchajúcim zovňajškom pri aktivitách v prírode.

Cestovní deník – praktický společník
Většina cestovatelů si ze svých výprav
přiváží nejen spoustu fotograﬁí, ale své
zážitky si již během cesty zaznamenává
i na papír. Najít vhodný „zápisník“, který
by splňoval veškeré požadavky, však
není vůbec jednoduché. A proto vznikl
cestovní deník CROIX. Díky svému promyšlenému zpracování má šanci stát se
nepostradatelnou výbavou každého cestovatele. Zde jsou praktické zkušenosti
s jeho použitím.

Když jsme podle dobré ruské mapy vyrazili na cestu, nestačili jsme se divit, jak jsou
lidé na venkově schopni žít skromně a vypadat přitom tak spokojeně. Pošta je otevřená
v obci jednou za měsíc, v obchodě mají jen
to nejnutnější, chaloupky jsou ze dřeva a pamatují snad dobu Mrazíka, když ještě hlídal
zimu, aby byla správně bílá. Silnice jsou asfaltové jen tam, kam se dostaly státní dotace
a po pádu Sovětské Rusi se stihly vystavět
jen některé úseky dálnice, jejíž různé části se
kvalitou lokálně liší někdy i o tři třídy.

Stálá expozice stanů
a malý Outdoor-Outlet
v rozlehlém suterénu.

Další články Testovny, jejichž pokračování najdete v rubrice Testovna na www.kalimera.cz

Základní parametry
Jeho velikost je 145 x 90 mm. Pevná
vazba obsahuje celkem 160 stran, z čehož 16 z nich je vyhrazeno pro obecné
informace – osobní údaje, milimetrové
pravítko, časová pásma a kalendář. Následuje 80 stran linkovaného papíru určených zejména pro denní záznamy na cestách. Dalších 32 stran tvoří čtverečkovaný
papír, který ocení zejména příznivci zábavních her typu piškvorky či lodě. Deník obsahuje i nelinkované listy, taktéž
v počtu 32 stran. Na konci se nachází
zadní záložková kapsa, do níž lze uložit
například cestovní lístky, vizitky atd. Příjemným bonusem jsou přílohové mapy

Cesta z města

www.kalimera.cz

Testovna

Turistické boty Asolo Spyre GV
V souvislosti s chystanou cestou do Sýrie
jsem sháněl nové boty – lehké, prodyšné,
pohodlné, s goretexovou membránou.
Z nabídky jsem nakonec zvolil turistické
boty Asolo Spyre GV, které se dají pořídit za cenu okolo 3000 Kč, což odpovídá
ceně podobných modelů. Jelikož při cestě
do Sýrie a zpět jsem neměl příliš možností
otestovat nepromokavost boty, rozhodl
jsem se při dalším treku po Jeseníkách na-

v Petrohradě nosí deseticentimetrové podpatky. Já jsem jim ve svých cyklokalhotech
a šusťákovce nemohla konkurovat.

Kvalitní papír
Červená barva zůstává optimistickou i přes
všechny neoptimistické situace, ve kterých
se cestovatel čas od času ocitne. Textilní záložka zajistí, že se notes otevře tam, kde jste
ho posledně založili, i když budete jednou
rukou viset za držátko v přelidněném bombejském příměstském vlaku a jednou nohou
stát na partnerově noze, protože jinde nebylo místo. Listy nejsou úplně tenké, a to
je dobře. Slaboučkých listů by se tam sice
vešlo více, ale na úkor trvanlivosti. Znáte to
– ten nejdůležitější text psaný malými písmenky se natrhne raz dva, když není kvalitní papír. Kdo tlačí na propisku tak jako já,
určitě ocení, že se mu v tomto notesu moc
neprotlačuje text na druhou stranu.

Vydrží vše
První, co potěší moje oko a hmat, je spojení zdánlivě nespojitelného – robustnosti
a subtilnosti. Když deník držím v ruce, je
znát, že tato věcička leccos vydrží. Vím, že
notes mohu hrubou silou nacpat bez velké Předtištěné stránky
újmy do už tak velmi přeplněné kapsy ba- Mapka Čech i Evropy v zadní kapse je
tohu, zároveň ale není nijak velký nebo užitečná, nicméně mapka světa s vyzna-
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Nakupování a doplňování zásob je v Rusku
příjemné, protože 1 rubl je 0,60 Kč. Malé
obchůdky se základními potravinami jsou
v téměř každé vesnici a vodu vám na požádání dají všude. Lidé jsou přátelští a zvědaví. Rádi si popovídají, aby vyzvěděli, odkud s tou helmou a cyklokalhotama jedete
a proč máte na kole navěšenou tu bagáž.
Pozvou vás i k sobě domů a nesmírně rádi
vás provedou svým dřevěným hradem, který
sami stavěli, nebo staví, a jsou na to patřičně
hrdí. U každého domu je menší domeček,
což je sauna. Saunování, jak jsme pochopokračování na str. 4
PLACENÁ INZERCE

bujón, paštiky, pudink, sladké tyčinky (ne
ale čokoládové, které se roztečou) a čokoládu (zabalenou v plastu, aby v případě
rozpuštění nevytekla na spacák či do náhradních ponožek).

Pár slov na konec
Nezkoušejte sušenou mrkev. Zvláště ne
s nudlemi. To potom může vzniknout legendární „kekel“. Přestože jsem vše psal tak,
jako bych to sám vymyslel a vyzkoušel, není
to pravda. Minimálně z poloviny se na tom
podílela má milovaná sestra a nerad bych
její spolupodílení zapřel. A jak jsem již říkal, čerpal jsem z mnoha pramenů, takže
pokud někdo bude mít pocit, že jsem vyloupil jeho myšlenky, omlouvám se. Samozřejmě je mnoho způsobů stravování, toto
je pouze mnou vyzkoušený a osvědčený.

PLACENÁ INZERCE

pokračování ze str. 1

KARÉLIE NA KOLE

čením států by se také hodila. Orientační
mapka časových pásem, místo pro vyplnění adresy a pravítko se hodí určitě také.
Kalendář je výborný na detailnější plánování itineráře dlouhých cest.
Málo místa versus praktičnost
Na psaní mám ráda hodně prostoru. Cestovní deník je pro mě proto malý na psaní
souvislého textu. Ale na krátké poznámky
notes používám, protože díky jeho velikosti a nezničitelnosti není těžké ho mít pořád při ruce. A praktická věcička, která má
vlastnost být pořád při ruce, když máte už
tak plné ruce cestování, je k nezaplacení.
A to se za 220 Kč vyplatí.
Lucie Kinkorová

související články
> Kapesní počítač Psion 5mx a Psion Revo
> Mapník na kolo
> Nepromokavý obal na mapu
>>>
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Výstup na činnou sopku
pokračování ze str. 1
chlapců, kteří nám nabízejí na prodej vycházkové hole, koně na svezení, nebo
svá záda pro naše batohy. Zdvořile odmítáme. Oni však jdou zkušeně s námi.
Po několika minutách příkré chůze si přeci
jenom někteří z naší skupiny hole pořizují.
Míříme dál. Nejdříve jsem nechtěl platit
za průvodce, ale když nyní vidím, jak se
pomalu proplétáme mezi poli, podlézáme
ostnaté dráty a jdeme po malinkatých pěšinkách džunglí, jsem za našeho „bodyguarda“ vděčný.

Mizející dobrodružství
Tato zkušenost je naprosto ojedinělá
a fantastická. Možná ale jenom díky absenci bezpečnostních pravidel a kontrol.
Ve vedlejší Kostarice, která má již rozvinutý turistický průmysl a je zde mnoho

pokračování ze str. 3
expertů na cestování a další „civilizační“
vymoženosti, se dostanete k činné sopce
do vzdálenosti tří kilometrů, ani o krok
blíž, protože by to mohlo být nebezpečné.
V Mexiku se sopka trochu zatřese a vstup
k ní je zakázán v několikakilometrovém
pásmu. To se sice děje kvůli bezpečnosti
turistů, ale dobrodružství tím mizí. Doufám,
že guatemalská Pacaya si svoje kouzlo
ještě chvíli udrží.

pili, je vzhledem k dlouhým polárním nocím
v zimním období pochopitelně nejoblíbenější činností seveřanů.

Jiří Kalát

související články
> Guatemala – týdenní průjezd
> Guatemalští malí prodavači
> Tikal – mayský poklad
>>>
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Mlha a déšť
Pomalu se dostáváme do míst, kde je
jen štěrk a kamení. Všude se nese dým
a hora vypadá naprosto bez života. Na vrcholu činné sopky.
Autor: Jiří Kalát
Opět se rozpršelo. Pláštěnky a deštníky
se dnes ještě hodí, a to přesto, že je neskutečné horko. Jdeme stále vzhůru k ml- brzy dostaneme ke kráteru a budeme se
hou zahalenému vrcholu. Čekáme, že se moci podívat dovnitř.

Lávový pramen
Za chvíli dorazíme k místu, kde láva vyvěrá. Průvodce se usmívá a nabírá lávu
na tyč. Někteří lidé si začnou opékat
párky a sýry nad trhlinami a fotit se před
žhavým magmatem. Připadá mi to neskutečné a šílené. Ptám se průvodce, jestli to
je bezpečné. „Si,“ odpoví s úsměvem. Pár
minut poté musí hasit kalhoty, jež mu vzplanuly plamenem. Prší, a tak je krusta pevná.
Pomalu se vracíme zpět. Naši mladí obchodníci na nás už čekají pod horou a nabízejí, že od nás vycházkové hole odkoupí
zpět, avšak za třetinu původní ceny. Učí se
rychle. Cestou do Antiguy si stále přemítám,
co se stalo. Stáli jsme na lávě činné sopky.

KARÉLIE NA KOLE

Finská zima v létě

Když jsme přejeli rusko-ﬁnskou hranici, udeřila na nás severská zima, které se dalo odolat jen v goretexu a dvojích rukavicích. K tomu
nepřetržitě pršelo, ale bylo nutné dodržet alespoň přibližně každodenní kilometry, takže
jsme šlapali navzdory vodě a teplotám. Finsko nás svou zimou nicméně nezastrašilo,
a tak jsme o pár dní později relaxovali u nádherných jezer, dýchali vůni čerstvě pokáceného dřeva ve všudypřítomném březovém
lese a užívali jsme si čisté přírody, charakteristické pro Finsko. I komárů rapidně ubylo.

Světlé noci

Singapore – město zákazů
„Singapore is a ﬁne city.“ Tato věta se
dá z angličtiny přeložit dvojím způsobem
– buď, že Singapur je fajn město, anebo
že Singapur je město pokut. Dva měsíce,
které jsme v tomto asijském mini státě
zatím strávili, jsme fotili různé cedule
s všelijakými, leckdy až absurdními
zákazy a příkazy. Sbírka už přesáhla
70 kusů a stále objevujeme nové a nové.

PLACENÁ INZERCE

Všudypřítomné cedule
O prvním tvrzení, že Singapur je fajn
město, by se dalo polemizovat a záleží
zcela jistě na osobních zkušenostech.
Druhé tvrzení je však nezpochybnitelné.
Pokuta tady totiž hrozí za všechno, počínaje klasickým kouřením, přes krmení holubů, známé plivání na zem až po bizarní
import žvýkaček nebo nošení durianu (neskutečně smradlavého ovoce) do metra.
Aby se náhodou nestalo, že se budou lidé
vymlouvat na neznalost zákona, visí všude

doktora (heuréka!). V zoologické zahradě
jsou cedule „Nekrmte želvy, mohou vás
kousnout“. V parku si díky ceduli uvědomíte, že stát pod stromem je nebezpečné,
neboť se může ulomit větev. Někdy jsou
občanům zakazovány věci, které by normálního člověka ani nenapadly – jako
třeba zákaz čůrání ve výtahu nebo zákaz
útoku na řidiče autobusu. Je to tady fakt
„blbuvzdorné“.
cedule se zákazy, příkazy, ale i doporučeními. Někdy mám dojem, že si vláda
myslí, že občané Singapuru jsou nesvéprávní a nemyslící, protože cedule tu mají
na všechno.
Bizarní příkazy
V knihovně vás upozorňují, že nemáte
nechávat své věci bez dozoru. V metru
běží na světelné ceduli nápis, že pokud
se dnes necítíte dobře, měli byste vyhledat

PLACENÁ INZERCE

Tereza Šírová

související články
Markéta Lepíková
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> Singapur
> Indonésie - kam tam?
> Indonésie - víza, formality
>>>

> Na kole po Skandinávii
> Írán na kole
> Do Francie na kole po rovině
>>>

www.kalimera.cz

Turistika / cyklo

www.kalimera.cz

Indonésie

Fotosoutěž Ekologie v objektivu 2010
Amatérští i profesionální fotografové mají
i tento rok šanci prostřednictvím svých
unikátních snímků upozornit na naši zodpovědnost a nutnost citlivého přístupu
k životnímu prostředí. Firma Bayer ve spolupráci s mezinárodní organizací UNEP
právě vyhlašuje další ročník celostátní fotograﬁcké soutěže Ekologie v objektivu.
Tématem letošního, již sedmého, ročníku
je „Biodiverzita“. Soutěží se ve dvou kategoriích: od 11 do 18 let a nad 18 let.
Fotograﬁe do soutěže je možné přihlásit
do 20. srpna 2010 prostřednictvím webových stránek www.ekologievobjektivu.cz.
Skleněná past, Silvie Jelínková, vítěz kategorie Dospělí z roku 2009,
Nově lze soutěž sledovat i prostřednictéma: Klimatické změny – naše výzva.
tvím facebook.com/ekoobjektiv.

Léto ve Skandinávii a v severním Rusku se
vyznačuje tím, že je téměř pořád světlo. Je
docela zajímavé sledovat východ a západ
slunce v podstatě ze stejného místa. Stačí se
za dvě hodiny po západu slunce pootočit jen
několik stupňů a můžete se těšit na východ.
Čím jste severněji, tím se v létě tmavá část
noci zkracuje. Když jsme se blížili ke konci
naší cesty, uvěznil nás déšť na 25 hodin
ve stanu, a tak jsme měli trochu skluz v plnění
kilometrů. Abychom stihli letadlo, šlapali jsme
do Helsinek celou noc. Ta noc patří k mým
nejlepším zážitkům. Všude byl klid, příjemné
šero halilo krajinu a noc přišla jen na zmíněné dvě hodiny. To jsme uvařili poslední
zbytky ruské pohanky s rybičkami a než jsme
trochu vytrávili, přišel východ slunce.

HLEDÁME DISTRIBUTORY
tištěné Kalimery na vysoké školy a vysokoškolské koleje pro tato města:
Plzeň, Praha (VŠE, FFUK, ČVUT,
VŠCHT, PFUK), Liberec, Ostrava-Poruba (VŠB), Ústí nad Labem, České
Budějovice, Cheb, Olomouc.
Pomoz nám právě na tvé škole – roznášej Kalimeru na místa tvé školy
po dobu 1 – 2 týdnů dvakrát do roka.
Odměna dohodou.
V případě zájmu nám napiš na e-mailovou adresu redakce@kalimera.cz.
Do předmětu e-mailu uveď „distribuce
xxx (název města či školy)“.

RUMUNSKO - naše specialita
přechody rumunských Karpat za 3.980 Kč

AKCE
4. – 5. června 2010 BRNĚNSKÉ VOKRUCH
VOKOLO ŠTATLU… ANEB 100 KILÁKŮ
ZA DEN – BRNO – XV. ročník vytrvalostního
pochodu; http://pochod.vyskovnice.cz
11. – 13. června 2010 SURVIVAL –
PONĚŠICE – 24hodinový nonstop závod
dvojic v lezení na stěně, plavání, slaňování;
www.dknv–survival.cz
11. – 13. června 2010 FESTIVAL HORSKÝCH KOL – LIBEREC – VESEC – mistrovství ČR v maratonu na 24 hodin a další závody;
www.24hours–mtb.com
15. – 18. července 2010 OUTDOOROVÝ VELETRH – FRIEDRICHSHAFEN
(SRN) – veletrh outdoorového vybavení;
www.outdoor–show.de/od–de
16. – 18. července 2010 BIKE SRAZ NA VYSOČINĚ – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
– 7. ročník srazu cyklistů v krajině Českomoravské
vrchoviny; http://bikesraz.turbosnekteam.com
22. – 25. července 2010 BIKE EXPO –
MNICHOV – mezinárodní cyklistický veletrh;
www.bike-expo.com
23. – 25. července 2010 RAKOVNICKÉ
CYKLOVÁNÍ – RAKOVNÍK – cyklistický festival, www.rakovnickecyklovani.cz
9. – 15. srpna 2010 SIXNUMBERS –
MALEVIL – orientační závod na horských kolech; www.sixnumbers.cz
5. – 9. září 2010 THE TENT SHOW –
STONELEIGH (VB) – největší evropský veletrh
stanů; www.thetentshowatstoneleigh.com
5. – 7. října 2010 KANUMESSE –
NORIMBERK (SRN) – vodácký veletrh;
www.kanumesse.de/index_en.html
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