***
Přes veškerou snahu se mi nepodařilo se totálně zrakvit ani v Kolumbii. Níže uvedenej
deníček výpravy jste mohli čítat na mejch pošukanejch stránkách, nyní pro upřesnění a jako
poslední obrana před nezodpovědnými pomlouvači a nactiutrhači (zdravím pana Chocha ;-)
jest tento skvost lidového písemnictví doplněn poznámkami – mými.
A samozřejmě - vše je pravda, čistá pravda a nic než pravda a vše je jasné, tedy jasné,
neboť všechno proběhlo jak jest zde popsáno a pokud ne, tak chleba levnější nebude.
Proč? Protože BAGR…
***

neděle 24.01.2016 v 01:31:41 hod
Cas zase oponou trhnul a pan hruucoon se s Lukajzem jede zase plaziti po kopcich.
Tentokrate oblazime svou pritomnosti Kolumbii, pohori Sierra Nevada El Cocuy. Po
aklimatizaci se pokusime vysapati na Ritacubo Blanco 5.400m a nasledne se dojedeme
zmultikulturnit z kraje prachu, sutraku a ledu do Ztracenyho mesta v dzungli. Pak uz
vypukne Karibik, kde si prohreju starecky (moje) kosti, neb Bibione jest od Santa Marty
daleko, ze aano. Tak to jest ergo naplanovany. Jak to bude realne probihati, bude moci P.T.
Publikum (snad) sledovati od pondelka 25.1.2016 na techto posukanych strankach. To se
prihlasime z Mnisku pod Alpou, odkud odletime do Bogoty...VIVAT RUPRECHT !!!
neděle 24.01.2016 v 18:44:28 hod
Tak dobaleno, historicky nejmensi vaha (batohu, ne pandera) A pokud se zobrazuje tahle
zprava, tak jede i satelit...

pondělí 25.01.2016 v 15:06:56 hod
Predodjezdove besneni standardni, vse jsme prezili a nyncko drepime v busu, jenz nas
unasi z Kocourkova do Bavorske dzamahyryje ;-), konkretne do Mnisku pod Alpou. Tam
zejtra, po otestovani pana Paulanera&spol., nasedneme do aeroplanu a odplachtime do
Bogoty. Ech!
Pozn. : Mníšek pod Alpou už není Mníškem pod Alpou, jest to prapodivný město plný nervózních lidí
a libanonských studentů…u Augustýnů jsme čekali na pivo a jídelák půl hodiny a čekali bysme tam
dodnes asi, kdyby se nás neujal děda v tralaláku a lederhosen, jenž nám odchytil Hermenegildu
v dirndlu…a i tak to stálo za vyližprdel, hospoda na letišti je lepší, ech…

úterý 26.01.2016 v 12:16:34 hod
Prave lezeme do era v Amsterdamu, dopravi nas prej do Bogoty za medvidkem :-) Prezili
jsme Mnichovskej beerhaus a hostel, prezijeme i Kolumbii. VIVAT RUPRECHT!!!
středa 27.01.2016 v 14:16:12 hod
Valime se v hostelu Anandamayi v centru Bogoty a cekame na naseho pruvodce Rodriga.
Bogota je moc pekna, hostel taky. Je 2.560m vysoko, je tu prijemnej chladek a zapocata
aklimatizace. Mistni chodi nabaleny jak pumpy a ja v kratasech jsem atrakce. Vcera jsem
po 11 hodinach vypadnul z letadla na Eldoradu opet jako vedouci vypravy somnambulu, ja
proste nikdy poradne neusnu. Ted uz cajk. Dneska odpoledne/vecer transport do El
Cocuy...uvidime, rekl slepej. Je to tu vic manana nez v Argentine...VIVAT RUPRECHT!!!
Pozn. : čaj z koky nic moc, Bogota krásná…večer jsme si dali místní speciality a chrochtali blahem…

čtvrtek 28.01.2016 v 03:49:23 hod
Rodriga jsme dockali, prisel, vysvetlil jednotlivy veci, plan treku, aklimatizace a plazeni do
kopce. Dohodli jsme presnej program, dopravu a ted uz zbejva zejtra rano vsednout do
busu a vylezt z nej za 10-12 hodin v El Cocuy. Taky jsme se dohodli, ze radsi zustaneme po
vyletu do Ciudad Perdida v Santa Marte a do Cartageny pojedeme jindy. Pak jsme snedli
pul kravy a odebrali se zodpovedne aklimatizovat v poloze lezmo. Inu tak.
Pozn. : steak byl z Uruguaye a dobrej…ostatně jídlo v Bogotě velmi příjemný překvapení…pivo
naopak, ale co už…

čtvrtek 28.01.2016 v 14:23:40 hod
Autobus, co mel jet v 7:20 nejel. Nikdo se nicemu nedivil, divili se, ze se divime my.
Nakonec nam - jako divicim se divnym gringum - nasli jinej bus, co nas veze nekam, odkud
nam do Guicanu v El Cocuy prej neco pojede. Tak se nedivime, drepime v busu a jedeme
kamsi, hlavne abysme se pak zase nedivili. VIVAT RUPRECHT!!!
Pozn. : I přes naší prabídnou pseudošpanělštinu dobří lidé za přepážkou vynalezli, kterak nás
dopravit do El Cocuy (Guicán)…kde na nás měl čekati Jaime…

pátek 29.01.2016 v 01:40:51 hod
Vypadli jsme z autobusu v Guicanu po 12 hodinach a jednom prestupu, ve stavu platku
masa, ktery mel hunskej najezdnik celej den pod sedlem...ale zijeme, bydlime a cekame na
naseho mistniho pruvodce. Co se tyce planovani casu, jsou na tom mistni o dost hur nez ja
a to je na povazenou. A asi se budeme muset naucit poradne spanelsky. Mozna, jaksi,
tedy, ze...nebo taky ne...Zejtra konecne hory, ted jdeme neco snist...VIVAT RUPRECHT!!!

Pozn. : Jaime se dostavil a my se konečně hodili do klidu…tedy přijali jeho poklidný životní
tempo…nakonec jsme sehnali díky němu i místo, kde jsme se dokázali najíst…

sobota 30.01.2016 v 15:27:23 hod
Vstavame, jime a pomalu se vydavame vejs, do La Sisuma 4.000m...citime se trochu
lip...VIVAT RUPRECHT!!!
neděle 31.01.2016 v 06:15:46 hod
Dopajdali jsme do La Sisuma 4.000m, poobedvali a koukame na zitrejsi cestu. Furt do
kopce. Peru se dal s vejskou a jakz takz stiham Lukajze, se s Jaimem nasli.
neděle 31.01.2016 v 16:25:02 hod
Snidame a pak razime postavit stany do campu Lagunas 4.600m, prespat tam a zkusit
Concavo 5.200m dalsi den.
pondělí 01.02.2016 v 02:08:35 hod
Po 8 hodinach jsem dopajdal do kempu Laguna Grande 4.563m Mapa na nic, jeste ze nas
vede Jaime. Varime caj z koky, me porad trapi aklimatizace. Uvidime rano...
pondělí 01.02.2016 v 14:18:13 hod
Mno. Prvni, co clovek po prichodu do kempu uprostred niceho slysi, je AHOJ...jsou tu s
nami dalsi obcane Kocourkova. Neuteces, je to marny, je to marny... ;-)
Pozn. : A druhý ráno bylo nutno odpovídati na dotazy místních, zda páření Čechů vždy doprovází
zvukový záznam z jatek…

úterý 02.02.2016 v 02:53:37 hod
V ramci aklimatizace jsem se vyplazil do 4.850m, Lukas s Jaimem dosli na vrchol Concavo
5.200m Jsme zpatky v kempu, OK. Motto dne: TO JE HEGES, FUJ! (Lukajz)
středa 03.02.2016 v 05:26:20 hod
Sesli jsme z campu Lagunas, prejeli do Kanwary a odtud se vysapali do campu (4.600m)
pod Ritacubo Blanco (5.300m) Predbehnul jsem Lukajze, rano pokus o vrchol.
Pozn. : Přesněji řečeno Lukajz s Jaimem mě nechali jít prvního, abych měl radost. Jsou to hodný
kluci…

čtvrtek 04.02.2016 v 08:15:06 hod
Prave jsme na Ritacubo Blanco 5.313m! Vsechno je niz, fotograficky hody. Pak dolu do
kempu, sbalit, pochodak k autu a vecer sprcha v Guicanu. VIVAT RUPRECHT!!
čtvrtek 04.02.2016 v 14:01:03 hod
Vcera po tydnu sprcha, jidlo a pivo v Guicanu. Ted jsme odstartovali v 5:00 po cestach ala
NEJDRSNEJSI KAMIONACI (cesty prohrnuty buldozerem v strmych stenach hor) ve smeru
Malaga, odkud nam poleti mistni pan El Aviaticos do Bucamarangy, odkud poletime
aeroplanem do Bogoty, alebrz se chceme dostat do karibsky Santa Marty, ze ktery zejtra
odfrcime na trek dzungli do Ciudad Perdida. Proc to lita takhle se me neptejte ;-) Inu tak...
Pozn. : Jaime byl jeden z nejlepších průvodců, který jsem kdy v životě potkal…hustej týpek… hory El
Cocuy jsou krásný, akorát se nedá jít trek, co mě tam vlastně nalákal. Prostě se tam opravdu nesmí,
indiáni tam zřejmě provádějí nějaký wušu (já bych řekl, že to bude coca nebo gruppensex) či co a

zrovna řešili, že tam od nich dostali nějaký lidi (prej) přes držku za znesvěcení, neb se tam
vydali...každopádně tam všichni lkali, že s nemožností chodit ten okružní trek se zmenšil počet
turistů, což jim přišlo divný. Ale stejně jsem měl pocit, že jim to visí vcelku u prdele, stejně jako my,
naštěstí…mno, hory se dají oblejzat i z druhý strany, kde zatím žádná klekánice nestraší a hlavně se
tam dá po aklimatizaci pohodlně lozit po ledovci, takže jsme se tam nakonec vyplahočili, jak bylo
v plánu...akorát jak to taje, tak jsou ty ledovce dost trhlinovatý v první třetině, pak jsou docela
pěkný asi tři velikánský ďoury, ale dá se...bez Jaimeho, podle mapy (stojí za hovno) by to byl dost
adrenalin...let do Bogoty přes Bucamarangu z Malagy byla další atrakce – městečko na útesu,
runway do propasti, přecpaný pidiéro plný lidí s růžencem…rozdělili nás při pohledu na moje
panděro, do Bucamarangy jsem doletěl se zpožděním a utíkal k letadlu do Bogoty přes letištní
plochu – kdo z vás to má, ptám se. S báglem, co mi pak ztratili…

čtvrtek 04.02.2016 v 20:38:11 hod
Cekame na letisti v Bogote na spoj do Santa Marty. Den plny splnenych prani ;-)
pátek 05.02.2016 v 01:07:13 hod
Doleteli jsme do Santa Marty, ne tak muj bagl. Koupil jsem si zabky, vesely tricka a pivo. Po
sprse v hotelu si dame neco k jidlu, bydlime dva bloky od plaze a prej tu maji toceny
pivo...a v nocnim letu z Bogoty ma bejt muj bagl. Zejtra Ciudad Perdida (pokud dovezou
bagl) Mno. Proste Karibik :-)
Pozn. : Začátek průseru pod jménem výlet džunglí za sjetým šamanem a jeho hromadou šutrů pod
fíkusem…zasraná Avianca mi zašantročila bágl při letu do Santa Marty (kde jsem měl věci na
tenhle výlet), včetně repelentu, sandálů, spoďárů, kalhot, lékárničky...ergo tohle vybavení na trek
na mě čekalo v Santa Martě a v džungli čekal vlk, šutr a zloděj Chorche :-/
Zase ty langusty za pět peněz v baru na útesu nad Santa Martou doplněný Heinekenem a Chivas
Regal stály za to 

sobota 06.02.2016 v 14:56:15 hod
Pochodakujeme dzungli do Ztracenyho Mesta, pakarna :-)
pondělí 08.02.2016 v 05:05:57 hod
Jsme na ceste ze Ztracenyho mesta, zejtra jsme v Santa Marte.
středa 10.02.2016 v 15:23:01 hod
Prezili jsme vylet do dzungle, videli stary sutraky a sjetyho samana jako atrakci. Ja si to uzil
moc pekne, prvni den jsem ve svahu sletel a dobil si nohy. Dal jsem v horku a vlhku pajdal
az do Ciudad Perdida, o roztrzeny kalhoty si vyrobil krasnyho vlka v trisle a posledni den se
stal jezdcem na mule, coz je po kyrgyzskym jezdeni na koni dalsi epochalni zazitek,
zejmena pro vlka...nikomu vylet do dzungle nemuzu doporucit, ale co uz. Dneska letime v
noci ze Santa Marty do Bogoty a zejtra vecer z Bogoty do Mnichova pres Amsterdam. A
pak uz domu, do Prahy, do Bohnic :-) VIVAT RUPRECHT!!!
Pozn. : Aneb jak jsem pravil rozšafně v exkluzivním rozhovoru pro pana Chocha (vychrtlej cestovatel
a takypošuk – viz: chochoviny.net) : …“ abych měl jistotu desetinásobku, tak jsem si navíc hned
první den dokázal zlomit prst na noze a vyrobit na levý hnátě abstraktní obraz od von Hematoma.
To si takhle hopkáš ve svahu nad prvním kempem, nedáváš pozor, fotíš a vylomí se pod tebou šutr,
na kterej jsi seskočil (protože jsem tlustý prase líný, abych to obcházel) a najednou si hraješ na
veverku poletuchu. Jednak nemám wing suit a při velikosti mýho panděra bych potřeboval padák
pro tank, takže místo ladnýho plachtění letíš asi tři metry dolů jak střelená svině….

Pak jenom taháš tupou hlavu z hlíny, kam se zabořila a bádáš, proč Ti cvrlikají kolem hlavy
různobarevný hvězdičky, kdo ti pod pravou špičku podstrčil kurva ten placák a pod levej bérec ten
balvan...
Takže jsem i přes nabídku průvodce, abych na ně počkal v kempu, kulhal jak pirát John Silver
(akorát bez papouška) dál, o roztržený kraťasy si vyrobil největšího vlka svýho života kterej
zhnisal… a pak zjistil, že celý Ciudad Perdida je pár šutrů, jedna větší a druhá větší hrouda šutrů
co z ní odlítala Megan McCormick v Globe Trekker…jeden zhulákanej šaman jemuž jsme směli
položit jednu otázku - všichni hrozně špekulovali nad smyslem Všehomíra, tak jsem optal, jak se
vyspal dneska a ty můžeš zase pajdat z5...to mě nasralo, tak jsem si objednal na poslední den mulu
a jel si jako pán, s čímž nesouhlasil jednak vlk v třísle, druhak pan mulař, co se mě jal vydírat o
dalších 100.000 pesos před poslední třetinou cesty...což mě poněkud rozesmutnilo, nicméně se
objevil za pomoci argentinských spoluplahočivců a jejich velmi expresivní španělštiny za pár halířů
chlapík, co mi zařídil finální Matějskou - svezl mě dolů na motorce. Zvlášť dvojí předjíždění stád mul
bylo při pohledu do stráně lepší než koncert Heleny Vondráčkový s Alexandrovcema.
Zkrátka - výlet se nevšedně vydařil !

čtvrtek 11.02.2016 v 02:30:22 hod
Prave lezeme v Santa Marte do aeroplanu smer Bogota. Toz tak a hujaja...
čtvrtek 11.02.2016 v 17:01:23 hod
Valime se v Bogote, pro velkej uspech opet oaza klidu, miru a obrazku lidi s teckou mezi
vocima na zdi - Anandamayi v La Candelaria. Za chvili to tu probehneme, Lukajz jde
kupovat souveniry (darky, jak tvrdi on) Vzhledem k tomu, ze tu skoro nic nemaji to bude
vesela taskarice. I proto, ze tu znovu funime z vejsky. V 5 prijede pan taksista a odveze nas
do Eldorada. Bohuzel ne k hroudam zlata, ale na aeropuerto, odkud se po balisticke draze
vydame do Kocourkova, pres nizozemskou a bavorskou dzamahyrii... VIVAT RUPRECHT!!!
pátek 12.02.2016 v 16:13:17 hod
Drepime na Schipholu u vybornyho tocenyho holandskyho piva (po skoro trech tydnech
utrpeni s Kolumbijskyma patokama v lahvickach) a cekame na let do Mnisku pod Alpou,
odkud ma jet autobus trolejbus, jenz nas z Bavoristanu odveze kol pulnotzi gerade aus do
Kocourkova. Let skrze Atlantik do Euroopy byl jako vzdycky utrpeni, mimo okamziky, kdy
jsem sledoval epochalni jihokorejsky filmovy veledilo "Kundo: Age Of The Rampant", v
puvodnim zneni (s titulkama, co delal nejakej pologramotnej pestitel bavlny z Luisiany)
Pokud si nekdo chce prede mnou rikat intelektual, kritik, znalec filmu etc. MUSI toto
stezejni dilo nastudovat! Jednak jsem po letech letu v economy class usnul na dyl, nez 15
minut, druhak si stale rikam "CO TO KURVA BYLO" a Tretjak - no to byl brankar. Ruskej.
Mno. Tak to jest asi vse, achtung bitte. Jak hlasi zdejsi pani v drataku letistnim, zatimco jdu
pro dalsi horky pivo, co neni chvalabohu Radegast. VIVAT RUPRECHT!!!
pátek 12.02.2016 v 19:54:42 hod
Vylezli jsme z cityhoppera - grasshoppera KLM v Mnisku pod Alpou, prevzali bagly, co
promptne vylezly z tunelu letistnich a nyncko u teply brecky jmenem HB Munchen cekame
na pana busaka, co nas raci navratiti do Kocourkova. Inu tak. Zase konci jedna vyprava a
nezbejva, nez se tesiti na dalsi. Hujaja!??

pondělí 15.02.2016 v 14:47:30 hod
Jsme v Kocourkove, oba jiz v Procesu. Aklimatizujeme se, zvladame jetlag a Lukajz strach
ze ZIKA, neb jest odpovedny. Ja jsem nezodpovedny, na komari virus kaslu a po navsteve
pritele Roentgena jsem zjistil, ze mam interesantni zlomeninu malicku na prave noze. Tato
jest ve tvaru Y, cili jest odpovezeno, jestli za rok pojedu opet vstric Jizni Americe. V planu
jest do tretice Aconcagua...slava Kolumbii, Jaimemu, El Cocuy, Miguelovi, mule Coltran a
sjetymu Samanovi! Hanba pak vedru, vlhku, vlkovi, vyviklanymu sutraku a vudci muly
Chorchemu, jenz chtel obrat neboheho tlusteho invalidu. VIVAT RUPRECHT!!!
pondělí 15.02.2016 v 14:55:16 hod
OPRAVA : neni to malicek, nybrz prstenicek, jaxi racil vsimnout bystry Lukajz...
MEA CULPA! :-)

* * *
Inu tak
Kolumbie do pohody a za rok zase do Argentiny…et

!!! VIVAT RUPRECHT !!!

