KYRGYZSKEJ DENÍČEK aneb JAXE NEPOSRAT (nejen) PO KUMYSU
čili udatenství neslýchané hororobotovo…
…jakož i pitomost nebývalá tlustohorokriplova
***
Celá taškařice jest popsána tak, jak proběhla a jak ji užaslé P.T. půblikum mohlo čítati na
mých pošukaných stránkách. Pokud tak neproběhla, tak to máte stejnak jedno; jinak už to
nebude, není a nebylo. Případné dodatky a opravy nic nemění na výše uvedeném prohlášení.
Hanba telefénu pana Iridia, čest a sláva všem Kyrgyzům na koních a Nikolajovi & his girls ;-))
***
pátek 18.07.2014 v 14:15:48 hod
Vzhledem k mymu rozhodnuti uz nikdy nejet na hory jsme s Lukajzem objednali a zaplatili
sluzby agentury Pamir Expeditions a tuhle nedeli nas najdete s vysokou pravdepodobnosti v
letadle TA z Prasogradu smer Osh. To je takovy mesto v Kyrgyzstanu, odkud nas odvezou pod
horu, ktera se jmenovala hora pana Kaufmanna, nicmene po vystrelu z Aurory se jmenuje Pik
Lenin (v Tadzikistanu nejakou chvili zasejc hora pana Avicenny) a raci merit 7.134 m.
Podlehame cestovni horecce, pobihame zmatene semo tamo a nemuzeme se dockati piva
pred odletem. Ech!
sobota 19.07.2014 v 21:19:33 hod
Jako pokazdy pri baleni baglu klesa moje beztak nizka inteligence k bodu mrazu. Ech!
neděle 20.07.2014 v 11:02:05 hod
Tak jsme prezili baleni, predodletovej stres, podivny pocity kolem zaludku. Bagly odjely a my u
pivka cekame na ero do Istanbulu.
neděle 20.07.2014 v 15:42:52 hod
Pristali jsme v Istanbulu, pivo jsme nasli :-) a ted musime cekat na trojplosnik do Oshe, co leti
za dlouho. Protoze jsme uz prubli tureckej hajzl, nehrozi ani prilis vysoka spotreba piva pana
Efese...Mno.
- dodatek : něco takovýho (hazl) jsem ještě necítil … teda cítil, ale třeba na pumpě
v Kazachstánu…nebo v Bulharsku…nebo v jiný prdeli světa – ale na Atatürkově éroportu??
pondělí 21.07.2014 v 12:54:59 hod
Probudili jsme se diky casovymu posunu a piffku z Petrohradu hladovi okolo 4 hodin mistniho
casu a vyrazime na saslik a Velkej Bazaar. Neco nakoupit a taky se najist. Ech a mno. Hehe.
- dodatek : pokud budete v Kyrgyzstánu, NIKDY nepijte jejich „KONJAK“ (ani když má 6*)
úterý 22.07.2014 v 15:45:51 hod
Jsme v zakladnim tabore po Leninem, bydlime a mame co zrat. I piffo. Pro Cechy dobry ;-)
Narodnostne je to tady Star Trek Deep Space Nine. Lidi v pohode, my taky. Cesta sem silena, 8
hodin a auto zapadlo v rece. Ale alles gute. Hehe.
- dodatek : cestou jsem absolvoval politický školení od árijce z Putinjugend. Naštěstí usnul a
po příjezdu zmizel, jako správnej bořík. Ale co, jak by řekl klasik Metud : Cryil simtě - pro
rusaki dobrý…

středa 23.07.2014 v 05:31:57 hod
Prezili jsme prvni noc v zakladnim tabore. Krapet kysliku navic by bodnul. Ale nic strasnyho.
Pujdeme do sedla cca 700m. vejs a zpatky, kvuli aklimatizaci. VIVAT RUPRECHT!!!
středa 23.07.2014 v 17:36:42 hod
Dneska (23.7.) jsme podnikli aklimatizacni pochodak na kopec nad base campem, kvuliva
aklimatizaci. Hororobot Lukajz vyskotacil do 4.200m., horokripl hruucoon se pak doplazil do
3.750m. Pak jsme si dali saunu a jdeme chrnet. Zejtra aklimatizacni cesta do Sedla poutniku
4.150m. a pozejtri presun do C1. Ajajaj!
čtvrtek 24.07.2014 v 17:41:10 hod
jako porad a furt v ramci horoplazeni - mne je blbe z vejsky, Lukajz v cajku. Dali jsme dneska
aklimatizaci v sedle, ja zustal 100m pod nim, hororobot si vydusal 250m nad nej. Mno. Zitra
presun do C1, inu tak.
pátek 25.07.2014 v 18:40:55 hod
dorazili jsme do c1 4.350m. problemy se satelitem mezi kopcema. predp. pocasi blba, moje
aklimatizace taky. lukajz OK
sobota 26.07.2014 v 20:00:18 hod
jsme odpocivali v C1. zejtra Lukajz do C2 se spanelama, ja dal aklimatizuju na 5000m. videl nas
doktor, vse OK
- dodatek : pořád mi ještě nedochází, že si mám vzít pilulku jménem Diluran, neb jest mi blbě
pondělí 28.07.2014 v 09:02:50 hod
Lukajz postavil stan v C2 a chrni si tam, zejtra dolu, sere se pocasi. ja vesele aklimatizuju v C1.
cas se krati.
pondělí 28.07.2014 v 09:02:50 hod
28.7. Lukajz razi do C3, ja pomalu aklimatizuju, abych se nestal dalsim odvezenym v pytli. kazi
se pocasi. VIVAT RUPRECHT!
- dodatek : konečně mě napadlo vzít si tu piluli – během půl hodiny jsem jak rybička, chčiju
jak ryba a přestává mi hučet v hlavě.
středa 06.08.2014 v 05:06:31 hod
Bohuzel stejne jako pred lety v Argentine vypovedel sluzbu muj satelit, ergo pujde do opravy a
pak asi do frcu. Proto ta dira v denicku. Takze alespon heslovite, jak sel cas ….
29.8. Odpocinek v C1, baleni veci na presun do C2/C3
30.8. Pote, co mi s aklimatizaci pomohl tatka Diluran nasleduje brzy rano presun do C2, behem
cesty ja problemy s novyma botama - necitim prsty na nohou, bolest v chodidlech. Pod
prvnima trhlinama na ledovci zjistujeme, ze mam o cislo mensi boty, nez potrebujou moje
natekly nohy. Bledej vzteky na svoji demenci tocim zpatky do C1, Lukajz masiruje do C2. V C1 s
Baskem Borjou zkousim obnovit nadeji, nicmene jeho Millety mi jsou taky maly. Zkousim boty

nejak upravit, rozchodit, nic. Tak moje La Sportivy prodavam Borjovi, jeho Millety cini stastnym
jednoho z ruskych guidu a ja zustavam v C1 s obycejnyma pohorkama...
31.8. Vichrice, snezeni a mlha prikovala Lukase v C2 a me v C1. Pripravuju si veci na pokus o C2
v pohorach...
1.8. Lukajz buduje C3 a spi tam, druhy den podle predpovedi ma mit asi jedinou sanci na pokus
o vrchol pro nasledujici 2-3 dny. Dole v C1 hnusny pocasi, mlha, spousta novyho snehu. Letos
uz stahli dolu 3 nestastniky v pytli, takze jdeme s Baskama akorat guljat po lednike...neni cas
na hrdinstvi. Pomalu vychladam, ale...
2.8. LUKAJZ DAVA VRCHOL PIK LENINA, V 15:00 KYRGYZSKYHO CASU!!! Presne podle
predpovedi je na hrebenu jasno, ale strasnej vitr. Jenze kam s vetrem na Lukajze...vypovida mu
cinnost vysilacka. Ja se pokousim strachat do C2, nicmene pod velkou trhlinou v severni stene
Piku Lenina protentokrat moje expedice konci a ja tocim okolo 5000m. Moje nezatepleny
pohorky se meni v mrazak a ja nejsem zadnej slavnej horolezec, abych si nechal pizlat prsty na
nohou... VIVAT RUPRECHT!!!
3.8. Lukajz je zpatky v C1, mala oslava, balime. Pocasi porad na prd, rozhodujeme se sejit driv
do BC a pokud mozno i do Oshe.
4.8. Objednavame kone pro bagly a po rozlouceni s Nikolajem a jeho lidma se po poledni
vydavame skrz Sedlo Poutniku podel ledovce zpatky do BC. Tam dohodneme, ze zitra
odpoledne muzeme jet do Oshe, jupi! Vecer v rusky saune ze sebe seskrabujeme platy spiny a
je nam vcelku hej.
středa 06.08.2014 v 06:03:41 hod
Balime (5.8.) pingly do letadla, obdrzime diplomy (neb jsme "alpinisty") a pinozime se skrz
nadhernej hornatej Kyrgyzstan, posetej jurtama do mesta Osh. Tam prijizdime v noci, davame
vitezny pivko a pulnocni stejk. Zitra razime, az se vyspime do mesta na trzicek a tak, no a 7.8.
brzo rano odfrcime do Istanbulu na tri dni. Cimz zacina kulturni cast nasi expedice :- ) VIVAT
RUPRECHT!!!
neděle 10.08.2014 v 10:16:18 hod
Prodelali jsme rekonvalescenci a kulturni program. Dva dny jsme skoro jenom spali, pili a jedli,
pak jsme sebehli ty pamatky v Istanbulu. Je tu horko, vlhko a milion lidi na centimetr
ctverecni. V muzeich je klimatizace, sochy a sutry a jenom pul milionu lidi na centimetr
ctverecni. Balime a v pul druhy mazeme na letiste. A tim konci nase cestovani, prozatim...
VIVAT RUPRECHT!!!!

***

