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   čili kterak není radno spěchati v horách převysokých …                             
                                          … jakož i šílenství a pád Horošemíkůff na držku medle 

 

* * * 

 
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, nebylo a basta.  

Případný dodatky a opravy nic nemění na výše uvedeným prohlášení.  
Čest a sláva stejkům, Malbecu a panu Argentici Alejandrovi, hanba nezřízeným touhám, 

neb z těch nejsou než ucpáfky žil na haksnách a dexáč bodnutej v prdeli. 
  

* * * 

 

 

čtvrtek 22.01.2015 v 12:51:11 hod  
Opet me posednul fantas a usporadal jsem vylet do Argentiny. Mam dokonce sbaleno...teda 

to si namlouvam, ale co. Zitra se dokolibam na Los Havlos Aeropuertos, setkam se s panem 

ZPS, vtesnam svuj olbrimi pupeq do malicke sedacky a popozitri nekdy po pulnoci casu 

uzivaneho v Prasopolis se vykutalime na Aeropuerto Mendoza, kde se setkame s panem 

Argentincem Alejandrem a zapocne nas nabubrely pokus o vyplazeni se na horu jmenem 

Aconcagua (6.962m) Takova jako miniexpedice. Mno. A hlavne ty steaky z kravicek a 

lahodnej Malbec... :-) 

 

pátek 23.01.2015 v 17:41:09 hod  
Drepime u obligatni Plzne (jihoafricky piffo) za stopadesat voci 8-) a cekame na ero, co nas 

vezme na Heathrow...  

 
pátek 23.01.2015 v 23:08:32 hod  
Sedime v letadle do Buenos Aires a za 14 hodin bysme se tam meli vypotacet ven a zrat 

steaky. Vaya Con Dios... 

sobota 24.01.2015 v 17:06:05 hod  
Po dvou letech jsem navstivil pani Evitu na Recolete. Pan ZPS poprve... Stav Evity nezmenen, 

stale mrtva. Nyncko sedime naproti v Buller pivovaru, cekame na steak a popijime mistni 

pivo. Ktery bych se nestydel tocit ani v Prasogradu. Pak sebehneme nejaky dalsi 

pametihodnosti, kterych tu moc neni a navrat na Aeropuerto Jorge Newberry a tam odtud 

do Mendozy...  

 



 
neděle 25.01.2015 v 11:38:24 hod  
Dojeli jsme do Mendozy, pan Argentinec pro nas aftamabyl poslal. Monkey Hostel to pro 

zmenu posral. Racili udelat overbooking a tahali nas za fusekli. Kreteni drzi to jsou, klidne si 

strhli prachy. Z moji karty, co jsem si zapomnel doma. Takze jsme utekli po trech hodinach 

vztekani vedle do hotylku a bydlime. Toz tak. Jdeme koupit plyn, zasoby a zitra Cordon Plata, 

kde zapocne aklimatizace...  

- dodatek : znovu bylo v praxi ověřeno, že rezervace hotelů v Argentině (alespoň 
v Mendoze) jest asi jako sliby politiků 

úterý 27.01.2015 v 13:51:43 hod  
Dorazili jsme do Vallecitos, privitala nas bourka jako hrom. Balime a pujdeme do Piedra 

Grande. Toz tak :-)  

 
úterý 27.01.2015 v 21:06:30 hod  
Dobelhali jsme se do C2 Piedra Grande 3.580m Cejtime vejsku, ja jako vzdy trpim, beru 

Diluran. ZPS ztratil a nalezl bundu.  

 
pátek 30.01.2015 v 12:13:32 hod  
Nejhnusnejsi pocasi, jaky jsem na horach zatim zazil. Mlha, prsi, slunce jsme videli 2x za 

tyden (a spalilo nas) Aklimatizace dle planu, krom pana ZPS, kterej vcera dorazil o dost vejs. 

Ale neublizilo mu to, spis se stal expertem na velehory ;-)) Tak za dve hodiny razime do C3...  

- dodatek : tady jsem ještě volil eufemismy, s panem ZPS hovořil vlídně na téma, že se 
aklimatizujeme, nikam nespěcháme, rozhodně se nechceme zrakvit a to, že se mu chce 
chcípnout je nastupující výšková choroba vyvolaná jeho zběsilým úprkem vzhůru a snahou 
dobýt každou hromadu kamení, co vidí…že je ve vejšce poprvý a ať netrojčí…to jsem 
nevěděl, že bude hůř… 
 

pátek 30.01.2015 v 12:13:32 hod  
Dorazili jsme do C3, pocasi furt na h* Predpoved k nicemu. Zejtra smer Portozuelo, sobota 

dolu na chatu. Toz tak.  

 

pátek 30.01.2015 v 12:13:32 hod  
Vcera jsme dorazili do C3 4.300m. Dneska aklimatizace na 5.000m a zpet, zitra sestup na 

chatu do Vallecitos.  

 

pátek 30.01.2015 v 20:23:02 hod  
Dneska tedy v ramci aklimatizace ja La Hoyada 4.600m, ctizadostivy pan ZPS Cerro Vallecitos.  

- dodatek vlídné rozhovory s panem ZPS se změnily v nechápavé opakování mantry 
AKLIMATIZACE VYPADÁ JINAK … „to že doprdele nemůžeš dejchat a ploužíš se i dolů 
rychlostí  pana plže, zatímco já si i se svým obřím panděrem vykračuju jako pán, je asi 
co…??“… a tak dál a dokola, leč zjevně na hovno… 
 

neděle 01.02.2015 v 03:15:37 hod  
Mno, taxme zpatky na chate ve Vallecitos. Anobrz zejtra odjizdime do Mendozy se umejt a 

vyridit povoleni na Aconcaguu, tak sviti slunce...  

 

 



 
 
 
úterý 03.02.2015 v 02:17:38 hod  
Dneska (2.2.) jsme v Mendoze svedli vitezny boj s latinskoamerickym urednim simlem, dojeli 

do Puente Inca a vybehli do postupovyho tabora Confluenzia 3.444m (dle GPS) Pan ZPS se 

tedy vyplazil s jazykem na veste. Jest to potizista, neb ma potize s dechem. Obrzel Diluran a 

kazani. Rano uvidi, jak na tom bude.  

- dodatek : pan ZPS, kterej na mě vždycky čekal se nemohl vyškrábat do malýho kopce, 
doštrachal se za tmy…nicméně podle něj to nebyl syndrom z výšky, nýbrž byl jenom 
unavenej…ve všem ho utvrzoval další šílenec, Německej Polák, kterýho jsme potkali 
v Cordon Plata a kterej byl taky studnice moudrosti… 
 
úterý 03.02.2015 v 12:54:22 hod  
Balime 5 svestek a pomalu vyrazime do zakladniho tabora Plaza de Mulas...  

 

středa 04.02.2015 v 03:06:47 hod  
Doplazili jsme se novou trasou do Plaza de Mulas. Je vejs, dle GPS ma 4.400m. Hejbe se 

ledovec, tak proto. Zejtra relax a k doktorovi. Tak.  

- dodatek : cestou jsem se musel zase jako minule vykakat, byl línej se vrátit na správnou 
cestu a štrachal se zase „nějakou tou svou“…taky jsem si vzal málo vody a doštrachal se 
úplně vyprahlej…ještě že to pivo mají v Plaza de Mulas pořád k dispozici…panu ZPS se 
udělalo trošku líp…BOHUŽEL… 
 

středa 04.02.2015 v 21:14:46 hod  
Dostal jsem stopku do zitra pro C2 (5.500m) od dochtora, pry nizka saturace. Mne nic neni, 

subjektivne, ale von je doktor. Pan ZPS v cajku. Takze zitra vynaska do C1 (4.900m) a vecer 

pro stempl. VIVAT RUPRECHT!!!  

- dodatek : pan ZPS to obrátil celý naruby večer, neb mi se svitem v oku sdělil, že se 
rozdělíme, čekati že na mě nebude, kupředu levá, zpátky ni krok…osel… 
 

čtvrtek 05.02.2015 v 17:26:09 hod  
Pan ZPS odkvacil do C2, ja trcim v BC a cekam na verdikt pana dochtora. Nic extra mi neni a v 

pondeli se ma zkazit pocasi :-((  

- dodatek : pan ZPS neustoupil od fantasmagorie, přes moje výhrady, že se doštrachá do 
C2, neb se tak rozhodnul a co by na mě jeden den čekal, že jo … rozdělili jsme si věci a pan 
ZPS vyrazil za dobrodružstvím a tromby, spolu s mojí předpovědí, že do C2 nedojde… 
 

pátek 06.02.2015 v 03:08:52 hod  
Tak pan dochtor uznal, ze se aklimatizuju a smim zejtra dal na kopec. Pan ZPS dorazil do C1 a 

spi tam. Fekal pocasi tu bude asi driv...  

- dodatek : no nedorazil tam, jak jinak… já si zabalil věci na vynášku do C1…níže uvedený 
rozhovory po vysílačce s panem ZPS se změnily na mentální utrpení (moje), neb přišla 
změna počasí dřív a moje přípodotky, že se pan ZPS žene do průseru a ať jde radši dolů, 
nebyly z jeho strany akceptovány… 
 

 



pátek 06.02.2015 v 14:04:03 hod  
Mame dve predpovedi. Pan ZPS podle ty mistni na vrchol utoci SO/NE, ja musim verit ty 

lukajzovo a zkusit to PO/UT. VIVAT RUPRECHT!!!  

- dodatek : pan ZPS se vydal nahoru i přes moje ječení po vysílačce, přes to že se většina lidí 
balila v Nido de Condores (C2) dolů…nahoru v oknu mohli jít jenom řádně aklimatizovaní 
lidi z Berlina (C3) a kandidáti smrti z C2 … bohužel jeden si za paní s kosou nakonec došel… 
 

sobota 07.02.2015 v 16:42:08 hod  
Pan ZPS vcera od zachranaru v C2 zjistil, ze posl. vrcholovej den do ST 11.2. jest dnes, tedy 

SO 7.2. Sdelil mi vcera tuto libeznost vysilackou, ja vybalil bagl a koukam na kterej kopec v 

okoli se vydam. ZPS by mel bejt prave na ceste k vrcholu, snad mu ten jeho bezhlavej uprk 

nahoru k nec necemu bude, kdyz uz kvuli tomu roztrhnul nase duo vysokohorskych 

vyletniku. 8-0 VIVAT RUPRECHT!!!  

- dodatek : málem mě trefil šlak v BC, než se nakonec ozval… 
 

neděle 08.02.2015 v 05:40:21 hod  
Ctizadostivy horokun pan ZPS ukoncil dnes (SO 7.2) svuj horodostih na mete 6.580m a nyni v 

C2 "sbira sily" Do BC se stahla vetsina horoposuku a ceka na odchod vetru ;-) VIVAT 

RUPRECHT!!!  

- dodatek : já se vypravil den předtím na „kopec naproti BC“ a i z toho mě počasí 
vyhnalo…když jsem „z kopce naproti“ viděl ten fekál na Aco, tak jsem se bál, jestli je ten vůl 
vůbec naživu…a to jsem nevěděl, že jeden z poláků, co jsme s nima seděli v BC, tou dobou 
na Aco nastoupil na svůj poslední pochod – stáhli ho v den našeho sestupu z Confuenzie 
v pytli… �������� 
 

 pondělí 09.02.2015 v 05:01:18 hod  
Horosemik ZPS (drive horokun) kupodivu prezil svuj horodostih a ted ve stanu v BC prohrava 

grunt v kartach pote, co jsme se potkali okolo 5000m na Aco. Vzal jsem mu stan a zkopal ho 

do BC k doktorovi, neb jako prvni horoplaz dostal do prdele Dexamethason..  

- dodatek : zase eufemismy pro čtenáře deníčku … no musel jsem mu nakonec jít naproti, 
místo dalšího výletu na „kopec naproti BC“, protože se u toho jelimana rozvinula výšková 
nemoc – on sice tvrdil, že je jenom unavenej po tom, co se hnal nahoru jak čokl za 
kostičkou…doktor mu taky dal injekci dexamethasonu pro srandu králíkům a to že neujde 
ani deset kroků bez toho, že by se nezhroutil, taky výškovka není…zlatý voči ! 
 

pondělí 09.02.2015 v 21:11:55 hod  
Dneska proti predpovedi celej den v BC mlha a snezi. Takze zalezli ve stanu hrajeme karty, 

varime, jime, pijeme a spime. VIVAT RUPRECHT!!!  

 

úterý 10.02.2015 v 14:27:50 hod  
Vzbudili jsme se do krasnyho dne, okolni zasnezeny kopce jsou vzacna prilezitost k foceni. 

Zejtra balime, ve ctvrtek dolu do Confluenzie, v patek Puente Inca a Mendoza. Tam steaky, v 

sobotu odlet do Buenos Aires a pak Londyn a Prasograd. Tot plan. VIVAT RUPRECHT!!!  

 

čtvrtek 12.02.2015 v 17:23:49 hod  
Prave vyrazime z BC do Confluenzie, cimz vylet konci. Mno.  

 



12.02.2015 v 23:09:41 hod  
Dorazili jsme do Confluenzie. Bydlime, jime, pijeme a pripravujeme se na navrat do civilizace. 

Ach jo...  

- dodatek : jedinej pocit co jsem měl byl „zaplaťpánbůch“ … neustálý čekání po cestě na 
pana ZPS, kterej dopajdal zase s jazykem na vestě … a pak druhej den ten vrtulník 
s polskou mrtvolou (R.I.P), která kolem nás projela v autě v době, když jsme byli u brány 
národního parku v Puente Inca a šli si nechat potvrdit předání pytlíků s hovnama… ������������ 
 

 

neděle 15.02.2015 v 09:56:56 hod  
Prileteli jsme z Buenos Aires na Heathrow, snidame cider, burger a vajicka. V poledne 

ceskyho casu nam to leti do Prasogradu na Los Havlos Aeropuerto a tim konci nas vylet.  

Definitivne. Zejtra navrat do civilizace a pracovniho procesu. Mno. VIVAT RUPRECHT, and 

don't cry for my Argentina...  

 

* * * 
 

Já se totiž vrátím, v roce 2017 po Kolumbii 2016 pořádám další výlet do Argentiny mojí 
milé…Aconcagua přes Punta de Vacas…ale to bude už jiná písnička a troufnu si tvrdit, že 
bez pana ZPS, neb ten po návratu nakonec musel k doktorovi, kterej mu zjistil rozsáhlou 

trombózu v haksně. Nicméně si je jist, že to nezpůsobily jeho taškařice v Andách, to 
v žádným případě !!! 

 

 

Tož tak a hujaja et  

 

VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!    
 

  

 


