Na Nové Guinei s rybářem
Jakubem Vágnerem.

JINÉ

cestování

Z dobrodruha se
nově stává zápecník
Text a foto: RUDA ŠVAŘÍČEK, CK Livingstone
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Na pestré krásy tohoto světa nás
COVID-19 přinutil jen vzpomínat.
Všeho ale do času.

Nastala divná doba. Mění se dění kolem nás, přetvářejí se pojmy. Cestovatelé mají cestovat,
ne sedět doma za pecí. Nebezpečí získává jinou podobu. Narůstající pasivita a nemožnost
pohybu ve větším akčním rádiu může eskalovat. Takhle se z toho všichni brzy zblázníme.

K

věten mi naplánoval syrový Kurdistán v odvážné kombinaci Iráku a Íránu, poté náročnou
Angolu a Zambii, Etiopii a divoký Súdán,
následně Kolumbii, Ekvádor, Kubu, Haiti... Letošním vrcholem měl být slavný trek Snowman
v mém nejoblíbenějším Bhútánu, navíc s legendárním
rakouským horolezcem Peterem Habelerem, který spolu
s Messnerem jako první vystoupil na Everest bez použití
umělého kyslíku.
Pestré cestování však zcela vadne s rozmachem
prokletí COVID-19, od nástupu prapodivné pandemie je
všechno jinak. V inkriminovaných dnech narůstající koronavirové patálie se lámal i můj cestovatelský chleba, cesta
na Island. Ještě v poledne černého pátku 13. 3. jsem věřil
své noční jízdě do Vídně a následnému rannímu odletu.
Skialpy v divočině jsou výzva! Dobře připravená sportovní akce má zdolávat odlehlé hory, Island obejme celý,
obkrouží izolovaný ostrov dokola. Evropa zná paradoxně
jen málo odvátějších míst. Super akce dostává v poslední chvíli stopku. Cestu nelze zrealizovat, podobně jako
spousty dalších připravených výprav, možná jako i ty vaše.
Na bohem zapomenuté horské boudě zasněžené krajiny
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bychom byli sice ve větším bezpečí možná my, ale co zákazníci zájezdů? Události překotně eskalují, je třeba rychle
reagovat. Romantika chladné severské země se rozplývá
nejen v písních tamní Björk. „Falling slowly“ je stěžejní
song, ve kterém s Glenem Hansardem skvěle zpívá Markéta Irglová, jediná česká držitelka hudebního Oscara. Žije
dlouhodobě právě na Islandu, kvůli společnému setkání
jsem dokoupil další vnitrostátní přelet na severní pobřeží,
abych po chvílích s Markétou dohonil naši sportovní partu,
co už začne na lyžích. Tolik jsem se na Island, skialpy i výjimečnou hudebnici těšil. Možná Once, jako jejich jedinečný
oscarový film. Jednou! Někdy příště…
DRAMATICKÉ VÝZVY
Padám do osidel nové šlamastiky cestovního ruchu. Je
třeba podržet prapor i naší CK Livingstone. V prvním kole
probíhá nejzásadnější bitva, úspěšně dostat všechny klienty
z odlišných končin celého světa domů. Dramata se přelévají v nejistých okamžicích jako bubliny v rozhoupaném
kompasu lodní přídě. Mění se směr, trasa i realita leteckých
spojů. Každý den přináší nové unikátní situace. Zájezd naší
cestovky zaseklý v nejjižnějším místě Latinské Ameriky

ON-LINE CESTOVÁNÍ s Livingstone

Pro VNITŘNÍ POHODU je třeba si udržovat radost a optimismus, naděje dominuje. Divné době je třeba čelit, všichni se snažíme.
I Livingstone chce pomáhat nejen v nemocnici. Aktivity a inspirace směřujeme na internet. NA CESTÁCH U OBRAZOVKY
NEHROZÍ HORSKÁ NEMOC ANI MALÁRIE. Zveřejňujeme aktivity našich zajímavých průvodců a jejich emoce. Další zajímavé
téma on-line tvoří sestřihy nejzajímavějších osobností pořadu CESTOVATELSKÉ STŘEDY V NÁRODNÍM MUZEU.
Podívejte se na: https://www.livingstone.cz/vystavy-a-promitani/cestovatelske-stredy-v-narodnim-muzeu-online

nemá zdánlivě řešení. Pevnina Chile
všude nad Punta Arenas je obklopena
územím Argentiny, jinak jen tisíce
kilometrů nekonečné moře. Vnitřní
přelety ruší i Lan Chile, do hlavního
města Santiaga ale žádná pozemní
cesta nevede. Jedině přes cizí území,
a to je třeba urazit 3325 km. Trochu
dlouhá jízda, když se spěchá... Není
divu, když protáhlý šál nejdelšího
jihoamerického státečku měří od severu k jihu 4329 km. Řešíme zapeklitý
rébus, snažíme se všemi silami a prostředky.
Podařilo se!
Je třeba ustát
Záchrana
je složitá
za standardních okolností, natož
nyní. Právě teď máme ve světě tolik
zájezdů! Přání se mění v prosby a obráceně. Až v komunikaci s ostatními
spřízněnými CK, kdy si v krizových

Rudolf Švaříček
a Jeho Svatost dalajlama.

dnech opravdu pomáháme (čehož si všichni ceníme), zjišťujeme, že máme ve vzdálené exotice nejvíce lidí. Úspěšný
rok a dobrá práce se paradoxně přetavila v nejvíce starostí.
Teď je třeba pomoci skupinám v Mexiku, Chile, Barmě,
Etiopii, Vietnamu, Austrálii, na Kubě, Novém Zélandu…
Všechny zájezdy po dramatech různého stupně obtížnosti
nakonec zvládáme, zdárně dostaneme domů každého.
Daří se koordinace s Ministerstvem zahraničních věcí,
repatriační lety umějí být velkorysé. Naše ambasáda v Dillí
je vstřícná a opravdu zvládá, dík patří velvyslanci Milanu
Hovorkovi. Poslední akcí je pomoc kamarádům v oblíbeném Nepálu. I nejlepší horolezce Slovenska nakonec
stáhla nová situace z velehor, ledová Dhaulágiri musí

nejhorší momenty cestovního ruchu
počkat. Permity na osmitisícovky jsou nejdražší poplatky
planety, vydrží celý dlouhý rok? Finální návrat dostává
reálné kontury, sběrný let pojme i čtyři poslední kamarády.
Po příletu je přímo ze slovenské hranice vezou do centra
karantény Gabčíkovo. Dříve zde pobývali trestanci, nyní
izolují navrátilce z cest. Místo přivítání doma s nejbližšími
příbuznými přibývá atypická zkušenost dvou týdnů jiného
života. Chráněná ostraha v izolačních oblečcích kosmonautů nosí jídlo jen za dveře.
Řešíme přednostně akutní akce, měníme blízké
odlety. Nejhorší je děsivá nejistota. Nikdo neví, od jakého data se mohou začít výpravy realizovat. Nastává
paradox. Když to některá CK hned vzdá a zkrachuje,
dopadne možná lépe než jiní, statečně bojující, co za pár
měsíců zoufalé činnosti finančně vykrvácejí. My to nechceme zabalit, je třeba ustát nejhorší momenty cestovního ruchu. Ale podobně špatně jsou na tom i některá
další odvětví. Každý den bolí! Peníze protékají proudem
do nenávratna, není už kam couvat. Jsme odhodláni
bojovat se ctí a vydržet. Cestování mi v životě nadělilo
hodně bonusů. Vzdělává, inspiruje, seznamuje, srovnává… Teď je třeba vydržet, tíživé období nutno překonat.
ATYPICKÉ REKORDY
Doma už svrbí zadnice. Slovu cestovatel chceme vrátit
patřičný obsah. Zatím tvoříme jen atypické rekordy.
Tak dlouho doma bez nejsilnější drogy cestování jsem
od sametové revoluce nebyl. Natáčíme s režisérem
Viliamem Poltikovičem film pro Českou televizi ŠAMANI, měli bychom být co nejvíce v Africe, Jižní Americe,
Asii... Filmovali jsme v Západní Africe plné kouzelníků
mystický příběh o tajemném vúdú. Vyústí natáčení a jeho
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Ledová krása magického Islandu.

prodloužení v netradiční knihy? Pohrávám si už dlouho
Pentecost v souostroví Vanuatu. Samostatné expozice
s velkým tématem horské knihy V SEDMÉM NEBI –
zde vzdávají hold největším legendám cestování, JIŘÍ
KORUNA PLANETY, která se věnuje nejvyšším horám
HANZELKA – MIROSLAV ZIKMUND. Zvláštní prostor
světa i atypicky. Patřím tedy co nejvíce do dalekého světa. si nejslavnější cestovatelé určitě zaslouží. Miroslav ZikDomácí česká kotlina je samozřejmě také nádherná, silný mund loni oslavil neuvěřitelných sto let, je stále ve slušné
patriot mého kalibru miluje Česko. Nyní více poznáváme kondici. Expozice MILOSLAVA STINGLA kromě stěny
česká zákoutí, objevujeme
z jeho rekordních knih předvádí
nová fantastická místa. Někdy
obrovskou bariéru ze stovek
Nechci trvale žít jinde, neznám ikufrů,
i neznámý kousek za barákem
které po návratu z cest
hezčí zemi, než tu naši
nadchne a příjemně překvapí.
nevybaloval…
Povila nás nejlepší lokace,
Argumenty politiků k tlumeopravdu bych neměnil. Nechci trvale žít jinde, neznám
ní cest se už rozmělňují, umělohmotné formulace časem
hezčí zemi, než je ta naše. Máme nejlepší pivo na světě,
otupí. Silná moc omamně chutná i slabým politikům.
nejhezčí holky na světě, nejkrásnější proměny krajiny,
Vážím si moudrých myslitelů. Ti, které znám osobně,
výtečné víno, cyklostezky i lyžařské terény, vodácké
nezklamali, naopak. Tomáš Sedláček, Jarda Dušek, Pjér
řeky i parádní přírodu čtyř různě barevných ročních
La Šéz, Radkin Honzák, Cyril Höschl ... všichni umějí věci
období. Trávím každoročně většinu času na cestách, ale
správně pojmenovat a dále posouvat. Možnost výuky
stále více si vážím češství. Jenže všeho s Mirkem, tedy
od moudrých lidí vnímám v divné době ještě intenzivněji.
s mírou. Nervózního poposedávání doma je už příliš.
Přechodový stav má odeznít co nejdříve, proto je přechoPrvní jistá exotika, kde se můžeme potkat, je TAJEMNÁ
dový. Zákazy tlumí cestování i naše pořady Cestovatelské
INDONÉSIE. Naše výstava v libereckém centru Babylon
středy v Národním muzeu, festivaly, besedy i přednášky.
provede navoněnou obrovskou říší 17 000 ostrovů, hlavní Promítat chodím nyní jen prckům do nemocnice. Malé
zajímavosti tvoří Nová Guinea s esencí pravěku. Nově
děti velkých lékařů a sestřiček si to zaslouží. Promítání
vyrostlo i unikátní Tichomoří se skoky šílenců, uvázaexotiky dětem nemocnice tvoří jediné cestování. Zatím!
ných za kotníky liánou k obří věži na magickém ostrově
Kdy vyrazíme na cesty? Už brzy.
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FOTOSOUTĚŽ
CESTY NECESTY

V době nemožnosti opravdových cest se otevírá prostor jinému cestování. Nelze
vyrazit do exotických krajin, ale zatím ani za hranice naší země. Poprvé zažíváme
kompletní izolaci... Cestovatelské sny se odkládají, čekají naplnění nejistého budoucna...
Přešlapování před startovní čárou může být hravější! Soutěžme! Vyhraj právě ty! Pošli
své zajímavé snímky!
Časopis KOKTEJL a CK LIVINGSTONE společně vyhlašují netradiční fotosoutěž v trvání tří měsíců,
počínaje květnem. Na konci každého měsíce vybereme deset nejlepších snímků, tři vítězové budou odměněni
a vítězná fota budou prezentována v Koktejlu i na CK Livingstone. Finále soutěže přinese celkové vítěze.
VYUŽIJME TŘI OKRUHY
■ Zajímavosti posledních cest ■ Vzpomínky silných momentů ■ Současné dění kolem nás
Snímky bude hodnotit cestovatel Ruda Švaříček společně s fotografem Jirkou Kolbabou. Oba dodají
atraktivní ceny, cestovatelské knihy. Další hodnotné ceny přidá CK Livingstone a Koktejl formou předplatného.
KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ MŮŽE PŘIHLÁSIT NEJVÝŠE 5 FOTOGRAFIÍ.
■ Delší strana nejméně 1920 px, maximální velikost 3 MB, formát souboru: jpg, snímek má mít popisku.
Soutěžní fotky zasílejte na adresu: info@livingstone.cz
Soutěž bude probíhat do 31. 8. 2020.
Více na www.ikoktejl.cz/fotosoutez-cesty-necesty
Těšíme se na parádní snímky! Inspiraci a motivaci...
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