Kudlanka
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Na zaÄ•átku roku 2013 se vydaly dvÄ› mladé Å¾eny, Hana Humpálová a Antonie Chrástecká na cestu do Indie. A
protoÅ¾e to byly holky odváÅ¾né, zvolily pozemní cestu. Legendární Hippie Trail sice uÅ¾ dnes není ani tak populární, ani tak
bezpeÄ•ný jako v dobÄ› své slávy v sedmdesátých letech, ale pÅ™esto ho kaÅ¾dý rok absolvují tisíce vÄ›t&scaron;inou mladýc
nezávislých turistÅ¯, známých jako backpackers, Ä•esky baÅ¥Å¯Å¾káÅ™i.

KdyÅ¾ holky pÅ™ejely hranici z Íránu do Pákistánu, musely jako první pÅ™ekonat stát Balochistán. I kdyÅ¾ tohle územ
tak nebezpeÄ•né jako nÄ›které provincie poblíÅ¾ hranic s Afghánistánem a celá trasa je popsána v prÅ¯vodci Lonely
Planet, cestování tímhle krajem se nedoporuÄ•uje. V roce 2011 zde byl unesen &scaron;výcarský pár, kterému se pozdÄ›ji
podaÅ™ilo ze zajetí uprchnout; a v roce 2012 do&scaron;lo k únosu a pozdÄ›ji i k vraÅ¾dÄ› mladého Brita.
Backpackeru
kteÅ™í nechtÄ›jí pÅ™íli&scaron; riskovat, proto v roce 2013 doporuÄ•ovaly tamní úÅ™ady, aby si pro cestu odlehlými oblastmi
ozbrojeného prÅ¯vodce. To také obÄ› vý&scaron;e jmenované mladé Å¾eny udÄ›laly, nastoupily do autobusu a vyrazily na
dal&scaron;í cestu. V oblasti Nok Kundi byl jejich autobus zastaven deseti ozbrojenci pÅ™evleÄ•enými za vojáky
bezpeÄ•nostních sloÅ¾ek a obÄ› holky byly uneseny i se svým prÅ¯vodcem, který byl pozdÄ›ji propu&scaron;tÄ›n.
Zbytek p
uÅ¾ v&scaron;ichni známe.
DÅ¯vod, proÄ• tohle v&scaron;echno pí&scaron;u, je nesmyslná smr&scaron;Å¥ nadávek a
uráÅ¾ek, které se v médiích i na sociálních sítích na hlavy ne&scaron;Å¥astných holek sesypaly. Krávy, husy, slepice,
HaniÄ•ka a ToniÄ•ka, dvÄ› blbky, které vlezly tam, kam nemÄ›ly.
PÅ™isadit si musel i populistický pan prezident nepÅ™íli&
prezidentským prohlá&scaron;ením o tom, Å¾e by je pÅ™ehnul pÅ™es koleno a naplácal jim na zadek. PÅ™itom jediný zloÄ•in
a Antonie spoÄ•íval v tom, Å¾e mÄ›ly smÅ¯lu. A Å¾e trochu podcenily nebezpeÄ•í. Tou trasou projedou roÄ•nÄ› tisíce lidí. Já j
nÄ›kolik z nich potkal pÅ™ed tÅ™emi mÄ›síci v indickém Rajasthanu, nedaleko hranic s Pákistánem. Byla mezi nimi i Å¾ena,
která to projela sólo.
Krátce po únosu byl ten samý rok pákistánským Talibanem vyvraÅ¾dÄ›n horolezecký tábor pod
Nanga Parbatem. Mezi 10 obÄ›Å¥mi byli i horolezci ze Slovenska. PÅ™esto se do oblasti pákistánských Himálájí vypravilo
pÅ™í&scaron;tí rok hned 50 horolezeckých výprav, vÄ•etnÄ› slavného Ä•eského horolezce Radka Jaro&scaron;e, který tam zd
bez kyslíku a nosiÄ•Å¯ svou poslední osmitisícovku - K2.

Riziko je souÄ•ást Å¾ivota. I na Ä•lovÄ›ka, který sedí celý den na zadku, mÅ¯Å¾e spadnout lustr. Riskovali pánové Hillar
Tanzing, riskovali astronauti pÅ™i cestÄ› na MÄ›síc, riskovali i Hanzelka a Zikmund. Risk, který obÄ› holky podstoupily, nebyl
nijak obrovský. MÄ›ly prostÄ› smÅ¯lu. NeÅ¾ lidé zaÄ•nou nÄ›komu nadávat, mÄ›li by si ovÄ›Å™it fakta. MIKIN, taky tulák
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