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NA VANDRU V OPIÄŒÃ•CH HORÃ•CH
ÄŒtvrtek, 22 Ä•erven 2017

BÄ›hem na&scaron;eho cestování po Etiopii projevily dvÄ› tÅ™etiny na&scaron;í výpravy - tedy manÅ¾elka Joanne a
na&scaron;e mlad&scaron;í holka Mary - pÅ™ání, podniknout nÄ›kolikadenní trek v divokých Simien Mountains. Moje chabé
námitky, Å¾e na takovou akci nemáme výstroj, ignorovaly a protoÅ¾e jsem byl pÅ™ehlasován, musel jsem se podÅ™ídit.
Do mÄ›steÄ•ka Debark jsme dojeli z pÅ™íjemného, historického a hezkého Gondaru typickým etiopským minibusem
celkem bez problémÅ¯. To znamená, namaÄ•kaní jako sardinky. Do minibusÅ¯, ve kterých jsou normálnÄ› sedadla pro 7
lidí narvou vynalézaví domorodci sedadel 15 a kdyÅ¾ uÅ¾ je tÄ›ch sedadel tolik, to by v tom byl Ä•ert, aby si na nÄ› nesedlo 20
více lidí, plus Å™idiÄ• a prÅ¯vodÄ•í. Debark je vlastnÄ› jen jediná pra&scaron;ná ulice s nÄ›kolika hotely a spoustou obchÅ¯dkÅ
CelkovÄ› pÅ¯sobí dojmem díry po granátech, ale na rozdíl od vÄ›t&scaron;iny etiopských mÄ›st je zde díky nedalekým horám
obÄ•as moÅ¾no zahlédnout i bledou tváÅ™.
Na&scaron;e po&scaron;etilé plány o tom, Å¾e si budeme moci vypÅ¯jÄ•it výs
na kempování a jet do hor autobusem, vzaly velice rychle za své. Do hor je moÅ¾no jet jedinÄ› s prÅ¯vodcem, který
v&scaron;e zaÅ™ídí. VÄ•etnÄ› nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích poplatkÅ¯, výstroje i jídla. To ov&scaron;em za ceny hodnÄ› neetiopské.
Nakonec jsme se dohodli s jedním mladým, chytrým a anglicky perfektnÄ› hovoÅ™ícím muÅ¾em na 900 dolarech pro 3 lidi na
dny. To se nemusí zdát moc, ale za takové peníze mÅ¯Å¾ete po Etiopii cestovat klidnÄ› dva týdny. Ale zaplatili jsme a byli
jsme naloÅ¾eni do landroveru, kde uÅ¾ na nás Ä•ekali kromÄ› Å™idiÄ•e a prÅ¯vodce i kuchaÅ™ a jeho pomocník. Bylo nám ta
Å™eÄ•eno, Å¾e se k nám v horách pÅ™ipojí i dva pohánÄ›Ä•i mul se svými zvíÅ™átky. A posledním Ä•lenem výpravy byl
&ldquo;scout&rdquo;. Velice vychrtlý, stále se usmívající pan se samopalem AK-47, kterému jsme hned zaÄ•ali Å™íkat Mr.
Kala&scaron;nikov. A v téhle sestavÄ› jsme vyrazili do hor.
Cesta k bránÄ› parku byla pra&scaron;ná a rozbitá, za branou parku je&scaron;tÄ› pra&scaron;nÄ›j&scaron;í a
rozbitÄ›j&scaron;í. Po asi dvouhodinové jízdÄ› pokraÄ•oval Å™idiÄ• i kuchaÅ™i v cestÄ› a zanechali nás i s prÅ¯vodcem a páne
Kala&scaron;nikovem v oblaku prachu.
KdyÅ¾ se prach rozptýlil, zalapali jsme úÅ¾asem po dechu. Stáli jsme na pláni
porostlé suchou stepní trávou, na okraji naprosto kolmého, asi kilometr vysokého srazu. Pod námi byla krajina s
Å™ekami, potoky a vesniÄ•kami, a pÅ™ed námi neuvÄ›Å™itelnÄ› krásná scenérie, pÅ™ipomínající svými srázy a plateau, am
Grand Canyon.
KdyÅ¾ jsme se vynadívali, vyrazili jsme po stezce, která se vinula po okraji srázu na cestu. Tráva, zakrslé stromy a
nikde nikdo. AÅ¾ po hodinÄ› jsme potkali dva drsnÄ› vyhlíÅ¾ející horaly s pu&scaron;kami, které vypadaly, Å¾e pamatují prvn
svÄ›tovou válku. Vyfotit jsem se je neodváÅ¾il.
Pochodovali jsme takhle s krátkými pÅ™estávkami asi 4 hodiny, aÅ¾ jsme pÅ™i&scaron;li znovu k silnici a k na&scaron;emu
prvnímu campu zvanému Sankaber. Ten se sestával ze stanice rangerÅ¯ národního parku, domkÅ¯ jejich rodin a
nÄ›kolika chat pro turisty. Chaty byly jen boudy z vlnitého plechu, ale uvnitÅ™ byly pohodlné a Ä•isté povleÄ•ené postele s
nÄ›kolika dekami. ProtoÅ¾e noci jsou v horách chladné i v Africe.
Na malém kopeÄ•ku nad chatou uÅ¾ na nás Ä•ekal
prostÅ™ený stÅ¯l, Å¾idle, Ä•aj, káva a zákusky. Nedaleko dÅ™epÄ›l na bobku usmívající se pan Kala&scaron;nikov se svou z
PozdÄ›ji, po malé prohlídce okolí, nás Ä•ekala i veÄ•eÅ™e s nÄ›kolika chody. No prostÄ› - drsnej vandr.
JedinÄ› nepohodl
záchod - betonová bouda dost daleko od chaty, kde jedinÄ› &ldquo;zaÅ™ízení&rdquo; byla díra v zemi. Po pÅ™íjemné
prospané noci jsme po dÅ¯kladné snídani vyrazili za chladného rána na dal&scaron;í cestu. Díky bystrozraku
na&scaron;ich prÅ¯vodcÅ¯ jsme v dálce vidÄ›li etiopského vlka, který pÅ™ipomíná spí&scaron;e li&scaron;ku. UÅ¾ jich na svÄ›
zbývá jen okolo 400!

Po pár hodinách jsme pÅ™i&scaron;li k Geech Abyss Falls. Vodopád se tam Å™ítí do hluboké propasti a pohled je to
prostÄ› úchvatný. Tam jsme potkali dal&scaron;í turistickou výpravu, jedinou za celou cestu. SympatiÄ•tí cestovatelé - dva
AmeriÄ•ani, Izraelec a Italka. Ov&scaron;em jejich scout mÄ›l jen jakousi &scaron;puntovku z dob Benita Mussoliniho, který
se hrdou Habe&scaron; snaÅ¾il kdysi okupovat. To my jsme byli vyzbrojeni lepe&hellip;
Po del&scaron;ím pochodu se
pÅ™ed námi v dálce objevila dal&scaron;í chata, ale cesta k ní byla zarubaná. Mezi námi a 3 kilometry vzdálenou
chatou bylo stádo Gelada Monkeys. To je druh paviánÅ¯, kteÅ™í Å¾ijí jen v Etiopii. Je jich celkovÄ› asi 4000 a tohle stádeÄ•ko
mÄ›lo asi 200 kouskÅ¯. Mladí opiÄ•áci se honili a vÅ™ískali, maminy hrdÄ› nesly na zádech novorozené potomky a
vyhrabávaly ze zemÄ› koÅ™ínky, a samci nás bedlivÄ› pozorovali. A &scaron;el z nich trochu strach - jsou to krasavci s
dlouhou svÄ›tlou srsti, ale kdyÅ¾ se opÅ™ou rukama, sevÅ™enýma v pÄ›st, o zem a a ukáÅ¾ou vám veliké zuby, vypadají úp
jako gorily.
Ale k Å¾ádné agresi nedo&scaron;lo, my skrz jejich stádo pomalu a rozváÅ¾nÄ› prokliÄ•kovali a do&scaron;li k
dal&scaron;í chatÄ›, k dal&scaron;í bohaté hostinÄ›. Tahle chata mÄ›la nádherné výhledy, a západ slunce, na který nikdy
nezapomenu. MIKIN PokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 April, 2018, 04:35

