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Zase Himálaj Jedním z členů expedice je i zkušený Martin Kleštinec (v modré helmě), který už má za sebou výstup na himálajskou horu Kongde Ri.

Šestitisícovku
Kangchung Peak
v Himálaji zdolal Hillary
v rámci aklimatizace
před premiérovým výstupem na Mount Everest.
Jihočeši David, Tomáš a
Martin chtějí horu, které
se říká i Mt. Abi, poprvé
vylézt severní stěnou.
ČESKÉ BUDĚJOVICE David Kovařík,
Martin Kleštinec z Českých Budějovic a Tomáš Svoboda ze Strakonic.
Trojice Jihočechů včera vyrazila za
svým himálajským cílem. Tím je
pokoření 6 103 metrů vysoké hory
Kangchung Peak, které se také říká
Mt. Abi. Stejně se jmenuje i expedice.
„Je to už skoro dva roky, co jsme
se na podzim vraceli z túry a já vyhrknul na svého parťáka Martina,
který před lety podobnou výpravu
absolvoval, jestli by si nechtěl dát
se mnou po letech repete. A on
souhlasil,“ vzpomínal 35letý David
Kovařík před odletem do Káthmándu v Nepálu.
Původně měla trojice jiný cíl, Pákistán a politicko-bezpečnostní situace je odradila. „A tak jsme přizpůsobili plán následujícím požadavkům: musí jít o prvovýstup, ideálně v nepálské části Himálaje.
Chtěli jsme hezký kopec se sympatickou linií výstupu, nejlépe v nějaké odlehlejší části a kolem šesti tisíc,“ říkal před odletem Kovařík.
Po několika měsících strávených na internetu se Martin s Davidem rozhodli právě pro Mt. Abi.

Smělý cíl Jihočechů.
Severní stěna
Mt. Abi v Himálaji
Hora má dva vrcholky, expedice si
pro prvovýstup vybrala severní stěnu, kterou ještě nikdo nezkusil. Až
na místě se horolezci rozhodnou,
kterou ze dvou tras si vyberou.
„Samotný provýstup odhadujeme na tři dny. Na sestup počítáme s jedním, nebo dvěma dny.
Vzhledem k tomu, že budeme první, kdo se v této části hory bude
pohybovat, tak jde opravdu jen o

„Samotný provýstup
»
odhadujeme na tři dny.
Na sestup počítáme s
jedním, či dvěma dny.“

David Kovařík, horolezec
odhady,“ dodával Kovařík s tím,
že celá expediční příprava zabrala
téměř půl roku. Nakonec museli
dva horolezci sehnat třetího do
party.
„Do rovnice výběru nám zapadl
jen jeden člověk, Tomáš Svoboda.
Chtěli jsme, aby to byl někdo, kdo
má zkušenosti. Budeme s ním

rádi, když jde přece jen o čtyřicet
dní totálního soužití a dokáže si
v dnešní době udělat čas na takovouhle výpravu,“ uvádí.
David, Tomáš a Martin odlétli
včera z Prahy, přes Brusel, indické
Dillí až do Káthmándu. V hlavním
městě Nepálu Jihočeši budou tři
dny vyřizovat různá povolení a až
pak poletí do Lukly.
„Odtud půjdeme pět dní pěšky
spolu s šerpy do nejvzdálenější
horské osady, která se na několik
dní stane naším domovem pro aklimatizační túry. Kolem 15. října,
podle počasí, pak vyrazíme pod
horu na samotný výstup,“ popisoval Kovařík ještě v Budějovicích časový harmonogram výpravy.

Trénovali na Kleti i v Alpách
Kromě plánování a příprav musela trojice na náročný himálajský
výstup i trénovat. „Hodně jsme
cvičili standardně za humny, takže na Kleti, Dubičáku a tak dále.
A co jsme přesně dělali? Běhali,
běhali a zase běhali pořád dokola
a hlavně do kopce, něco spolklo
i kolo. A pochopitelně jsme měli
i výjezdy do Alp. Těch ale letos

Vaším objektivem Miroslav Klůfa uložil snímky na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme

Tour de Bechyně Amatérský závod se jel minulou neděli

v Bechyni. Čtrnáctý ročník vyhrál Oldřich Novotný, 48,6 km ujel
Foto: Miroslav Klůfa (wouk.rajce.idnes.cz)
v čase 1:07:47.

moc nebylo, nepřálo nám totiž počasí. Všichni lezeme přes deset
let, takže tréninkem jsou nám
také roky zkušeností a penzum vylezených cest hlavně v Alpách
u Berchtesgadenu nebo ve Švýcarsku na Ulrichshornu,“ vyjmenoval David Kovařík.
Pro něj to bude větší horolezecká premiéra, Martin (35 let) i Tomáš (31 let) už mají zkušenosti
z velehor. „Martin už podobný výstup absolvoval v roce 2008, spolu
s Janem Kreisingerem udělali prvovýstup na Kongde Ri, také v Himálaji. Tomáš má zase zkušenosti
z Peru nebo z Yosemit v Americe,“
usmíval se David Kovařík a přidal,
že je před tak náročnou expedicí
trochu nervózní.
Pokud se výstup na Mt. Abi povede, je možné, že se Martin, Tomáš i David zase dají dohromady
na další zajímavý výstup. „Nás lákají spíš netradiční cíle. K těm osmitisícovky moc nepatří, ale nikdy
neříkej nikdy. Spíš, pokud budeme
mít v životě ještě možnost, tak bychom chtěli do Peru. Ale bílých
míst na mapě světa už moc není,“
usmál se Kovařík.
Petr Lundák

Švýcarské výhledy Trojice členů himálajské expedice přes léto
i se svými kamarády trénovala například ve švýcarských Alpách.

FAKTA

Kangchung Peak
(Mt. Abi) 6 103 m. n. m.
Jeden z vrcholů na severozápadě
Nepálu v Himálaji. Mt. Abi má dva
vrcholy - Cholo (6 103 m. n. m.) a
Kangchung (6 063 m. n. m.) a tyčí
se nad jezerem Gokyo. Jihočeská
výprava chce zdolat jeden ze dvou
vrcholků hory severní trasou. Tedy
tou, kterou ještě nikdo nikdy
nezkusil. A to ani Novozélanďan
Edmund Hillary, který v roce 1953
zdolal vrchol Mount Abi od jihu
v rámci aklimatizace a testování
výstroje před premiérovým
výstupem na Mount Everest.

David Kovařík Jeden ze členů
expedice při výstupu
v Chamonix ve Francii.

Tak kudy? Jihočeši se až podle podmínek na místě rozhodnou, jakou
trasu výstupu si na horu Mt. Abi vyberou.

5x foto: archiv D. Kovaříka

Klukovina, která mě moc mrzí.
Hokejista lituje, že chtěl sázet
ČESKÉ BUDĚJOVICE Byla to klukovina, nepochopený vtip. Moc se
omlouvám rodičům, klubu i fanouškům. Tak nyní mluví 18letý
českobudějovický hokejista Pavel
Samohejl o tom, když v srpnu na
začátku juniorské extraligy kontaktoval litvínovského brankáře, aby
zápas prohrál kvůli výhodnému
kurzu a potenciální výhře.
Hráč Litvínova pak pokus
o ovlivnění zápasu nahlásil svým
trenérům. „Moc mě tahle záležitost mrzí a tímto bych chtěl požádat o druhou šanci. Moc to chci
svou pracovitostí a poctivostí svému klubu vrátit. Myslím si, že ve
všech předchozích sezonách jsem
pro svůj tým a klub odváděl dobré
výkony, ale vím, že mohu ukázat
ještě mnohem více,“ lituje a omlouvá se juniorský hokejista.
Český svaz ledního hokeje mu
zakázal na rok hrát hokej. S juniorkou Motoru ani netrénuje. „Změnil se mi život tak, že chodím více
do školy. Také trénuju s týmem
DDM České Budějovice, který hra-
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Omluva hráče
„Chtěl bych se omluvit svému klubu
ČEZ Motor České Budějovice,
že kvůli mé nevhodné klukovině a
nepochopenému vtipu bylo v médiích
zmiňováno jméno klubu. Dále bych
se chtěl omluvit vedení klubu, svým
spoluhráčům, všem hráčům klubu
a také fanouškům za zbytečné
problémy, které jsem způsobil. Moc
mě tahle záležitost mrzí a tímto bych
chtěl požádat o druhou šanci. Moc to
chci svou pracovitostí a poctivostí
svému klubu vrátit. Myslím si, že ve
všech předchozích sezonách jsem pro
svůj tým a klub odváděl dobré výkony,
ale vím, že mohu ukázat ještě mnohem
více. Trest, který jsem od ČSLH dostal
za svou klukovinu, je dost velký.
Respektuji rozhodnutí svazu a vím, že
za blbost se platí. Prosím, netrestejte
mě více a chtěl bych Vás požádat,
abyste mi umožnili se kvalitně
připravovat na další působení v klubu.
Byl bych Vám za to moc vděčný.“

je krajský přebor. Tréninky mají
každý den, což je pro mě dobře.
Snažím se jít ostatním klukům příkladem a vše dělám naplno. Ještě
si chodím po škole přivydělávat na
brigádu, kterou mi pomohl sehnat
pan Janoušek (prezident mládežnických oddílů Motoru, pozn.
red.),“ doplňuje Samohejl s tím, že
kromě hokejových tréninků si udržuje fyzickou kondici v I. A fotbalové třídě, kde hraje za svůj mateřský
Vimperk.
Sám doufá, že na něj hokejisté
nezanevřou. „U hokeje chci určitě
zůstat a zůstanu, vždyť ho hraju už
14 let. Je to můj život. A mě samotného by mrzelo, kdybych měl teď
skončit už kvůli tomu, kolik to
moje rodiče stálo peněz a času. Jednou jim to chci vrátit,“ říká Samohejl odhodlaně a ihned dodává, že
po uplynutí poloviny trestu by
chtěl zažádat svaz o prominutí druhé poloviny trestu. „Nebo abych
měl podmínku, ale abych prostě
mohl hrát a mohl pomoci klukům,“ míní.
Petr Lundák

