Rekognoskační výprava na Altaj: úspěšná mise
Altajští ministři i novináři Expedici vítají
Praha, 16. dubna
Na konci minulého týdne se z Altaje vrátila rekognoskační výprava, jejímž
cílem bylo zajistit hladký průběh srpnové Expedice Altaj-Cimrman. Náčelník
Expedice Václav Kotek a sportovní vedoucí Radek Jaroš se setkali s místními
politiky, médii i horolezci a jsou z průběhu výpravy nadšeni. „Jsme zase o krůček blíž
k naplnění Cimrmanova snu,“ vyjádřil se Václav Kotek.
Na týdenní cestu do Gorno-Altajska, hlavního města Republiky Altaj, se
zástupci letní Expedice Altaj-Cimrman vypravili s písemnými záštitami vicepremiera
Alexandra Vondry a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Oba významní politici
tak vyjádřili svou podporu Expedici Altaj-Cimrman a vybudování kulturněpečovatelského centra Dům 4 můz.
V průběhu týdne došlo k setkání se čtyřmi představiteli altajské vlády (první
náměstek předsedy vlády Jurij Antaradonov, předseda Komitétu pro ekonomickou
aktivitu Viktor I. Bezručenko, ministr kultury Vladimir J. Končev a ministr pro turistiku
Evgeny Larin). Zejména první místopředseda, který je minulým El Baščim, a ministr
kultury jsou rodilí Altajci, byli nápadem výrazně nadšeni a vyjádřili celému projektu
podporu a byli by rádi, kdyby Expedice pomohla k významnější česko-altajské
kulturní výměně.
Členové výpravy se též setkali s místními médii. Zážitkem bylo setkání
s panem Vitovsevem, šéfredaktorem významného týdeníku Postscriptum. „Je to
velice chytrý a sympatický chlap. Zná Švejka a nedělalo mu problém rychle pochopit
postavu Járy Cimrmana. Když jsme mu říkali o projektu, včetně Domu 4 můz, měl
v očích jiskřičky nadšení,“ popisuje Václav Kotek.
Velkým zklamáním pro naši výpravu však bylo interview s redaktorkou novin
Altajdyng, Světlanou K. Kydyjevou. Místo otázek pronesla předem připravený projev
o místních zvycích. Bohužel ale nebyla ochotna dozvědět se více informací o
záměrech Expedice ani jakkoli diskutovat. Nepříjemným zážitkem byla také
zinscenovaná školní beseda o horolezectví, které se zúčastnilo asi 13 dětí a kterou
tři dospělí aktivisté s kamerou využili k přečtení svého prohlášení proti pojmenování
hory.
Technická rekognoskace místních poměrů ukázala perfektní připravenost
místních horolezců. Expedice si bude moci vypůjčit zařízení, která by jinak složitě
přivážela z Prahy, např. vybavení kuchyně a dieslový agregát na elektřinu do
základního tábora atd.
Čínský kuchař Expedice Michal Hu uvítal zprávu o dostupnosti některých
potravin: „Je dobře, že z místních zdrojů lze sestavit zdravý a vyvážený jídelníček,“
řekl.
Návštěva Republiky Altaj předčila naše očekávání,“ dodává Václav Kotek,
„věříme, že tak dopadne i srpnová Expedice a Járovi Cimrmanovi se tak dostane
3610 metrů vysoké pocty.“
Na podporu Expedice Altaj-Cimrman je vyhlášena celonárodní veřejná sbírka
„Národ tobě, Járo Cimrmane“ s transparentním účtem č. 105 777/2400. Sbírku
pořádá Občanské sdružení Altaj-Cimrman ve spolupráci s Nadací Charty 77.

Pamětní certifikát si může koupit každý, kdo se chce symbolicky zúčastnit
Expedice. Certifikáty se prodávají v hodnotách 200, 500 a 1000 Kč na vybraných
pobočkách České pošty, v celé síti prodejen RockPoint a prostřednictvím webových
stránek www.altajcimrman.cz. K dostání jsou i v pokladně Žižkovského divadla Járy
Cimrmana.
Na pravou míru aneb jak informovat neinformované
Vzhledem k množícím se desinformacím, nejasnostem, polopravdám a dalším
jiným zprávám, které se snaží zdiskreditovat Expedici Altaj-Cimrman, je možná
načase přinést na stůl jasné argumenty. Věříme, že i pánové, kteří hájí tak čestně
práva altajského lidu, si doplní svůj komunikační arzenál a nebudou se tak před
veřejností ztrapňovat svou neznalostí. Dosud nás nikdo z nich nekontaktoval. Jsme
samozřejmě opětovně připraveni veškeré náležitosti týkající se transparentnosti akce
ukázat všem, kdo by o to měli zájem.
Hledání vrcholu
Množí se spekulace tom, že Expedice hodlá najít doposud bezejmenný
vrchol. Organizátoři Expedice samozřejmě již cílový vrchol mají vybraný – jeho
nalezení tedy není cílem výpravy. Viz oficiální vyjádření Federální agentura geodézie
a kartografie Altajské meziregionální ředitelství geodézie a kartografie (Alktajské
UGK)
Pojmenování není přejmenování
Zprvu je třeba jasně říci, že oficiální pojmenování dané hory není předmětem
horolezecké Expedice. Její členové hodlají na horu vystoupit a pojmenovat ji (což je
čest, která náleží každému horolezci, který podnikne prvovýstup na dosud
bezejmenný vrchol) a posléze dát odpovídajícím úřadům podnět k tomu, aby horu
takto pojmenovali.Vše s pokorou k kulturní i duchovní stránce daného aktu. Zda se
tak oficiálně stane účastníci Expedice nikomu neslibují, protože záleží na rozhodnutí
altajského lidu zastoupeného jeho volenými zástupci
To že pojmenování hor na Altaji je v poslední době jev častý svědčí
následující výčet. V roce 2005 byla na Altaji pojmenována hora 60 let Vítězství (3
543 м.), v roce 2006 byly pojmenovány dokonce dvě hory - Svobodné Rusko (3 620
м.) a 250 let Altaj - Rusko (3 588 м.). Fakta tedy mluví sama za sebe.
Jak je to s údajnou nelegálností veřejné sbírky
Celonárodní sbírka „Národ Tobě, Járo Cimrmane“ je řádně ohlášena a
povolená Magistrátem hl. města Prahy Nadaci Charty 77, která se s občanským
sdružením Expedice Altaj – Cimrman spojila. Tuto informaci lze ověřit přímo na
pražském magistrátu pod označením sbírky S-MHMP / 28506 / 2007.
Václav Kotek
Náčelník Expedice Altaj - Cimrman

