
Obdivuhodné výkony

Každý vysokohorský horolezec si chce svým výstupem něco dokázat, splnit si své tajné přání, … A je
pro něj samozřejmě vždy obrovské zadostiučinění, když se mu takový plán podaří uskutečnit – vždy
se totiž jedná o značně organizačně i  jinak náročnou akci,  k tomu je  potřeba připočítat  možnost
nečekaných událostí nejen během vlastního výstupu. 
A což teprve, když se k takovému výkonu rozhodne … (1. tajenka) člověk, to je potom dvojnásob
obtížná  akce.  U  nás  se  několika  úspěšnými  expedicemi  do  vysokých  nadmořských  výšek  může
pochlubit Jan Říha, který horolezectví propadl už v 15 letech. 
O své nebezpečné zálibě říká: „Chci vylézt nejvýš, kam to jde...“ Proto vznikl projekt Schody do nebe.
V jeho rámci už mimo jiné pokořil v neděli 15. února 2009 zhruba čtvrthodinku před sedmou ranní
5895  metrů  vysoké  Kilimandžáro  (na  obrázku),  nejvyšší  horu  afrického  kontinentu,  nacházející
se v Tanzanii  téměř na rovníku – podrobnosti  na webové adrese  www.honza-riha.info/schody-do-
nebe/kilimandzaro-2009.php.
Jiným zdolaným „projektovým“ vrcholem je třeba Aconcagua, nejvyšší hora západní a jižní polokoule
a nejvyšší mimo Asii, která se vypíná v Argentině do nadmořské výšky 6959 metrů. Jeho významným
úspěchem byl bezpochyby i výstup bez kyslíku do výšky 7600 metrů na úbočí šestého nejvyššího
světového štítu Čo Oju (8201 m n. m.) na hranicích Nepálu a čínské provincie Tibet.
Ve svém neklidném životě si v roce 2013 našel také čas na návštěvu 21. národní abilympiády. A jak je
pro něj obvyklé, nebyla to návštěva „jen tak“. V sobotu 25. května v dopoledních hodinách totiž protrhl
pomyslnou cílovou pásku svého dalšího nevídaného sportovního výkonu, kterým byl … (2. tajenka)
zhruba stokilometrový Běh pro abilympiádu ze Stříbrné Skalice (jeho bydliště) přes Kutnou Horu do
Pardubic. 

Vodorovně: A. Stvoření; suťový proud; kovbojská potřeba. – B. Brva; ženský protějšek boha Baala;
úkryt vojáka. – C. Evropan (slovensky); 1. tajenka; solmizační slabika. – D. Český herec a hudebník;
německé osobní zájmeno; filipínská sopka; tibetský dlouhosrstý horský skot. –  E. Australský pštros;
ženské jméno; věnovaná věc; slovenský souhlas. –  F.  Záporka;  proklestit;  římskými číslicemi 4. –
G. Ženské jméno;  náš bývalý  hokejový brankář;  bia.  –  H. Persie;  násilné odvlečení;  představený
kláštera. 

Svisle: 1. 2. tajenka. – 2. Vřelé léčivé vody; slovensky „mír“. – 3. Celosvětová organizace; předložka;
paraguayská  literátka. –  4. Heyerdahlovo  plavidlo;  ruský  socialista-revolucionář;  staré  vztažné
zájmeno. – 5. Značka miliampéru; v hudbě „živě“; pohádkový medvídek. – 6. Svaz; bulharský bojar. –
7.  Pokyn;  dekagram.  –  8. Značka  astatu;  protiklad;  možná.  –  9. Čínské  ženské  jméno;  doba
časoměrné  stopy;  slepičí  slabika.  –  10. Slovensky  „jaký“;  osobní  zájmeno;  odhad  výsledku.  –
11. Pohovka; cizí ženské jméno. – 12. Říkat znovu.

Pomůcka: Anat, mora, Peka, Plá. (mk) 
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