Známý horolezec vystavuje fotografie, které pořídil

při

expedicích na

čtyřech

kontinentech

úslí nad Labem - Nejvyšš í hory
světa.

síilla bohů vypínající se do oblak i ~.ivot lidí na jejicb úpatí přibli
žuje náv štěvníkům výstava fotografií v ústeckém Biografu u Františka
nazvaná Svět hor. Ctyřmi světový
lili kontinenty je tady provází známý mísmi horolezec a ces tovatel
Karel Plechač .
V prostorách biografu je k vidění
na sedm de-sítek soímků. jež shrnují
celý jeho horolezecký život - od r0ku 1965. kdy se po piskovcových
skalách poprvé vydal zdolávat úbočí velikánů do Alp. až po výpravy
na Kavkaz. do AJ1d či Himalájí.
. , Před t ře mi lety jsem tu uspořá
dal v)'stavu. která byla tematicky 7..amčřená na Nepá!. Tentokrát jde o určitou retrospektivu celého mého života. během b."Ierého j sem se nejvíc
cítil jako fotograf kr.tiioář. kterého
zajímá především krása a architektura hor. ' pribljžl~e Plechač.

Trénoval tu Edmund Hillary
Nejčerstvější snímky na vYstavě
pocházejí ze zatím pos1edni Plechačovy expedice do Himalájí. kterou
vedl loni v prosinci. Výprava se pokusila o prvovýstup na dosud nepokořený vrchol Gyajikang vysoký
7038 metrů. Hora ale mtkollec odolala i českým horolezcům .
. ,Z"lstíJ!lo nás špatné počasí. napadl čerstv)í sníh a hrozily laviny, což NA ŠPICKACH
A. Ústeck5' horolezec a fotograf Karel Plechač vystavuje snímky ze svých expedic na nejvyšší \'rcholy světa \' Biograjsou včci. které nclze lámat přes ko- fu u Franillka. K viděni jsou fotografie z HImalájí, afrického Kilimandžára ("Ievo nahoře) i z prostřooi jihoamerických vaquerů, honáků
leno. takže se· výstup nakonec nepo- dobytka v bolívijských Andách (vlevo dole).
FOTO: 1Ittl NEEDRLE. 2X KAREL PLECHA(:
dařil. Nicméně cestou do Wkladoího tábora j me objevili velice zají- mosl se tají dech. Další sn(mky při jczdiltam trénovat Edmund Hilla- ly a zdobily celé geocracc.muichil. toho. 2e hory jsou uctivanými sídly
mavou oblas! - odbočili jsme do ta- blii.ují prvovýstup na Temuld v cen- ry," popisuje Plechač.
Mezi ukázkami architektury jsou i bohů. ,. říká .Karel Plechač.
kové zemč nikoho poblíž tibetské trální.m Kavkazu či zajímavá zákouzáběry 7..C šerpského kláštera TcngPosledlU1JO bře.zua oslaví sedmdehranice a putovali jsme sevřenou tí. jež se nacházejí doslova za hum- Mezi vaquery i buddhisty
boche Gonda. Na opačné straně svě sátku. ale s Hm, že by pověsil pořá
soutěskou. vníž byla napro to Mas- ny - v Labských pískovcích.
ta se zase návštěvníci potkají s hor- dání horských expedic na hřebíček.
ná příroda ," vypráVÍ Plechač.
Přestože se výběr z několika lisíc skými vaquery. pasáky dobytka v zatlm nepočítá .
.. Na každém pohoří mě jako fotoMezi fotografiemi z Himalájí sa- grafa i jako horolezcc láká nčco jiné- fotografií zaměi11je hlavně na krásu Ekvádoru , nebo mohou obdivovat
.. Několikrát už jsem řekl. 'x příš
mo zřejmě nechybí MOlllIl Everest. ho. Třeba na Novém Zélandu - sc- a tvary hor, diváci nahlédnou i pod dokonalá terasovitá pole vybudova- tí výpnlva bude poslední. ale mám
MeTa Pick aui další sedmi a o, mil.isí- verní ostrov mě překvapil sopcéný- jejich vrcholy. mezi obyvatele, kte- nú Inky v oblasti Rio Colea ve výš- ještč pár citů. které bych si rád splcové vrcholy. Nemč ně zajímavé ale mi vrcholy. které nejsou nijak nliroč ří po svých předcích zděddj a s tarají ce 3600 metru.
nil. Jedním j sou skalní oblasti. a nájsou i z:íběry z dalších koutů s věta. nč. ale zase skýtají zvláštní p0hlc.dy se o řadu historických staveb a kul,Lljímavé je, že všichni lidé, žijí- rodní parky v sc.vemí Americe. druNávštěvníci se podívají třeba na af- díky množství vřídel a gejzí.nl. Jižní llIn1ích památek. V rumalájs ké ob- cí na úpatí podobnýc h hor. JSOll si hým skalllat:\ Patagonie. Stejně ruč
rické Kilil1.landžáro \lebo do pcflJán- ostrov je naopak diamemíJné odlis- lasli
Plechač vydal například do hodnl: podobní. Ai budete komuni - ale přilahují i lidé nebo architektura.
ských a bolívijsl.:ých And. Hory tu ný - je tllm nádherná příroda. z uiž uprchlického tábora Pokhara nebo kovat s Iidrni 7. And nebo třeba z Hi- zvláši historické památky. 7Á1 nimiž
ice dosahují pouze něco nad šest ki- vys tupují sice nepííliš vysoké. ale k buddhistickým mlýnlllll s posvát- malájí. všude se potkáte s podobný- bych jel nej. píše do Indie.... dodává
lometrů. ale při pohledu na jejich str- llcsmírně oblí'-né vrcholy. Ostatně.
J11U NEEDRLE
nými manikameny. které tu v)'tváře- mi '-ivoty i postoji. vycb:ízejícirni z Karel Plechač.
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