
Chceš se pěšky vydat do hor na cestu, která bude pravděpodobně nejodvážnější v tvém životě? 

 Chceš spatřit čarokrásnou zemi kvetoucích náhorních planin, blankytných řek, hlubokých kaňonů a mořských útesů?  

Chceš proniknout do mizícího světa pasteveckých osad, o němž budeš vyprávět ještě svým vnukům? 

MONTENEGRO  

 ZTRACENÝ SVĚT 

 

 místa, kam tě žádná cestovka nezaveze – pohoří bez značených cest a horských chat  putování náhorní planinou 

Sinjajevina  „Paříž Balkánu“ Bělehrad a jeho osmanská pevnost Kalemegdan strážící soutok Dunaje a Sávy  zpěv 

muezzinů z minaretů  osmanský aquadukt  krasová polje ve dvoutisícimetrové výšce plná endemických květin  Stari 

Bar – fantastické opuštěné opevněné středověké město na útesu pohoří Rumija  stáda polodivokých koní na jedněch z 

nejrozsáhlejších horských pastvin Evropy  druhý nejmladší stát na světě  zemička menší než Morava s desítkami 

majestátných pohoří  Sveti Sava - největší pravoslavný chrám na světě  překonávání vlastních hranic  Skadarské jezero 

– největší jezero Balkánu a nejrozsáhlejší ptačí rezervace Evropy  pohledy do Albánie  země chudší než Peru či 

Kazachstán  prolínání ortodoxie, islámu i katolictví  noční ohně na mongolsky vyhlížejících planinách, z nichž nespatříš 

světlo civilizace  koupání v horských jezerech a blankytném moři  pohostinnost pastevců, u nichž dům patří Bohu a hostu 

 dechberoucí pohledy do kaňonu blankytné řeky Tary - největšího v Evropě  raštan, kačamak, ukljeva a jiné černohorské 

speciality  koupání v moři na pláži mezi útesy  křižovatka civilizací  pastevci, k nimž čas nedolehl  Černohorsko-

Srbsko-Albánsko-Bosňácko-Muslimsko-Chorvatská multietnicita  závratě z cesty po trase „Titova metra“ s nejvyšším 

železničním mostem Evropy a třemi sty tunely  středověký monastýr Kumanica v kaňonu Lima na konci Srbska  

Budapešť – město elegance  popíjení čaje v orientálních uličkách čaršije  výbuch radosti ze života  večerní modlitby pod 

štíty hor  usínání pod širým nebem na útesu při středomořských vůních za šumění mořského příboje 
 

Pravděpodobný termín: 18. - 26. 6. 2016, cena: 5500Kč (zahrnje i společná jídla, cestu vlakem, cestovní a úrazové pojištění, půjčení vybavení), chudším 

studentům zapůjčíme outdoorové vybavení. 
 

Akci pořádá sdružení Kolpingova rodina Brno I. pro studenty AG. Provázet tě a předávat ti zkušenosti bude tým, jehož členové nejen vedli předchozí výpravy do 

desítek balkánských pohoří, ale odkázáni sami na sebe prošli odlehlými kraji od And po Himaláje, od Rocky Mountains po Novozélandské Alpy, od rozpálené Sahary a 

džunglí Amazonie po mrazivý Island. 

Nabízíme jedinečné, žádáme jedinečné - na rozdíl od jiných projektů účastníky vybíráme. Kritérii jsou: včasné přihlášení, fyzická a psychická kondice, týmovost, 

pracovitost, zájem o přírodu a kulturu Balkánu. Zkušenosti s outdoorovými akcemi nejsou nutné, ale výhodou. 

Příhlásit se můžeš u p. Zahradníčka a p. Váňové. 


