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Povídání s cestovatelem Borisem Vlachem
Celým generacím studentů bučovického gymnázia je jméno Borise Vlacha
důvěrně známé. Studenti jej znají jako profesora chemie a dějepisu, ale také
jako zapáleného cestovatele a milovníka historie. Vloni uskutečnil pan Boris
Vlach zajímavou přednášku o své výpravě na Sibiř v prostorách Slavkovském zámku a v říjnu tohoto roku další, neméně zajímavou přednášku
o Africe. Nyní byl ochoten odpovědět na pár otázek týkajících se jeho cest.
• Pane Vlachu, Vy jste
uskutečnil řadu nebývalých expedic. Baví Vás po tom všem ještě sedět ve
škole?
Škola je moje poslání nebo řemeslo, jak chcete.
Navíc historie je můj velký koníček, takže ano, baví.
Můj velký vzor cestovatel Miroslav Zikmund kdysi
řekl, že cestovat se má za své a cestování není zrovna
levná záležitost.
• Do jakých končin jste už na svých toulkách zabloudil? Kde se Vám líbilo nejvíce?
Své cesty dělím na velké a malé. K těm malým
patří Evropa, ve které mi chybí navštívit už jen pět
nebo šest zemí.Velké cesty patří jiným kontinentům,
já říkám „někam za moře“. Můj velký sen byla
Afrika. Tu jsem navštívil první. Kilimandžáro, Mont
Keňa a asi sedm národních parků. Stále vzpomínám
na druhou expedici v Jižní Americe, v Ekvádoru
a Peru. Nejprve Cotopaxi a Chimborazo, pak tři
týdny v zemi Inků, Cuzco, Machu Picchu, planina
Nazca a nakonec týden v Amazonii. Následovala
cesta po pěti státech USA se skvělými národními
parky se zakončením na Havaji. Obrovským zážitkem byl Nepál a klasický trek pod Everest, stejně
jako poznání historie Egypta. Ameriku jsem navštívil ještě jednou, tentokrát šlo o střední část kontinentu. Historie Mexika, ale i potápění v Karibiku
bylo krásné. Až po roce jsem ocenil sedmou cestu,
která mě zavedla na samý východ Sibiře. Byli
jsme asi první cizinci, kteří sjeli „mamutí“ řeku
Berezovku. Nejvíc se mi samozřejmě líbí doma,
ale nejlepším cestovatelským zážitkem byla asi
Jižní Amerika.
• Chystáte nějakou další výpravu?
Stále mě táhnou polární oblasti Grónska nebo naopak historie Číny. V plánu mám „malé“ cesty: nejprve Anglie a pak Sankt Petěrburk, kam se moc
těším.
• Vaše loňská přednáška o výpravě na Sibiř
i ta letošní o Africe měla velký úspěch. Plánujete v budoucnu další vyprávění?
Nepatřím k přednáškovým specialistům,

kteří se touto činností živí. Slavkovské přednášky
o Sibiři a Africe měly pěknou atmosféru, za což
Slavkovákům děkuji. Slíbil jsem povídání o Jižní
Americe, jenže to znamená naskenovat řadu fotek
a já nějak nestíhám.
• Dodržujete před svými expedicemi nějaké rituály?
Pokud mezi rituály patří příprava, tak ano. Před
každou cestou se snažím nastudovat o dané zemi či
oblasti co nejvíc. Připraven opravdu dobře jsem byl
jednou v životě – v Africe. Knihy o tomto kontinentu jsem četl třicet let a myslím, že jsem toho
věděl celkem dost. Určitě víc, než náš průvodce.
• Jaký „komfort“ na svých cestách potřebujete?
Vždy jsem obdivoval cestovatele minulosti a hledal také kousek dobrodružství, takže jsem na cestách
dost skromný. Na horách stan a k jídlu jednu konzervu
denně. To se pak dobře shazují kila, v Himálaji jsem
shodil 10 kg za dva týdny. Ubytování v lodge zní
pěkně, jenže někdy to připomínalo spíš chlév naší babičky. Ani nízké teploty nejsou takový problém.
V zimě chodíme bivakovat do lesa na Červený vrch
a náš teplotní rekord je 20 stupňů pod nulou.
• Míváte cestou z něčeho strach?
Strach mívám o ty doma, i když už jsem zažil i situace krizové, kdy jsem se bál o život vlastní. Děkuji
klukům, kteří mě zachytili na laně při pádu na Cotopaxi. Možná Buddha mi pomohl sestoupit ze skály
v Himálaji.
Na které expedici na Vás dolehla největší krize?
Podcenil jsem Sibiř. I když jsem byl vybaven docela dobře, nepočítal jsem s mrazy kolem dvacátého
srpna. Nízké gumáky znamenaly dvanáct hodin s nohama v ledové vodě a když se promočil i spacák, tak
jsem snil o Řecku. Po návratu jsem strávil týden
v nemocnici a už vím, co na Sibiř.
• Uvažoval jste někdy nad tím, že expedici
vzdáte?
Ono se to dobře říká, ale nejde to. Naopak se chlubím, že jsem se nevzdal
a vystoupil na všechny hory, na které
jsme lezli.
• „Všude dobře, doma nejlépe“ – jako

cestovatel můžete pravdivost tohoto přísloví dobře
posoudit. Je to tedy opravdu tak?
Cestování je obrovskou školou života a člověk se
naučí vážit si toho svého. Také já nadávám na politiku a řadu věcí jiných, ale stačí odletět někam na jih
– je jedno, jedná-li se o Afriku, Jižní Ameriku, nebo
Asii – a při pohledu na jejich životní úroveň se názory mění.
Za příjemný rozhovor děkuje Hana Sokoltová
Z cestopisné přednášky Mgr. Borise Vlacha
o jeho výpravě do rovníkové východní Afriky a výstupu na Kilimandžáro, která se konala na slavkovském zámku, odcházelo přes půl sta spokojených
posluchačů.

Kalendář akcí – listopad 2008
Datum

7. a 8. 11.
7. 11.
9. 11.

hod.

druh

pátek 8–18
sobota 8–13
20.00
13.30

výst.

8. a 15. 11. 10.00–16.00
11. 11.
17.00
14. 11.
9.00-13.00
14. 11.
19.00
15. 11.
13.00–19.00
15.11.
od 11.00
22. 11.
19.30
22. 11.

18.00

22. 11.
10.00-16.00
27. 11.
14.00
29.–30. 11.
29. 11.
10.00-16.00
Výstavy:
do 8. 11. 2008
15. 11.
20. 11.

15.00

akce

Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže
rozšířená o některé chovatelské kluby králíků v ČR
kult. Koncert Vlasty Redla, Slávka Janouška a Samsona Lenka
kult. Zájezd do Divadla Radost v Brně na pohádku BROUČCI (odjezd od kostela)
cena: 140,- Kč (doprava na osobu) + vstupné
sport. Zimní střelecká liga
kult. Hudební večer žáků
spol. Prodejní výstava DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
spol. Lampionový průvod – recesistická akce pro děti
výst. Mladá Svatomartinská vína na slavkovském zámku – první lahve mladého vína
spol. Hubertova jízda (program naleznete na straně 10 zpravodaje)
kult. Koncert Brno Brass Quintet
koncert v rámci Vzpomínkových akcí k výročí bitvy u Slavkova
spol. Zádušní mše. Koncelebrovat bude brněnský děkan ThLic. Václav Slouk, kanovník stoliční
kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, hudební doprovod bude v podání Doc. J. Krále
sport. Slavkovská „100“ – střelecká soutěž
spol. Zdravá výživa nám prodlužuje život – přednáší PharmDr. Hana Machová
spol. Vzpomínkové a pietní akce k 203. výročí bitvy u Slavkova
komponovaný program s řemeslným jarmarkem
sport. Netradiční závod „Střelkošipky“
výst.
výst.
výst.

místo konání

poﬁadatel

hala chovatelů Polní ul.

Svaz chovatelů Slavkov

kino Jas
Divadlo Radost Brno

Slafpark v.o.s. a ZS-A
DDM Slavkov

Zámecká střelnice
sál ZUŠ
SC Bonaparte
sraz na parkovišti u stadionu
Zámek Slavkov - Austerlitz
zámecký park
Historický sál zámku

SSK 0750 E-com
ZUŠ Fr. France
ÚO Svazu diabetiků ČR
Austerlitz Adventure
Moravská banka vín
Projekt Austerlitz a JK Austerlitz
OPS Mohyla míruAusterlitz, o.p.s.
Farnost Slavkov

Chrám Vzkříšení Páně

Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com
zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
Město Slavkov, Projekt Austerlitz,
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com

Výstava tradiční paličkované Vamberecké krajky
galerie OK
Zámek Slavkov - Austerlitz
prodejní výstavu je možno navštívit souběžně s provozem zámku do 8. 11. 2008
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Vernisáž a výstava Marie Dočekalové – keramické betlémy
a Zuzany Čechové Kadlecové – podmalba na sklo. Souběžně s provozem zámku do 14. 12. 2008
Výstava známek s napoleonskou tematikou. Do května 2009 souběžně s provozem zámku.
Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

