
horským jezírkem, která je součástí 
areálu našeho hotelu.
3 a 4. den: v těchto dnech, mimo 
pedologický program, navštívíme 
ikonickou Koločavu, kde nám Natál-
ka připomene slavnou Baladu pro 
banditu v bývalé  prvorepublikové 
četnické stanici. Typickým vercho-
vinským dřevěným kostelíkem nás 
provedou manželé Glebovi. Čeká 
nás jezero Siněvir s dojemným pří-
během dívky Sini a mládence Vira a 
linie bunkrů Arpád. A měli bychom 
také zkontrolovat stavy zásob v ně-
které z verchovinských kolib. Mů-
žeme ochutnat zdejší výrobky z 
borůvek, sýry, bylinné čaje, salo a 
jiné dobroty. S podporou lanovky se 

můžeme vydat na hřebenové partie 
poloniny Boržava, vodopád Šipot 
nebo zažít čany, saunu a jiné.
5. den: po snídani se vydáme na 
cestu domů. Cestou se podle do-
mluvy můžeme zastavit v ženském 
klášteře nebo na hradě Palanok. Dle 
situace na hranicích dorazíme zpět 
v podvečer do Bratislavy a Brna. 

PODKARPATSKÁ RUS
Pojďme společně navštívit kraj, který 
byl kdysi součástí naší mladé „první 
republiky“. S místními rodáky navští-
víme některá kulturní a historická 
centra tohoto kraje. Předseda klubu 
T. G. Masaryka, pan Ivan Latko, nás 
provede historickým centrem Užho-
rodu. Prohlídka bude především za-
měřena na prvorepublikové stopy  
v Užhorodu.

Pen Gleba se ženou nás provedou 
typickým dřevěným zakarpatským 
kostelíkem. Natálka nám přímo v 
bývalé četnické stanici v ikonické 
Koločavě popovídá o Nikolovi, Erži-
ce a jejich dceři Anči.

Mimo pedologický program navští-
víme (s podporou lanovky) poloninu 
Boržava, vodopád Šipot. Neopome-
neme Siněvirské jezero a linii bunkrů 
Arpád. Prověříme stavy a zásoby  
některé z horských kolib, můžeme 
ochutnat zdejší všemožné výrobky 
z borůvek, salo, bylinné čaje, vynika-
jící sýry apod. Znavená těla můžeme 
zregenerovat v sauně nebo čanech. 
Paní Larisa nás provede bývalými 
templářskými podvaly, kde nyní sídlí 

vinařství Leanka. Počítáme i s degu-
stací zdejší produkce. Pokud nám 
bude vyšší moc nakloněna, vyna- 
snažíme se níže popsaný program 
dodržet.

PROGRAM
1. den: z Brna vyrazíme ve 05.00 
hodin z parkoviště u obchodního 
domu Tesco. V časové návaznosti 
nabereme kolegy z Bratislavy a poté 
pojedeme Maďarskem na Ukrajinu. 
Ubytujeme se na hotelu v blízkos-
ti centra a Ivan  Latko nás prove-
de historickým centrem Užhorodu. 
Prohlídka bude převážně zaměřena 
prvorepublikové stopy, poté si od-
počineme nebo můžeme zažít noč-
ní Užhorod.
2. den: dopoledne vyjedeme do 
horského střediska Pylypec pod 
poloninou Boržava. Cestou nám při-
praví paní Larisa prohlídku po sta-
rých templářských podvalech, kde 
sídlí vinařské družstvo Leanka a 
doufám, že při degustaci produkce 
dojde i na Trojandu Zakarpatí. Uby-
tujeme se v horském hotelu a nabízí 
se možnost odpočinku či seznáme-
ní s blízkým okolím nebo sauna s Ćeské stopy v UžhoroduVodopád Šipot
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s běžnou chůzí o intenzitě, která se 
dá očekávat při prohlídkách měst, 
zajímavých míst, procházkách pří-
rodou s pedologickým programem.

Ceny, peníze, měna
Ceny na Ukrajině jsou přibližně stej-
né jak na Slovensku, tak i v Česku. 
Mnohdy jsou i výrazně nižší. První 
den přijde za námi na hotel majitel 
soukromé směnárny a smění nám z  
eur či dolarů na ukrajinské hřivny. Po 
dobu pobytu na hotelu v horském 
středisku Pylypets bude vždy ráno 
krátce na recepci možno směnit z 
eur, dolarů, ale i českých korun na 
ukrajinské hřivny. Obě směny jsou 
v dobrém kurzu. Platební karty fun-
gují v Užhorodě, ale ne všude. No a 
v horách kartu moc nevyužijete.

Pár tipů na cestu 
Zájemci si mohou stáhnout do mo-
bilního telefonu offline mapu Ukra-
jiny (stačí část Zakarpatí) v aplikaci 
Mapy.cz, která se dá využít při turis- 

tice v okolí Pylypce a kde jsou vy-
značeny turistické trasy. Také dopo-
ručujeme obuv a oblečení vhodné 
pro danou roční dobu. Může se ho-
dit i něco proti dešti, slunci. A neza-
pomeňte na plavky. O tom, co mů-
žete vyvézt na Ukrajinu, se dozvíte 
na stránkách ministerstva věcí za-
hraničních nebo telefonem Tondovi 
Mikulenkovi.

Případné další dotazy k programu, 
dopravě a organizaci zodpoví Ton-
da (telefon: +420 739 023 743).

Cena zahrnuje
Dopravu tam a zpět, české prů-
vodce, místní průvodce, prohlídku 
(včetně degustace ve vinařství Le-
anka), 1x ubytování v hotelu v Užho-
rodě, 3x ubytování včetně polopen-
ze v horském hotelu. 

Cena nezahrnuje 
Poplatek za saunu, čany, vstup do 
dřevěného kostelíku a muzea Ivana 
Olbrachta a k jezeru Siněvir. Pokud 
vše absolvujete, částka bude cca 
300 Kč.

Pojištění a doklady
Pro vstup na UA je nutný minimál-
ně 6 měsíců po návratu platný pas 
Občanský průkaz opravdu nestačí. 
Pojištění na cesty do zahraničí si 
řeší každý sám, protože mnozí jej již 

mají v rámci různých benefitů a ak-
tivit. Cestovat bez pojištění je zby-
tečné riziko. 

Ubytování a stravování 
Ubytováni budeme 1x na hotelu v 
Užhorodu a 3x včetně polopenze v 
horském hotelu střediska Pylypets. 
Mimo polopenzi bude prostor na 
dokoupení potravin, návštěvu koliby 
či restaurace. V bezprostřední blíz-
kosti našeho ubytování je obchod s 
potravinami.

Náročnost
Tuto akci mohou absolvovat i oso-
by s omezenou schopností pohybu, 
pokud ovšem toto není takového 
rozsahu, aby činilo potíže při nastu-
pování a vystupování z dopravního 
prostředku a nezpůsobovalo potíže 

Karpatský čan 
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