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na to ještě někdy dojde, až okolnosti budou příznivější… 
A stejně jako v případě zrušeného výletu na Machu Picchu 
i nyní jsem měl dobrý pocit ze svých pokroků, protože takhle 
zodpovědně a prozíravě bych nikdy předtím nejednal, zejmé-
na kdyby šlo o tak výjimečný zážitek a další splněný sen. 

Lesk a bída v Cuscu, stejně jako v celém Peru, jdou ruku v ruce.
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Jakýsi „motorest“  
u cesty.

A jsme tu, i když 
ani netuším kde… 
Hlavně že daleko 

od turistických 
objektů, v přírodě  

a blízko dobro- 
družství.

Chvílemi nevím,  
nad čím žasnout 
dřív.
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Jakýsi „motorest“ 
u cesty.

A jsme tu, i když 
ani netuším kde… 

Hlavně že daleko 
od turistických 

objektů, 
v přírodě a blízko 

dobrodružství.

Chvílemi nevím,  
nad čím žasnout dřív.
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Jakési menší Machu Picchu, o kterém nám nikdo neřekl, takže jsme se cítili 
jako praví objevitelé ;-)

Zcela běžná cesta a v tomto záběru i poměrně bezpečná – sráz bývá většinou 
bezprostředně u nezpevněného okraje a nebývá místo k vyhýbání vozidel.

Jakési menší Machu Picchu, o kterém nám nikdo neřekl, takže jsme se cítili 
jako praví objevitelé ;-)

Zcela běžná cesta a v tomto záběru i poměrně bezpečná – sráz bývá většinou 
bezprostředně u nezpevněného okraje a nebývá místo k vyhýbání vozidel.Zcela běžná cesta a v tomto záběru i poměrně bezpečná – sráz bývá většinou 

bezprostředně u nezpevněného okraje a nebývá místo k vyhýbání vozidel.

Jakési menší Machu Picchu, o kterém nám nikdo neřekl, takže jsme se cítili jako 
praví objevitelé ;-)
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Celý den žádní 
lidé, kromě dvou 
setkání  
s místními farmáři  
a mulami – 
pohádka!

S věrným psím 
parťákem uprostřed 

horské džungle – 
splněný sen!

Tekýsek na místě 
našeho odpočinku, 
s legendárním  
Machu Picchu v po-
zadí.
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Na dopravu jsme čekali dlouho a nevypadalo to moc nadějně.  
Parťák byl ale v teple a měl společnost.

V pozadí Machu Picchu. Tuhle fotku také používám,  
když se mě ptají, jak to pejsek snášel ;-)

Na dopravu jsme čekali dlouho a nevypadalo to moc nadějně.  
Parťák byl ale v teple a měl společnost.

V pozadí Machu Picchu. Tuhle fotku také používám,  
když se mě ptají, jak to pejsek snášel ;-)

V pozadí Machu Picchu. Tuhle fotku také používám,  
když se mě ptají, jak to pejsek snášel ;-)

Na dopravu jsme čekali dlouho a nevypadalo to moc nadějně.  
Parťák byl ale v teple a měl společnost.
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Další splněný sen…!

Nikde bych si teď nepřál být víc. Plesám blahem, i když jen koukám na fotku…

Další splněný sen!Další splněný sen…!

Nikde bych si teď nepřál být víc. Plesám blahem, i když jen koukám na fotku…Nikde bych si teď nepřál být víc. Plesám blahem, i když jen koukám na fotku…



269aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty

Jako z mých 
snů – ideální 
stroj, terén, 
okolí, výhledy 
i pocestní ;-)

Má cesta snů! 
Kdyby mi někdo 
řekl (nemít Tekýs-
ka) – jeď, ale už se 
nevrátíš, jel bych! 

Dotanko- 
váváme z petek 

za velkého 
zájmu i veselí 
domorodců.
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ka) – jeď, ale už se 
nevrátíš, jel bych! 

Dotanko- 
váváme z petek 

za velkého 
zájmu i veselí 
domorodců.

Jako z mých 
snů – ideální 
stroj, terén, 
okolí, výhledy 
i pocestní ;-)

Dotankováváme 
z petek za velkého 

zájmu i veselí 
domorodců.

Má cesta snů! 
Kdyby mi někdo 
řekl (nemít 
Tekýska) – jeď, 
ale už se nevrátíš, 
jel bych!
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Dostali jsme se až k ledovcům.
Dostali jsme se až k ledovcům.
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A nakonec vystoupali až 
nad 5 000 m n. m.

Ten malej drsoň, s prsty 
v puse, je prostě kouzel-

nej, nemohu si  
pomoct ;-)

K velkolepým 
oslavám patří 
i denní dětský 
program a stejně 
jako u dospělých, 
pestrost kostýmů je 
úžasná.
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A nakonec vystoupali až 
nad 5000 m n. m.

Ten malej drsoň,  
s prsty v puse,  

je prostě kouzelnej, 
nemohu si pomoct ;-)

K velkolepým 
oslavám patří 
i denní dětský 
program a stejně 
jako u dospělých, 
pestrost kostýmů je 
úžasná.


