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Expedice Laponsko aneb s radotínskou vlajkou
za polárním kruhem

Na 220 km dlouhý běžkařský závod 
Nordenskiöldsloppet se letos do Švédska 
vypravila i čtveřice českých závodníků, 
kteří neopomenuli důsledně reprezen-
tovat i Radotín. 

Tři ze čtyř členů Rumového expresu 
závod konaný 24. března dokončili! 
A dva z nich, Ing. Štěpán Svačina 
a Ing. Michal Škoch poté podnikli ná-
ročný několikadenní trek horami spo-
lečně s autorem následujících řádek, 
masérem výpravy Janem Heřmánkem, 
který shrnul své zážitky takto:

„Po mnohých návštěvách exotic-

kých tropických zemí jsme se s přáteli 
rozhodli navštívit v polovině března 
tohoto roku pro změnu krajinu pustou 
a sněhem pokrytou. Arktické, Sámům 
patřící Laponsko. Laponsko se roz-
kládá v severních oblastech Norska, 
Švédska, Finska a Ruska. My se vydali 
do toho švédského a ne náhodou. Po 
dvoudenní cestě, po dvou tisících a šesti 
stech kilometrech strávených v autě, 
jsme konečně dorazili do cíle. Tím bylo 
malé městečko zvané Jokkmokk, kde se 
pořádá nejdelší světový jednodenní zá-
vod na běžkách „Nordenskiöldsloppet“, 

který je úctyhod-
ných 220 kilometrů 
dlouhý. Jako masér 
a  f y z i o t e ra p e u t 
jsem výlet měl tedy 
částečně i pracovní. 
Po tomto závodě 
b y l a  rege ne rac e 
rozhodně potřeba.

Po dvoudenní re-
konvalescenci jsme 
se autem přesunuli 
ještě dál na sever, 
do městečka Kvik-

kjokk, odkud jsme začali své putování 
do Národního parku Sarek a Padjelan-
ta. Tato krásná, leč drsná krajina vy-
žaduje dokonalou výbavu. Tu si pěkně 
vezete na bobech, které máte uchycené 
pomocí tyčí za bederní pás. Musíte 
počítat s čímkoliv, kdybyste zůstali 
odtržení od pomoci i více dní. Dostatek 
jídla, lékárnička pro 
první pomoc, náhrad-
ní oblečení a pořádný 
spacák, který zajistí, 
abyste neprochladli, 
atd. Naštěstí za ce-
lou dobu putování 
jsme měli nehostinné 
počasí jen jeden den. 
Většinu času bylo 
krásně, a tak jsme 
si to náramně užili. 
Denní teploty se po-
hybovaly kolem -5°C 
a noční klesaly často 
až k -20°C. Cesty vedou zprvu po za-
mrzlých řekách a jezerech, než se proti 
proudu dostanete do hor. Spali jsme 
pod širákem, ve stanu nebo v horských 
chatkách, kde je k dispozici plynová 

Dostihy
ve Velké Chuchli

20. května – 69. Velká květnová cena 
(I. k., 1600 m), ve které se utkají elitní 
starší mílaři. Celkem se uskuteční 
osm dostihů, první od 14.00 hodin.
24. května – Dostihový den PMU 
se uskuteční výjimečně v poledním 
čtvrtečním termínu (od 11.00 hodin).
3. června – 66. Velká červnová cena 
(I. k., 2200 m), nejdůležitější přípravná 
zkouška pro nejprestižnější klasický 
dostih roku České derby,
a 15. Cena Nory Jeane (II. k., 1600 m) 
pro tříleté a starší klisny. Úvodní 
dostih startuje ve 14.00 hodin.
10. června – 15. Červnový pohár 
(II. k., 1800 m), je hlavním z celkem 
osmi dostihů, ten první startuje
ve 14.00 hodin.

bomba, na které si můžete uvařit, 
a kamna, díky nimž si můžete usušit 
mokré věci. Oblast bez signálu vám do-
přeje dokonalé pročištění hlavy. Aktivní 
odpočinek je to, co mně nejvíce dobíjí 
vnitřní baterky. Všední starosti hlavu 
úspěšně opouští. Příroda je úchvatná: 
majestátní panorama dvoutisícovek 
lemujících hranici s Norskem, míru-
milovní a klidní sobi na každém rohu 
a další neméně zajímavá zvířátka, 
jako je třeba wolverine. Ale hlavně ta 
nejkrásnější podívaná na noční obloze, 

jaká jen může být... aurora borealis! 
Z polární záře jsem měl nejintenzivnější 
prožitek. Jsem moc rád za nové zážitky 
plné dobrodružství – a že jich opět bylo. 
Je prima mít možnost cestovat...“

Obchodní, občanské 
a rodinné právo

Převody nemovitostí
Sepisování smluv

Zakládání společností
Řešení sporů

Vymáhání pohledávek

tel: 737 473 278
raskovasim@gmail.com

advokátka 
JUDr. Simona RaškováC
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PO - PÁ  8.30 - 17.00
      SO  8.30 - 12.00

TEL.: 607 841 698, 257 811 287

Věštínská ul.,1266/13 RadOtín,
vedle PENNY marketu.

» ŽELEZÁŘSTVÍ
» NÁŘADÍ FIELDMANN
» LEDNICE, PRAČKY, ATD.
» TELEVIZE ATD.
» ELEKTROMATERIÁL
» DOMÁCÍ POTŘEBY
» SPOJOVACÍ MATERIÁL
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