V BEDŘICHOVĚ VZNIKÁ PAMÁTNÍK
EXPEDICE PERU 1970
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 1.října 2009

Obec Bedřichov, Ski Klub Jizerská 50 a Jizerská, o.p.s. se spojili dohromady a společně s přáteli a rodinami horolezců, kteří zahynuli při neštěstí v Peru v roce 1970, začali připravovat vznik Památníku Expedice Peru
v Bedřichově. Naším cílem je památník postavit ještě letos na podzim. Na
jeho konkrétní podobě pracuje skupina, ve které jsou i členové rodin zemřelých horolozců a peníze na stavbu památníku vyberou mezi sebou
lyžaři, kamarádi, rodiny a všichni, kteří chtějí ke vzniku Památníku přispět.

Další podrobnosti i zajímavosti najdete na novách webových stránkách
www.peru1970.cz, kde jsou stručné informace z historie, o tom, jak památník
vzniká a jak se daří sehnat peníze na jeho stavbu. Finanční dar může věnovat
kdokoliv, nejde však o anonymní částky, každý dárce má své jméno. První
z nich jsou již zveřejněni na webových stránkách www.peru1970.cz a doufáme, že další jména budou rychle přibývat. (Údaje aktualizujeme průběžně)
Mnoho z textů a fotografií nových webových stránek laskavě poskytl Jiří Langer. Na stránkách je také poprvé komukoliv dostupná píseň Huascarán, která
vznikla v roce 1972.

Další informace
V roce 2010 uplyne přesně 40 let od výpravy československé expedice 15
horolezců do Peru, kteří se chystali pokořit nejvyšší horu peruánských And Huascarán. O smutné události, která tuto výpravu postihla, bylo popsáno již
mnoho. Členové této expedice se shodou okolností účastnili prvních ročníků
začínajícího závodu Jizerská Padesátka. A právě jejich osud změnil nejen tento závod, ale běžecké lyžování v Jizerských horách vůbec. Z Jizerské Padesátky se stal významný závod, na jehož start se každoročně chystají tisíce lidí.
Každý může přispět na Památník Expedice Peru 1970
V srpnu 2009 byly zahájeny přípravy na stavbu Památníku Expedice Peru
1970. Naším cílem je postavit památník ještě letos na podzim. Peníze na stavbu památníku hodláme získat od soukromých dárců i firem. Každý může přispět a podílet se na uctění památky horolezců, jejichž osud ovlivnil život mnoha lidí a změnil běžecké lyžování v Jizerských horách na mnoho desítek let.
Památník Expedice Peru 1970
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O postavení Památníku Expedice Peru 1970 se hovoří dlouho. Nikdy jsme mu
nebyli tak blízko jako teď a nutno říci, že je načase. Pro jeho vznik se spojila
obec Bedřichov, pořadatel závodu Ski Klub Jizerská 50 a Jizerská o. p. s., která se stará o běžecké tratě. V roce 2009 se staví přímo na výjezdu ze stadionu
v Bedřichově - místa startu významných závodů, včetně Jizerské padesátky nové mosty a probíhají zde další terénní úpravy. Vzniká krásné zákoutí v klidném prostředí mezi stromy, přesto blízko běžeckých tratí a turistických cest.
Místo jako stvořené pro Památník Expedice Peru.
Osud horolezců je spjat s mnoha lidmi, s jejich rodinami, kamarády i lyžaři,
kteří je třeba osobně ani neznali, ale znají jejich příběh. Proto se tito lidé sešli
a rozhodli, že památník v Bedřichově postaví, přičemž o podobě památníku se

rozhodne společně a peníze na jeho
vznik může dát každý z nás.
Příběh československých horolezců tedy
pokračuje. A každý se může stát jeho
součástí.
Památník Expedice Peru 1970 se staví z
finančních darů přátel, rodin, kamarádů,
kohokoliv, kdo se rozhodne zapojit do
tohoto příběhu...
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Text písně Huascarán
Recitativ Mirek Černý: Ve čtvrtek 23. dubna 1970 odcestovala z Prahy do Limy výprava československých horolezců vedená doktorem Arnoštem Černíkem. Jejím cílem byl vrchol nejvyšší peruánské hory Huascarán.
Zpěv Valérie Čižmárová:
1. sloka:
Od horských pramenů
Huascarán,
nejtěžší z kamenů
na prsou mám.
Přichází z úbočí,
kde zvoní cepín tvůj,
v slzách se rozmočí,
až se vrátíš, drahý můj.
2. sloka:
S odvahou zázraků,
nese se tvůj stín,
k stříbrným oblakům,
a ještě výš.
Já však jsem zbabělá
a tonu v obavách,
čekám tě, lásko má,! Vrat se živ a zdrav.
Recitativ: V neděli 31. května - večer postihlo jihoamerickou republiku Peru katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo desítky tisíc lidských životů. Ve sněhových masách nedaleko jezera Llanganuco, zmizela výprava československých horolezců, kteří sem přijeli pokořit nejvyšší horu peruánských And Huascarán.
Zpěv: Od horských pramenů...

