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Bol tridsaťpäťkrát  
vo venezuele a nezaBránil  
mu v tom ani ťažký úraz

Nezmar
Cestuje po divočine, splavuje divoké rieky, 
lieta v oblakoch. „Pralesy, skaly a vysoké 
vodopády, to je fantastická kombinácia,“ tvrdí 
dobrodruh PETER „BECKO“ ONDREJOVIČ (56), 
ktorého môžete poznať aj z filmov režiséra 
Pavla Barabáša. Existuje vôbec niečo, čo by ho 
zastavilo? Prečo ho očarila najmä Venezuela? 
Čo najviac škodí juhoamerickým pralesom?
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 ■ Kedysi ste liezli. Kde ste získali lásku 
k horám a ku skalám?
Od lásky k prírode som sa ako chlapec z de-
diny prepracoval postupne k dobrodružné-
mu poňatiu svojich aktivít. Horolezectvo 
zahrnovalo to, čo mám stále rád. Fyzický 
výkon, adrenalín, cestovanie, pobyt a tá-
borenie v prírode, nezávislosť a v nepo-
slednom rade priateľstvá. Mojou výhodou 
bolo, že do Beckova sa zliezali mnohí, mne 
podobne postihnutí (smiech); a tento život-
ný štýl ma očaril. Dobrá skala na športové 
lezenie musí byť čo najviac kolmá alebo 
previsnutá. Beckovská skala patrí k tým 
najlepším. V krajinách južnej Európy, ako 
je Taliansko, Španielsko, sú hektáre skaliek, 
ako je u nás Beckov. U nás poskromne. Na 
Záhorí je Pajštún, Krštenica, potom osame-
lý Beckov, kúsok ďalej je Skalka, Súľovské 
skaly, Manínska tiesňava a Višňové. Višňo-
vé je novoobjavená skala spred asi dvadsia-
tich rokov, ktorá je mimoriadne previsnu-

tá, a to je pre náročné športové lezenie to  
najlepšie. Na Beckove sa začalo liezť ešte 
v 70. rokoch, bolo to technické lezenie po-
mocou skôb. No to nebolo pre mňa dlho 
motivujúce, ja som začal v roku 1981. 

 ■ Chceli ste si to vyskúšať? Kde ste liezli?
Lákalo ma to. Mal som búrlivých sedemnásť 
rokov, bola to pre mňa výzva. Som pred-
sa z Beckova a moja rodná hruda – skala – 
ma provokovala, chcel som ju vyliezť. Počas 
prvej sezóny som už vyliezol všetky jej ťažké 
cesty. Vtedy sa v lezeckom svete našťastie už 
valila nová vlna, vlna voľného lezenia. Zna-
mená to vyliezť hore bez používania skôb, 
rebríčkov. Začali sme športovo preliezať staré 

technické výstupy – hákovačky – a zvyšovala 
sa fyzická a morálová obťažnosť. Obrovské 
pole neorané. Od skaliek cez Tatry, Alpy až 
po Himaláje sa stalo horolezectvo športo-
vejším aj etickejším. To nás novú generáciu 
tlačilo vpred, chceli sme sa presadiť. Museli 
sme mať výkony na skalkách a v Tatrách, aby 
sme sa dostali na zájazdy do Álp. Jediná ces-
ta bola dostať sa do výberového slovenského 
mančaftu. Keď sa mi to podarilo, začal som 
chodiť už za socializmu aj do vytúženého zá-
padného priestoru – talianskych Dolomitov 
a francúzskych Álp.

 ■ Dali ste aj Elbrus, najvyšší vrch na Kau-
kaze v Rusku?
Elbrus nie je lezecky zaujímavá hora, to je 
ako Chopok. Je to síce najvyšší vrch Európy, 
ale je to paličková hora. Podobne aj Mont 
Blanc, ale ten má mimoriadne vážne bočné 
piliere. To znamená, že nemusíte vyliezť na 
vrchol, aby ste vyliezli hodnotné výstupy, 
napríklad na Freneyské piliere. Bol som 

„vyliezol som 
všetky ťažké cesty 
Beckovskej skaly.“

Peter Ondrejovič 
už precestoval kus 
sveta, lákajú ho najmä 
tropické krajiny.

Lietal aj v Chamonix, 
v pozadí Mont Blanc.

S režisérom Pavlom Barabášom spolupracoval 
na niekoľkých projektoch.
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niekoľkokrát liezť v Chamonix, ale Mont 
Blanc kvôli vrcholu je to posledné, kam by 
som sa zberal.

 ■ V  podstate vás lákali problematické 
terény?
Samozrejme. To je zmysel výkonnostného 
horolezectva. Dnes sú v Himalájach dva 
typy horolezcov: zberatelia, ktorí si odškr-
távajú hory, majú peniaze, zaplatia si vý-
stup na osemtisícovku, a tí, čo tam robia 
progres, lezú často na menšie kopce, avšak 
omnoho náročnejšími trasami, bez kyslí-
ka, bez expedičnej podpory, rýchlo. Hod-
notné výstupy robia horolezci napríklad aj 
v Tatrách. Zaujímavé sú skalné steny ako 
Jastrabia veža, Kežmarské platne, Západná 
Lomnica, kde je terén kolmý a previsnutý. 
Tam som sa realizoval aj ja, spravil som 

tam niekoľko prvovýstupov. V Dolomitoch 
to bola južná stena Marmolady, liezol som 
s legendou tejto steny – s Igorom Kollerom.

 ■ S ním ste teraz v klube nazvanom Ge-
riatrický horolezecký klub. Je to z recesie?
Je super, ak ľudia len nespomínajú, ale stále 
sa aj hýbu. Vymieňame si skúsenosti, le-
zieme a provokujeme ostatných (smiech).

 ■ Vašu úspešnú lezeckú kariéru prerušil 
úraz na Vtáčniku v roku 1993. Čo sa vtedy 
stalo?
Bol som na vrchole lezeckých schopností. 
Zobral som na výlet svojich kamarátov ne-
lezcov. Jeden z nich chcel so mnou vyliezť 
na Vtáčnik ľahkou cestu, akú by ste vyliezli 

aj vy. Vyliezli sme a do súmraku ešte zostá-
valo pár minút. Požiadal som ho, aby ma 
odistil, chcel som vyliezť najťažšie pasáže 
najťažšej miestnej cesty Delírium, ktorú 
som rok predtým takmer vyliezol, ale vtedy 
som spadol v poslednom prešahu. Potrebo-
val som si iba pripomenúť kombinácie ťaž-
kých krokov. Neskúsený kamarát si však pri 
istení pomýlil konce lana a v okamihu, keď 
som potreboval byť istený, neistil. Letel som 
tridsaťpäť metrov voľným pádom a tesne 
nad zemou sa lano vyčerpalo a naplo. To 
zmiernilo môj pád.

 ■ A následky?
Komplikovane som si dochrámal členok, 
zostal mi zrastený nakrivo.

 ■ Neprekáža to, keď chodievate na vý- 
pravy?
Používam barly.

 ■ V pralese aj v Riu de Janeiro? 
Jasné. Na všetky pochody, ktoré trvajú dlh-
šie ako tri hodiny. Pri zostupe som však 
dvakrát rýchlejší ako ostatní. Obúvam si 
„sedemmíľové čižmy“.

 ■ Neexistuje nejaká upravená obuv?
To nemôžete lepšie urobiť. Barlami si od-
ľahčujete koleno, bedro, chrbticu... Keď je 
totiž rozbitý členok, všetko sa prenáša vyš-
šie. V Protetike mi vyrábali topánky, mám 
ich dole v pivnici, skúšal som všetko mož-
né. Napokon som objavil kroksy, ale nie tie 
značkové. Veľa chodím naboso, aj dnes ráno 
som prešiel po záhrade po mrazivej zemi, 
vyniesol som odpad na kompost. Kontakt-
né plochy sú akupresúrne body, potrebujem 
sa naštartovať a uzemniť.

„Francúzske barly 
sú úžasný svetový 
vynález.“

► Cestovateľ z Beckova Peter 
Ondrejovič (vpravo) zlanil  

už nejeden vodopád a vyliezol 
na nejednu stolovú horu.

▲ Po úraze členka si na dlhšie pochody  
berie barly.
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 ■ Začali ste robiť aj paraglajding. Čiže úraz 
vás skôr nabudil, ako zastavil?
Po úraze sa mi otvorili nové možnosti. 
Predtým som počas čisto horolezeckej éry 
na nič iné nemal čas. Takže ešte na maró-
dke som začal lietať a splavovať divoké rie-
ky. Tam netreba veľmi namáhať nohy, tie 
sa predsa vezú.

 ■ Vašou srdcovkou je Venezuela. Kedy sa 
vznietila tá pomyselná iskra?
Keď som sa dozvedel, že z pralesa vytŕčajú 
vertikálne útvary stolových hôr. Vždy ma 
provokovalo skalné lezenie v netradičnom 
prostredí niekde ďaleko, a pritom bez snehu 
a ľadu, ten vertikálny rozmer. Krajina prale-
sov, skál a vysokých vodopádov dohroma-
dy. Je to fantastická kombinácia.

 ■ Kedy ste tam boli prvýkrát?
V roku 1993 som organizoval prvú lezeckú 
výpravu do Venezuely, lenže potom krát-
ko pred odletom som sa rozbil. Pokračoval 
som s organizovaním na maródke a prvú 
expedíciu som robil ešte s chromou nohou. 
Šli sme tam na päť mesiacov. Začali sme vo 
Venezuele. Tam som sa zdržal najdlhšie  
– štyri mesiace – a piaty mesiac som cesto-
val do Peru. Mal som so sebou čln, padák, 
kamaráti, čo prišli za mnou na mesiac, pri-
niesli horolezecké veci, potom niečo odniesli. 
Chodil som s paličkami, bolo to náročnejšie, 
na barly som prešiel až neskôr. Francúzske 
barly a paraglajding padák považujem za 
jedny z najlepších vynálezov ľudstva.

 ■ Vy ste ako nezmar. Existuje niečo, čo by 
vás zastavilo?
(Smiech) Žijem v sínusoidách. Nie stále je to 
„prechádzka Boulonským lesíkom“.

 ■ Stretli ste sa v pralese aj s domorodcami?
S tými sa tam stretávame vždy. Zväčša 
viac, zriedka menej civilizovanými. Boli 
sme napríklad lietať v pohorí Sierra Ne-
vada v Kolumbii, kde žijú nezávislí In- 
diáni Aruacos veľmi duchovným životom. 
Sú mimoriadne rezervovaní a pred od-
chodom ma domáci varovali, aby som sa 
ich nepokúšal fotografovať. Vyliezol som 
na kopec a lietal som nad ich dedinkami 
v horách, boli z toho úplne mimo, kričali: 
kometa, kometa, čo v ich reči znamená 

šarkan. Keď som pristál, boli priateľskí, 
zbiehali sa ku mne a dovolili mi, aby som 
ich aj fotografoval.

 ■ V Kolumbii sa pestuje koka, stretli ste 
sa s tým?
Vtedy tam bola narko vojna a kto šiel do Ko-
lumbie, bol šialenec. My sme tam šli. Bolo 
tam veľa policajných kontrol, pretože miest-
ni boli pomerne previazaní s „Narcos“. Raz 

som tam v jednej „vesničke střediskovej“ su-
šil na námestí padák, ktorý mi zmokol v búr-
ke. Policajti si ma zavolali, lebo boli zvedaví, 
čo to je. Skamarátili sme sa. So zaviazanými 
očami som im rozobral a poskladal českoslo-
venský kalašnikov, o ktorom tvrdili, že bol 
vyrobený v Severnej Kórei. O dva mesiace 
som sa dozvedel, že Narcos im vyhodili celú 
policajnú stanicu do vzduchu.

 ■ Vyskúšali ste koku?
Len koku, nie kokaín. Je na prírodnej báze 
a povzbudzuje v súvislosti s nadmorskou 
výškou. Ku kokaínu mám výhrady – jeho 
vinou sa ničí prales, odlesňuje sa a pôda sa 
po kokových plantážach extrémne vyčer-
páva. Vyskúšal som však halucinogénne ša-
manské rituály spojené s ayahuascu a yopo. 
Zaujímavé poznanie.

 ■ Líšili sa pri návšteve pralesa vaše pred-
stavy od reality?
Ako chlapec som čítal o Indiánoch Južnej 
Ameriky všetko, čo bolo k dispozícii, od 
krajskej knižnice po Náprstkovu v Prahe. 
Predstavoval som si, že v pralese na každom 
kroku bude had, pavúk, papagáj, jaguár... 
Realita je iná, máte problém niečo vidieť 
a počuť. Prales je na rozdiel od savany skry-
tejší priestor. V Serengeti (národný park 
v Tanzánii – poz. red.) vidíte za deň tisíce 
zvierat, v pralese akurát tak hmyz. Zvieratá 
sú ukryté, ony vás vidia, vy ich nie. Chvíľu 
mi trvalo, kým som uvidel svojho prvého 
jaguára a svoju prvú pumu. Každá vec, kto-

„kto šiel vtedy  
do kolumbie,  
bol šialenec.“

Indiáni Hoti ešte stále žijú pôvodným 
spôsobom života, zlatokopectvo sa k nim 
ešte nedostalo.

▲ Peter Ondrejovič vyliezol na Beckovskú 
skalu nespočetnekrát.
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rú v pralese vidíte, je malé víťazstvo. Na tom 
sú založené aj moje poznávacie výpravy, te-
raz sa chystáme pozorovať harpye pralesné. 
Všetko robím prostredníctvom lokálnych 
ľudí, ja sa vyznám v Beckove, oni v pralese.

 ■ Stretli ste sa aj s negatívnym vplyvom 
ľudí na pralesy?
Žiaľ, neustále. Mnohé priestory sa rapídne 
zaľudňujú, náš tlak na prírodu je obrovský. 
Väčšinou ide o zlatokopectvo alebo dobyt-
kárstvo. To, že sa prales ťaží na drevo, je 
aspoň v Amazónii mylná predstava. Prales 
sa bezhlavo vypaľuje s cieľom chovať doby-
tok, pestovať sóju, cukrovú trstinu alebo 
palmu olejovú.

 ■ Ako reagujú domorodci, keď majú také-
to zlé skúsenosti?
Nie je jednoduché získať si dôveru niekoho, 
kto ešte nie je poznamenaný civilizáciou. 
Nesmie sa to zneužiť. S Palom Barabášom 
sme boli pred dvomi rokmi na expedícii, ja 
som to tam mal už predpripravené, takže 
Palo šiel na hotovú vec. Vtedy sa nám po-
darilo dostať k ľuďom málo poznamena-
ným civilizáciou. Zažili sme neskutočne 
emotívnu „životnú“ výpravu, takú, aká sa 

„zažili sme 
emotívnu životnú 
výpravu.“

Takto vyzerá drevené kanoe 
indiánskeho kmeňa Yanomami.

Mačety a sekery získavajú 
výmenným obchodom. 

Učarovala mu nielen Južná 
Amerika, ale aj Afrika.
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v 21. storočí už asi zriedkakomu podarí. 
Varovali sme ich, aby si na svoje územie 
nepúšťali najmä zlatokopov. Nielen vo Ve-
nezuele je totiž najväčším morom ťažba ne-
rastov a zlata. V Peru a Ekvádore je to tiež 
ťažba ropy, ktorá je nosným pilierom ich 
ekonomík. Vo Venezuele je situácia kom-
plikovaná pre ťažkú ekonomickú krízu, 
ľudia nemajú prácu. Majú dve voľby: buď 
emigrujú, alebo idú do pralesa hľadať zla-
to. Sú tam zlatokopecké syndikáty, na to 
je napojená skorumpovaná venezuelská 
armáda a polícia, ktorá vyberá výpalné. 
Devastujú sa indiánske kultúry a tradície, 
životné prostredie je kontaminované ortu-
ťou a kyanidom. V celej Amazónii je satelit-
ne registrovaných dvetisícosemsto lokalít, 
kde sa ilegálne ťaží zlato,  z toho je dvetisíc 
v samotnej Venezuele.

 ■ Ako sa dohovoríte s kmeňmi, ktoré žijú 
uzavreto, ďaleko od civilizácie?
Mnohí už rozumejú po španielsky. Na pla-
néte Zem už zrejme nenájdete nekontakto-
vaných ľudí. Všade sa vie, že civilizovaný 
človek existuje a šíri okolo seba rôzne vý-
robky, ktoré sa dostávajú sprostredkovane 
výmenným obchodom aj do nekontaktova-
ných kmeňov. Vymieňajú sa mačety, tričká, 
šľapky. Aby sa predchádzalo bezhlavému 
kontaktu s vonkajším svetom, vlády majú 
s týmito kmeňmi sprostredkovateľské misie. 

Kontaktní ľudia pripravujú indiánsky národ 
na stretnutie s civilizáciou a šikovných posie-
lajú na štúdium, aby sa potom ako indiánski 
predáci – kapitáni – mohli vrátiť do kmeňa 
a vedeli ho chrániť. V každej krajine, ktorá 
má primitívne národy, je takýto inštitút, vo 
Venezuele je pri Meridskej univerzite.

 ■ Spomínate Pavla Barabáša, kedy ste sa 
dali dohromady?
Nemuseli sme sa dávať dokopy, poznáme sa 
už roky. Palo bol tiež horolezec, stretávali 
sme sa na rôznych podujatiach. Horolezec-
ká komunita nebola veľká, stretávalo sa tam, 
kde sa liezlo. Bývali skalolezecké preteky, cez 
deň sa liezlo, večer sme sa zabávali. Cho- 
dievali sme na české a nemecké pieskovce, 
festivaly... V roku 1997 som ho pozýval na 
expedíciu, kde sme ako Slováci urobili prvý 
prechod najväčšej stolovej hory a zlanili sme 
najvyšší vodopád sveta, lenže Palo bol vtedy 
na expedícii v Himalájach na Kančendžon-
ge. Po ďalšej expedícii som mu ukazoval 
zábery, čo sme tam nakrútili, oslovilo ho to 
a v roku 2004 sme spolu spravili Amazoniu 

„Buď emigrujú 
alebo idú do pralesa 
ťažiť zlato.“

▲ V pralese sa najčastejšie stretnete  
s hmyzom a pavúkmi.

▲ Rád loví anakondy. Je to taký Pedro 
Anakonda.

Vo svojej cestovnej kancelárii 
ponúka výpravy rôzneho 
druhu. Aj k stolovým horám.
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vertical. Potom nasledovala etiópska Expe-
dícia Omo, ja som si to rok predtým prešiel 
nasucho. Videl som, že je tam obrovský ex-
pedičný potenciál. Podarila sa fantastická 
filmárska výprava Omo, cesta do praveku. 
Boli sme spolu aj na nepálskej divokej rieke 
Karnali, Palo je všestranný, dokáže byť na 
outdoorových expedíciách zameraných na 
etnografiu aj na športové výkony, výborne 
sa s ním spolupracuje.

 ■ Máte obľúbené miesta?
Jasné, „páchateľ sa rád vracia na miesto 
činu“ (smiech). Napríklad v Európe. Naj-
lepšie miesta nie sú až také hojné, Vysoké 
Tatry sú len jedny. Vo Venezuele sa vždy 
vraciam do národného parku Canaima, 
kde je aj najvyšší vodopád sveta, ale nielen 
ten. Treba to zažiť, aby človek pochopil. No 
nemyslím len náročne, expedične. Dá sa aj 
jednoduchšie, bezpečnejšie, turisticky. Pre 
mňa je to národný park svetovej superka-
tegórie. Vraciam sa aj do delty Orinoka, 
kde sa dá pozorovať život Indiánov a život 
pralesa. Napriek tomu, že je to od civilizácie 
neďaleko a delta Orinoka je ľahšie prístup-
ná, je zaujímavé, že miestni Indiáni tam žijú 
stále tradične, hoci sú oblečení v tričkách, 
majú pôvodné dlabané indiánske kanoe, 

bývajú v domčekoch nad vodou. Všetko je 
tam autentické, nie divadielko pre turistov. 
Za dve a pol hodiny ste na motorovom člne 
na mieste a nepotrebujete ani povolenia. 
Keby ste sa chceli k takýmto Indiánom do-
stať v Brazílii, musíte si vybavovať povole-
nie, ktoré možno ani nezískate.

 ■ Aj tak máte stále čo objavovať...
Nielen v národnom parku. Napríklad In-
diáni Hoti nežijú v národnom parku, roky 
som sa k nim chcel dostať. Oni a Indiáni 

Yanomami ešte stále žijú tradičným živo-
tom nomádov a lovcov. Yanomami majú 
veľa klanov a územie ako bývalé Českoslo-
vensko, Hoti majú územie ako tri slovenské 
okresy. Zameral som sa na nich aj preto, 
že sa k nim ešte nedostalo zlatokopectvo.

 ■ Ako ste si získali ich dôveru, lietali ste 
nad nimi na padáku?
(Smiech) Tam by sa nedalo odštartovať na 
žiadnom kopci, je tam stopercentný prales.

 ■ Čo všetko obnáša naplánovanie 
výpravy?
Celoživotne niekomu organizujem cesto-
vateľský život. V súčasnosti to robím ako 
sprievodca vo svojej vlastnej cestovke. Lo-
gistika musí byť veľmi dobre pripravená, 
pretože klienti potrebujú presne vedieť, čo 

„logistika na 
expedície musí byť 
dobre pripravená.“

V zákutí Kaňonu del Diablo 
je človek ako hmyz.

Vodopád na boku stolovej 
hory Salto Angel. 



uvidia, kde budú v ktorýkoľvek deň. Dob-
rá expedícia je však o tom, že neviete, čo 
vás čaká, takže musíme byť pripravení na 
všetko. Napríklad na expedíciu Omo sme 
šli na plavbu po neznámej divokej rieke na-
balení na tri týždne, pretože sme odhadli, 
že za taký čas zvládneme osemstokilomet-
rovú plavbu po rieke. Vedeli sme, že po ces-
te nebudeme mať možnosť si niečo kúpiť, 
okrem toho, že sme chytali ryby a našli trs 
zelených banánov, no tie nám aj tak zobrala 
voda. Naučil som sa rozpočítať potraviny, 
aby sme zbytočne neniesli veľa. Keď sme 
šli zlaniť najvyšší vodopád sveta, nikto nás 
tam nepriviezol helikoptérou. Cez stolovú 
horu sme k nemu osem dní hľadali cestu, 
blúdili sme v roklinách, labyrintoch, mo-
čiaroch. Bol tam zvláštny magnetizmus, 
strelka kompasu lietala hore-dole.

 ■ Hovorí sa, že tam pristávajú mimo- 
zemšťania...
Rád by som bol, keby sme nejakých stretli 
(smiech). Preto mám foťák stále poruke.

 ■ Ako je to s ľuďmi, viete klientov vo-
pred fyzicky preveriť, aby ste sa vyhli 
problémom?
Je veľký rozdiel medzi poznávacími zájazd-
mi, ktoré robím pre klientov, a medzi ex-
pedíciami, na ktoré chodím len s kama-
rátmi, ktorých dobre poznám, pretože tie 
sú náročné. S klientmi na náročný zájazd 
zameraný napríklad na zlanenie najvyššie-
ho vodopádu sveta si vopred predzlaňujem 

beckovskú skalu, aby som vedel, aké majú 
skúsenosti, či sa neboja výšky. V pralese 
nás už čakajú Indiáni nosiči, priletíme lie-
tadlom, vezmú nám veci, my po pansky 
ideme, fotíme a obdivujeme. Zlaníme vo-
dopád, dole nás čakajú iní Indiáni s peče-
nými kurencami...

 ■ To je takmer ako firemný večierok.
Akurát trvá jedenásť dní. Keď je ešte oby-
čajnejší zájazd, ideme systémom, hotel, pa-
mätihodnosť, prírodná zaujímavosť, outdo-
orová aktivita. Teda horské bicykle, kone, 
kanoe, motorové člny... Napríklad v Peru 
robím prechod Salkantay trek, na Machu 
Picchu nejdeme vlakom, cez vysoké sedlo 
popod horu Salkantay, ktorú som v roku 
1992 liezol.

 ■ Z ciest si nosíte rôzne suveníry, no raz 
ste si priniesli aj jeden neželaný – leishma-
niózu. Kde ste ju „chytili“?
Je to vec, ktorú môžete dostať v tamoj-
šom prostredí. Leishmaniózu som chytil 
v Bolívii, uštipol ma istý pakomár. O dva 
mesiace, už doma na Slovensku, sa mi na 
ramene vytvoril pľuzgier, kožná lekár-
ka mi dala nejaké pilulky. Potom som 

šiel na zájazd do Venezuely. Keď sa mi to 
zväčšovalo, povedali mi vo Venezuele, že 
mám leishmaniózu, oni to tam poznajú. 
Kamarát Tomáš Derka mi dal kontakt na 
odborníka parazitológa, ten poslal vzorky 
do Prahy, zistili, že mám konkrétne le-
ishmaniu braziliensis. Medzičasom som 
mal zájazdy do východnej Afriky a Južnej 
Ameriky a o tri mesiace som mal nastú-
piť do nemocnice. Po návrate mi primár 
povedal, že mu ešte chýba sedem pod-
pisov z desiatich, aby mi mohli objed-
nať protilátku. Pritom na túto chorobu, 
ak sa nelieči, ročne umiera len v Brazílii 
dvadsaťtisíc ľudí. Látka prišla až o osem 
mesiacov. To už som sa však sám vyliečil 
pomocou liečiteľa a naturálnej medicíny. 
Ten očakávaný liek stál, ako som sa do-
zvedel neskôr, necelých tristo eur.

 ■ Ako to dopadlo?
Vybral som sa k liečiteľovi, rana sa mi za-
hojila, a keď konečne po ôsmich mesiacoch 
protilátku schválili, boli výsledky odberov 
negatívne.

 ■ Mali ste aj iné príznaky okrem vredu?
Cítil som sa trochu slabší.

 ■ Dali vám domorodci počas vašich expe-
dícií nejakú prezývku?
Aby si ma dobre zapamätali, predstavujem 
sa im ako Pedro Anakonda.

 ■ Prečo Anakonda?
Rád chytám hady, oni ich chytať nevedia. 
Zabíjajú ich zo strachu. Hady chytám celý 
život a chytiť anakondu je pre mňa najvyšší 
level. Už sme chytali aj šesťapolmetrové.

 ■ Ochutnali ste aj nejaké „pralesné“ jedlá?
Párkrát larvy, chutia ako nesolené oškvar-
ky. Som vegetarián, nemusím zas ochutnať 
všetko.

 ■ Chodievate najmä v zimných mesiacoch. 
Čo robíte v lete?
Staviam lešenia, pracujem vo výškach, 
mám na to firmu. Je to príjemný kolobeh, 
keď mám dosť manuálnej lopoty, idem na 
zájazd či na expedíciu a naopak.

 ■ Bola s vami na výprave aj vaša manželka?
Trikrát a mladší syn dvakrát.

 ■ Mali ste niekedy chuť zostať v pralese 
natrvalo alebo aspoň na dlhší čas?
Možno ma to ešte len čaká, keď sa naštvem 
(smiech). No zatiaľ mám čas, pretože ná-
vraty domov sú nádherné. 
A Beckov nie je iba také tuc-
tové miesto.

PETER „BECKO“ ONDREJOVIČ (56)

cestovateľ, dobrodruh

Spočiatku sa venoval skalolezectvu, 
začiatkom 90. rokov minulého storočia 
začal podnikať dobrodružné výpravy 
do Južnej Ameriky, východnej Ameriky, 
Afriky a po Európe.

S režisérom Pavlom Barabášom spolu-
pracoval na niekoľkých projektoch.
Je ženatý, má synov Patrika a Janka.

„keď mám dosť 
lopoty, idem  
na expedíciu.“

Dan Himič
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