Cesta
Jediný, na co je třeba si dát pozor je, že v Oslu rádi vyklopí batohy na pás, i když slibují, že je pošlou
rovnou do Longýru, na to si dejte pozor a radši u pásů chvíli vydržte. Pokud je to vyplivne, musíte
znova na Check-in.
V Longýru na letišti vás vyzvedne někdo od nás a měli byste i letět už se zkušenými polárníky.
Kdyby se náhodou cokoliv stalo, tady je odkaz na mapu kde najdete naší budovu, je to hned pod
UNISem (což je nepřehlédnutelná velká hnědá budova). https://goo.gl/maps/yCUv9zud6DB2. Tady je
odkaz na web kameru na UNISu (http://longyearbyen.kystnor.no), stanice vypadá takto:

Stanice v Longýru je normální pěkný a dobře zařízený dům, i postelí by měl být dostatek, potřebujete
pouze spacáky (ty i do Petunie). V Petunii se spí v kontejnerech po hodně lidech, proto se obvykle
vydýchají na cca 10 °C i více, přesto doporučuji vzít raději teplejší spacák, s komfortem okolo 0 °C.
Do Petunie pojedete na lodi Clione, na ní se před cestou dozvíte vše potřebné ohledně jízdy a není
potřeba nějaký speciální přístup ze strany nepromokavého balení zavazadel atd.
V rámci Petunie se jezdí na malých člunech typu Zodiac. Ursuity (vodotěsné obleky) nafasujete, ale
počítejte s tím, že na nich bývá zima a tedy mít s sebou dostatek teplého oblečení. Oblek chrání proti
vodě, ale ne moc proti zimě, takže je potřeba se na delší plavby dobře obléknout.

Pobyt na stanici v Longýru a Petunii
Základní vybavení bude zařízeno z naší strany: jídlo, kuchyně, atp. Spát se bude na stanici Nostoc,
(dva dřevěné kontejnery), kde jsou postele i s matracemi, nutnost je tedy jen spacák. Je vhodné
s sebou mít sandále/pantofle na přezutí pro pohyb v rámci stanice a po terénu je také velmi příjemné
mít možnost si sundat pohorky.
Snažíme se, aby bylo jídlo pokud možno pestré s dostatkem dobrot, ale jistě chápete, že ne vše se dá
poslat na měsíční cestu v sudech na lodi. Pokud máte něco rádi a nepřežijete bez toho 2 týdny,
vezměte si to s sebou. Vaření probíhá tak, že každý den mají 2 lidé službu a připravují snídani a večeři.
Večeře je hlavní jídlo dne a vaří se. Připravte se, že místo k vaření je dost prostorově omezené (viz
obrázek níže) a že se může stát, že nějaké jídlo zrovna nebude vaše oblíbené, protože se prostě vaří
hromadně. Oběd probíhá většinou v terénu formou sušenek, sucharů a dalších drobností.

Doporučení ohledně jídla: Pokud se vám v Česku vejde s sebou český chléb a jakákoliv trvanlivější
zelenina (typu cibule, kedlubna, mrkev), vemte jí s sebou. Zelenina v Longýru je drahá, norský chléb
není tak dobrý, takže obojí uvítáme jak my, tak vy. Co se týče nádobí, na obou místech (L i P) je ho
dostatek, pokud máte problém s „šérováním“ nádobí, vezměte si vlastní (ešus, lžíce, atp.). Termosek
je také dostatek, letos jsme i nakoupili nějaké nové. Pokud si chcete vzít svou, doporučujeme si
DŮKLADNĚ označit všechny její části :-).

Pohyb v terénu:
Vzhledem k místním především klimatickým a topografickým podmínkám je třeba být dobře
připraven a vybaven. Teploty se pohybují v průběhu léta v rozmezí 5 až 10°C, opravdu málo kdy bývá
víc. Očekávejte poměrně časté mrholení, prudší déšť padá velice výjimečně, ale stává se to. Vítr je
v podstatě denně a není zrovna slabý. Prostě takový hnusný listopad :-). Vezměte si tedy určitě
nepromokavou bundu, čepici, rukavice, dostatek teplých ponožek a návleky na boty/holeně (tundra
je mokrá a sebelepší boty především seshora :-) rádi vodu pouštějí, navíc se musí často překonávat
vodní toky a brodí se).

Nedoporučuji mít tlusté bundy na lyžování, spíš oblečení vrstvit a na pohyb mít jen něco
nepromokavého/neprofukového s tím, že když se zastavíte a začnete dělat něco statického, tak je
dobré mít s sebou v batůžku i nějakou izolaci (peří, primaloft, nebo aspoň fleece mikinu). Dobré
boty jsou základ, nejlépe celokožené a řádně ošetřené. Je to tam samý šutr, bláto, mokrá tundra,
boty tam dostávají zabrat, a pokud nechcete celý den mrznout od nohou, počítejte s nimi. Na ledovec
je nutnost mít sluneční brýle s dobrým UV filtrem, pokud nechcete trpět sněžnou slepotou nebo
zánětem spojivek. Hodí se i opalovací krém.

Bezpečnost a zdraví:
Po příjezdu projdete bezpečnostním školením na zbraně (kvůli ledním medvědům) i na Zodiac.
Pánové z Polarcircelů vás proškolí i na to, jak se chovat během cesty z Longýru do Petunie. Na stanici
budou k dispozici ruční radiostanice, pušky a signální pistole, vodotěsné obleky na zodiak, mačky na
ledovec a další věci, o nic z tohoto se nemusíte starat. Signál je v Petunii opravdu sporadicky
(v podstatě jen na jednom místě v Pyramiden asi 5 km od stanice), ale máme tam i satelitní telefony
kdyby byla nějaká nouze. Na stanici je lékárna a máme i nějaké terénní malé lékárny, ale byli bychom
opravdu rádi, aby se ani jedna věc z nich nemusela použít. Dejte si prosím během pobytu v terénu i
při manipulací se zbraněmi (bude vysvětleno jak) opravdu dobrý pozor a předcházejte nehodám.
Vrtulník z Longýru by u nás sice byl do několika desítek minut, ale pokud bude špatné počasí, tak
třeba taky za 2 dny. Prostě prosím zbytečně neriskujte :-).
Pokud máte nějaké zdravotní problémy, o kterých bychom měli vědět, nahlaste je při příjezdu,
abychom s nimi mohli počítat. Alergie na jídlo, pravidelný přísun léků, cukrovka, a takové věci.
Prosím, nepodceňujte to…

Seznam nutných věcí s sebou:











Spacák (cca 0 až -5°C komfort)
Nepromokavá bunda
Pevná nejlépe kožená obuv řádně ošetřená a naimpregnovaná
Batůžek na jednodenní terény (cca 30l) = příručák do letadla
Zateplovací vrstva (nejlépe péřovka/umělá izolace typu primaloft, nebo aspoň teplá fleecka)
Čepice, rukavice
Sluneční brýle (opalovací krém)
Sandále nebo jiné „přezuvky“
Dostatek ponožek
1 chléb, plus zelenina/ovoce, co se vám vejde…

