
Po stopách Yettiho 
 

Existuje sněžný muž Yetti nebo žije jen v domorodých legendách? 
 

V příbězích z himalájských hor žije Yetti odnepaměti. Zájem zbytku 
světa vyvolal až otisk bosé velké nohy. Dle domorodých Tibeťanů 
pochází stopa od chlupatých, divých lidí žijících ve vysokých výškách 
v horách. Až snímky Erica Shiptona však vedly k serióznímu bádání. 
 

„Když pouhé otisky prstů stačí k tomu, aby někoho přivedly na 
šibenici, měly by stopy stačit k tomu, aby dokázaly něčí existenci…“ 

 

Co o něm doposud víme? Je to červenohnědý, více než dvoumetrový, zarostlý tvor, 
který obyčejně chodí po dvou. Je-li však vystrašen nebo se ocitne na skalnatém 
terénu, skáče po všech čtyřech. Vydává charakteristické varovné skřeky, které lze 
přirovnat ke křiku racka. Prý jsou nejčastěji slýchány pozdě odpoledne a večer… 
 
 

Chceš se i ty zúčastnit zimnízimnízimnízimní expediceexpediceexpediceexpedice, která se pokusí nalézt 

a tím dokázat existenci sněžného mužesněžného mužesněžného mužesněžného muže Yettiho Yettiho Yettiho Yettiho? 
 
 

Expedice se uskuteční od úterý 27.12. do pátku 30.12.2005. 
Základním táborem bude ubytovna na nádvoří zámku Plumlov u Prostějova. 
Náklady na člena expedice: 490 Kč (v ceně není zahrnuta doprava busem) 
 

Po skončení expedice je možné (zcela dobrovolně a se souhlasem rodičů) 
na základně zůstat až do neděle 1.1.2006 a oslavit zde i Silvestra. 
Jsou celkem tři možnosti účasti (všechny bez ceny dopravy): 
 

1. zúčastnit se jen expedice (27. – 30.12., organizovaný 
program, hry, pozorování oblohy; cena: 490 Kč) 

2. zúčastnit se jen oslav (30.12. – 1.1.2006, volnější 
program, oslava Silvestra; cena této části: 390 Kč) 

3. zúčastnit se obou částí (27.12. – 1.1.2006, zde je 
cena zvýhodněná: 790 Kč) 

 
 
Důležité: Kapacita základního tábora je omezena, takže potřebujeme co nejdříve vědět, 
zda bys jel či ne, pak oslovíme další... Vzkaž nám prosím tuto informaci do 10.12. buď 
e-mailem: m.pavel@volny.cz nebo telefonicky/SMSkou: 777 340 255. Sděl prosím toto: 

1. Čeho se hodláš zúčastnit? jen expedice / jen oslavy / obou částí 
2. Umíš běžkovat? sqěle / dobře / začínám / chci začít / nikdy na to nevlezu 
3. Je v tvých silách a možnostech si na akci dovézt či zapůjčit běžky? ano / ne / nechci 

 

Díky předem za reakci. Více o akci se dozvíš, pokud do 10.12. odpovíš. Ahój. Za tým Mira P. 


