Z MexikadoPanamy
„Střední Amerikou nejen po mayské stopě“
s antropologem a etnografem Mnislavem Zeleným Atapanou
termín: 27. 1 – 16. 2. 2020 – 21 dní

Připravovaný zájezd Z Mexika do Panamy „Střední Amerikou nejen po mayské stopě“ je konečně tady a nabízí snad nejvíce
opravdových zážitků v jednom zájezdu, který kdy CK TAM TAM pořádala. Opravdové zážitky a rozmanitý program vás budou provázet
po celou dobu zájezdu po Střední Americe. Společnost Vám také bude dělat kamarád, etnograf a antropolog Mnislav Zelený
„Atapana“, který se na mayská místa vrací po mnoha letech. Zajímavé bude jeho srovnání návštěv minulých a té dnešní. Bohatý
program posuďte sami. Devět mayských středisek, mayské muzeum, mayský kostel, mayská hrobka, mayský obřadní rituál, mayské
Pompeje nebo také mayský cenotes. Po cestě Střední Amerikou nebudou chybět zastávky v přírodějako např. na vodopádech,
sopkách, termálních pramenech, v jeskyních, na kávové plantáži a procházky pralesem. Tak jako vždy nechybí aktivity jako kajaky,
kanoe, lanovka zipline, průjezd panamským průplavem a další. Nezapomene ani naměsta a zastavíme se v Antigua, San Salvadoru,
Granadě, Panama City nebo v San Cristobal de las Casas.
Naši stopu zanecháme celkem v 8 státech a sběratelé razítek si tak přijdou na své. Budeme hodně cestovat auty, taxíky, autobusy,
loděmi, cyklorykšami a na delší vzdálenosti především letadly.

OPRAVDOVÉ ZÁŽITKY:

prohlídka 8 mi mayských památek + mayské Pompeje + mayský kostel + mayská hrobka + mayskou jeskyní na kánoi
+ mayský bůžek Maximon
mayský rituál na Tikalu v Guatemale
výstup na činnou sopku v Guatemale a v Salvadoru
jízda na ZIPLINE v Kostarice
jízda na kajaku po jezeře Atitlán
prohlídka kávové plantáže
pobyt na ostrově Ometepe v Nikaragui
plavba panamským průplavem

V CENĚ ZÁJEZDU ZAHRNUTO: letenka Praha – Cancún – Praha (s přestupy), letenka Flores – Guatemala City, letenka Salvador – Managua, letenka
San Jose – Panama City, letenka Panama City – Guatemala City, letenky Palenque – Cancún, 19 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji - kategorie ** *****, 14 x snídaně (kontinentální)2 x oběd – boritosna Barton Creek + oběd na lodi v Panama City,veškerá doprava najatými autobusy dle
programu, lodní lístek na trajekt na ostrov Ometepe a zpět, vstup na mayské památky ChichenItzá, Cobá, Caracol, Xunantunich,Tikal,Copán, Toniná,
Palenque, mayské Pompeje v Salvadoru, mayská hrobka v Palenque, vstup do Grand Cenotes, kánoe do jeskyně Barton Creek, výstup na sopku
Santa Ana v Salvádoru, výstup na sopku Pacaya v Guatemale, výlet na sopku Masaya, projížďka v kočáře v Granadě, vstup do termálních pramenů na
ostrově Ometepe, vstup do muzea El Ceibo na ostrově Ometepe, lanovky ZIPLINE v Kostarice, prohlídka kávové plantáže v Monte Verde, noční
procházka pralesem ve Vista Verde, proplutí panamským průplavem na výletní lodi, výlet na jezeře Atitlán, kajaky na jezeře Atitlán, vstup do
mayského kostela v San Juan de Chamula, prohlídka místních trhů v San Cristobal de Las Casas, vstup na kaskádu AguaAzul, vstup na vodopád
MisolHá, vstup do Eco Parku ALUXES, český průvodce po celou dobu pobytu (není přítomen při letu z/do Evropy), pojištění CK proti úpadku, před
odletová informační schůzka (v září 2019 v Karlových Varech a na Moravě – datum schůzek bude upřesněno)
NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ: stravování (pokud není uvedeno v programu),cestovní pojištění + storno zájezdu,fakultativní výlety mimo program
doplatek za jednolůžkový pokoj = 17.900,- Kč, osoby starší 70 let předloží potvrzení od doktora o dobrém zdravotním stavu. Osoby mladší 18ti let jen
doprovodu rodičů.

itinerář zájezdu

1. den 27.1. 2020 - odlet Praha –Cancún (s přestupem)
přílet do Cancúnuve večerních hodinách, Mexiko
přejezd minibusem do zóny Hotelera, ubytování na 1 noc hotel „Cancún Plaza“***
odpočinek, večerní posezení u mexického piva
2. den 28. 1. Cancún–ChichenItzá–Cobá–Tulum
brzké ranní koupání v karibském moři snídaňový balíček na cestu
v 8 hod. odjezd z Cancúnu na Chichen Itzá (cca 2 hod. jízdy)
prohlídka mayského střediska Chichen Itzá
CHICHEN ITZÁ Největší, nejslavnější, nejlépe zrekonstruované a také nejnavštěvovanější mayské středisko na poloostrově Yucatán. I
právě proto patří mezi 7 novodobých divů světa. Trochu „Továrna na Maye a Mayskou kulturu“, ale některé části Chichen Itzá jsou
důležité k pochopení mayské civilizace. S místním průvodcem Josem se projdeme kolem Kukulkánovo pyramidy, Templa de Los
Jaguares, Templa de Los Guerreros, skupiny tisíce sloupů a dalších zajímavých míst. Obdivovat budeme Starou i Novou část komplexu,
ale také největší hřiště na mayskou rituální hru „pok ta pok“.
přejezd z ChichenItzá do Cobá
JÍZDA CYKLORYKŠAMI K rozlehlému mayskému středisku Cobá se od vchodu vydáme v cyklorykšách.
MAYSKÉ STŘEDISKO COBÁ Na poloostrově Yucatán se rozkládá více jak stovka pozůstatků mayských středisek. V Cobá vás jistě
nadchne výšlap na pyramidu Nohoh Mul, která je nevyšší na celém Yucatánua poskytne nám neuvěřitelný výhled na yucatanskou
placku.
přejezd z Cobá do Tulumu
ubytování 1 noc chatky na pláži v Tulumu
koupání na nejhezčích plážích v Tulumu

3. den 29.1. Tulum – Belize –San Ignacio
po snídani odjezd z hotelu k Cenote Grande

CENOTE GRANDEProhlídka jednoho z největších cenotes na yucatanském poloostrově. Cenote si prohlédneme, vykoupeme se a
zašnorchlujeme si.
přejezd minibusem z Tulumu na mexicko-belizské hranice
výstup z Mexika(platí se výstupová taxa, není v ceně zájezdu) vstup do Belize
přestup na belizský minibus a pokračování v cestě do města San Ignacio
příjezd do San Ignacia v podvečer
ubytování 2 noci„Midas Resort“chatičky s příslušenstvím, v zahradě se můžete vykoupat v bazénu
KO–OX HAN NAH Do nejlepší belizské restaurace zajdeme na kuřecí polévku, tortily s krevetami nebo jehněčí na kari. Zapíjí se pivem
Belikin.
4. den 30. 1. San Ignacio – jeskyně Barton Creek – mayské středisko Caracol
brzy ráno odjezd z hotelu do Barton Creek (cca 1, 5 hod. jízdy)
prohlídka jeskyně na kanoích
BARTON CREEK Nejkrásnější jeskyně v Belize, kterou si proplujeme na kánoích. Při 2 km dlouhé plavbě budeme obdivovat nejen
krasové útvary, ale dozvíme se také něco málo o mayských rituálech, protože právě pro Maye byly jeskyně velmi posvátné. Byl to
vstup do podsvětí, tzv.„Xibalby“.
oběd – naplň si svou tacos
z Barton Creek přejezd do mayského střediska Caracol(cca 3 hod. jízdy)
MAYSKÉ STŘEDISKO CARACOL Zahalené v husté džungli leží kdysi jedno z nejmocnějších měst celého mayského světa. 60 km
vnitřních cest vychází z centra do velkých náměstí a spojuje jednotlivé části města. Jeno pro představu, počet obyvatel v 9. století se
odhaduje na 150.000, což je dvojnásobek, kolik jich dnes žije v Belize City.
večer návrat do San Ignacia
posezení u bazénu nebo v restauraci Ko – Ox Han nah
5. den 31. 1. San Ignacio – Xunan Tunich – Tikal– Flores (Guatemala)
po snídani naložení věcí na auta
v 8:00 hod. odjezd minibusy k mayským ruinám Xunan Tunich (30 min. jízdy)
MAYSKÁ PAMÁTKA XUNAN TUNICH 9:00 – 11:00 hod. prohlídka krásné a neturistické mayské památky, jedné z nejkrásnějších
v Belize.
ve 11:30 hod. odjezd na hranice s Guatemalou (cca 15 min. )Guatemala
vyřízení výstupních formalit a zaplacení turistické taxy v Belize (19 USD)
přechod hranicepěšky se zavazadly, vyřízení vstupních formalit na guatemalské hranici
pokračování v cestě na mayskou památku TIKAL (cca 1,5 hod.)
MAYSKÁ PAMÁTKA TIKAL odpolední a v podvečerní prohlídka největšího mayského města TIKAL s místním průvodcem Samuelem
Eliasem alias Chinem, který vám poví nejen o historii, ale třeba i něco o šamanech.
MAYSKÝ RITUÁL NA TIKALU Díky přátelství se Samulem, kterého jsme v roce 2015 pozvali na cestovatelský festival Caminos do České
Republiky, se můžeme zúčastnit mayského rituálu. Rituál provedou Samuelovo dědeček a Sumuelovo bratr, kteří pokračují v tradici
šamanismu.
pokračování cesty do města Flores (cca 1,5 hod.)
předpokládaný příjezd do Flores ve 20hod.
ubytování1 noc hotel„Santana“- večer volný program
6. den 1. 2. Flores–Guatemala City – Honduras –Copán
brzy ráno odjezd z hotelu na letiště
ranní let z Flores do Guatemala City(cca 1 hod. letu)
z Guatemala City odjezd minibusem na guatemalsko-honduraské hranice
vyřízení výstupních a vstupních formalit, vstup do Hondurasu (vstupní a výstupní poplatek)Honduras
pokračování v cestě do Copánu Ruinas (cca 1 hod.)
MAYSKÉ STŘEDISKO COPÁNMayské město Copán v klasickém období kulturně dominovalo celému regionu. Středisko není tak
velkolepé jako v Tikalu, ale zaujmou vás pozoruhodné sochy, hieroglyfy a schodiště.
ubytování 1 nocv hotelu v centru města

7. den 2. 2. Copán – Santa Ana – San Salvador
brzy ráno odjezd z Copán Ruinas na hranice se Salvadorem (cca 1 hod. jízdy) Salvador

vyřízení výstupních a vstupních formalit (vstupní a výstupní poplatek)
pokračování v cestě do národního parku Santa Anna (cca 2 hod. jízdy)
dopolední příjezd do parku Nacional Los Volcanos – výstup na Santa Anna
PARK NACIONAL LOS VOLCANES 4 hod. trek na nejvyšší a nejkrásnější činnou sopku Salvadoru a zároveň třetí nejvyšší horou
Salvadoru. Odměnou za náročný výstup nám bude jeden z nejkrásnějších výhledů v Salvadoru a také pohled do 1 km širokého kráteru
a tyrkysově zbarveného jezírka na dně kráteru.
z parku Nacional Los Volcanos přejezd do San Salvadoru
JOYA DE CERÉN – MAYSKÉ POMPEJE Místo je označované jako mayské Pompeje a je zapsáno na seznamu světového dědictví
UNESCO. Výbuch sopky Laguna CaldenaVolcano v roce 595 n. l. pohřbil pod vrstvou sopečného popela malou mayskou vesnici i
s jejími obyvateli. Prchající obyvatelé za sebou zanechali věci každodenní potřeby. Součástí prohlídky je i prohlídka malého muzea, jež
představuje dobrou sbírku exponátů a model vsi.
večer přejezd do hotelu na pobřeží
ubytování 1 noc hotel na pobřeží
8. den 3. 2. Salvador – Managua – Granada
po snídani přejezd na letiště, dopolední odlet ze San Salvadoru do Managua (Nikaragua)
v poledne přílet do Managua – vyřízení vstupních formalit
transfer z letiště v Managua do města Granada (1 hod. jízdy), odpoledne příjezd do Granady
ubytování 1 noc hotel„Casa La Merced“ ***hotel v historické budově
GRANADA Nádherné koloniální město poslouží jako výborná základna pro poznání části Nikaragui. Historickou částí města se
projdeme pěšky a projedeme v kočáře. Večer vyrazíme na nedalekou činnou sopku Masaya.
PROJÍŽĎKA V KOŇSKÉM SPŘEŽENÍodpolední projížďka na koňském spřežení po historické části Granady
AKTIVNÍ SOPKA MASAYA Sopka Masaya je nejaktivnější sopkou v Nikaragui. Minibusem dojedeme skoro až ke kráteru. Uvnitř kráteru
probublává láva. Z vršku neustále stoupá dým sirných výparů. Všude jinde na světě by vás tak blízko k velmi aktivní sopce nepustili.
V Nikaraguii vede ke kráteru silnice.
9. den 4. 2. Granada – Granada – San Jorge – Moyogalpa (ostrov Ometepe)
v 7:30 hod. odjezd minibusem z Granady do San Jorge
v 9:00 hod. odjezd lodí na ostrov Isla de Ometepe, do vesnice Moyogalpa
MINIBUSY PO OSTROVĚ Minibusem se z městečka Moyagalpa přesuneme na jižní stranu ostrova, kde se zastavíme v muzeu
Precolumbianoa vykoupeme se na termálním koupališti.
OSTROV OMETEPE Ostrov Ometepe udělá dojem vždy, a to díky dvojitému sopečnému kuželu, úrodné půdě, čisté vodě, širokým
plážím, fauně, archeologickým nalezištím a dramatickému profilu. Na ostrově Ometepe bylo nalezeno více jak 1700 petroglyfů,
keramika a spousta dalších artefaktů. Na obětních místech se tu střetávali kultury Střední i Jižní Ameriky.
MUZEUM EL CEIBO Nejlepší muzeum na ostrově a jedno z nejlepších muzeí v Nikaragui vůbec, nabízí mnoho archeologických nálezů,
artefaktů a mincí.
přejezd do ubytování
ubytování 1 noc hotel „San Juan de La Isla“
10. den 5. 2. Moyogalpa – San Jorge – Kostarika – Monte Verde – Vista Verde
po snídani odjezd z hotelu do přístavu celý den na cestě
trajektem na pevninu do San Jorge
ze San Jorge přejezd minibusem na nikaragujsko-kostarickou hranici (cca 1 hod. jízdy)
vyřízení výstupní a vstupních formalit (výstupní a vstupní taxa)Kostarika
pokračování v cestě z kostarické hranice u města Peňas Blanco do Monte Verde (cca 5 hod. jízdy)
příjezd do Monte Verde v podvečerních hodinách
ze Santa Eleny výjezd nahoru k hotelu Monte Verde (9 km jízdy po rozbahněné cestě)
ubytování 2 noci hotel„Vista Verde Lodge“
VISTA VERDE LODGEHotel je umístěn v hloubi mlžného lesa, nedaleko parků Monteverde a Santa Elena, zcela mimo turistické trasy.
K hotelu vede rozbahněná a většinou špatně sjízdná cesta. K výjezdu k hotelu budeme muset použít džípy. Odměnou za náročnou
cestu je poloha uprostřed ničeho, a za krásných dní výhled na zelenou pokrývku lesa a přilehlou sopku ARENAL.

11. den 6. 2. Ecolodge Vista Verde, park Monteverde
ráno odvoz na kávovou plantáž

KÁVOVÁ PLANTÁŽ EVOCARÉ Prohlídka malé soukromé kávové plantáže, kterou nás provede sympatický majitel a náš kamarád
Eulogio. Dozvíme se něco o pěstování a zpracování kávy. Na konci nebude chybět výborná ochutnávka.
Odpoledne odvoz k ZIPLINE parku společnosti SELVATOUR
SKY TREK – ZIPLINE Jeden z nejlepších zážitků v Kostarice. Zipline společnosti SELVATOUR se skládá z 18 sjezdů. Nejdelší z nich měří
více než 1 km. Na poslední lanovce můžete být zavěšeni tzv. „Na Supermana“, což je opravdu nádherný adrenalinový zážitek. Zavěšeni
na lanech ve výšce 130 m nad pralesem se budete řítit rychlostí 65 km/h.
VEČERNÍ PROCHÁZKA V RESERVA BIOLÓGICA BOSQUE NUBOSO MONTE VERDE S majitelem hotelu EULOGIEM jsme se domluvili na
večerní hodinové vycházce za pozorováním živočichů. S čelovou svítilnou se vydáme do tmy za hotelem. Uvidíme hady, pavouky, žáby
a jiné potvory? Okolí hotelu Vista Verde sousedí s národním parkem Monte Verde. Společně se vydáme na soukromé stezky mlžného
lesa. Park je celý promáčený mlhou, ověšený třásněmi mechu, rostou zde kapradiny a bromélie, zurčí tu potoky plné vody a všude bují
život. Některé cesty bývají často blátivé, a i během období sucha (konec prosince až květen). Proto si s sebou vezměte dostatek
nepromokavého oblečení, vhodné boty a hlavně úsměv, jde přeci o deštný prales ☺
12. den 7. 2. Vista Verde – San Jose – Panama City
ranní odjezd na letiště v San Jose (cca 4 hod. jízdy)
odpolední přelet ze San Jose (Kostarika) do Panama City, Panama
přejezd z letiště v Panama City do hotelu
ubytování2 noci–hotel „v centru města“(dvoulůžkový pokoj s koupelnou a WC, TV)
pro vytrvalce dojezd taxíky do historického centra Panama CITY
koktejl baru s nádherným výhledem
13. den 8. 2. Panama City – plavba panamským průplavem
brzy ráno odjezd autobusem k poloostrovu Flamengos
zaregistrování se, dále autobusem ke zdymadlům
PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM Po snídani vyjedeme z centra Panama City k Panamskému průplavu. Průplav prozkoumáme
pěkně zblízka. Naše loď propluje částí panamského průplavu. Na brány zdymadel se podíváte opravdu hodně zblízka. Celkem
proplujeme třemi plavebními komorami.
v podvečer návrat do hotelu – volný program
14. den 9. 2. Panama City – Guatemala City – Antigua
ranní odjezd z hotelu na letiště
dopolední odlet z Panama City do Guatemala City
přejezd z letiště v Guatemala City do hotelu ve městě Antigua
ubytování 1 noc hotel „Casa Noble“
odpolední odjezd na činnou sopku Pacaya
SOPKA PACAYAJeden z nejhezčích výstupů na sopku, je výstup na dosud činnou sopku Pacaya. V doprovodu místních průvodců
vystoupáme pod kráter a budeme očekávat noční činnost sopky. Možnost zdolání sopky na koni (100 Q), čeká vás 1,5hod. výšlap,
sestup ze sopky za tmy(baterka nutností !!), návrat do hotelu cca ve 22:00 hod.
15. den 10.2.Antigua – San Jose – San Pedro de Atitlán
po snídani odjezd z Antigua k jezeru Atitlán (cca 3 hod. jízdy)
dopoledne lodí přes jezero Atitlán do městečka Santiago de Atitlán
JEZERO ATITLÁN Sopkami lemované Lago de Atitlán není jen přírodní krásou Guatemaly. Kolem jezera se rozprostírají mayské
vesnice, kde se dodnes dodržují zvyky a tradice. My se podíváme do Santiaga de Atitlán, kde se potkáme se „starým kamarádem“
dřevěným bůžkem Maximonem a v San Pedro la Laguna se projedeme na kajacích
odpoledne přejezd lodí ze Santiaga do San Pedra
ubytování1 noc hotel„Tepepul Kaan“skromný hotýlek vede mayský manželský pár a z výdělků přispívá chudým dětem na stravu,
oblečení a na vzdělání
KAJAKY PO ATITLÁNUPodvečerní hodinová projížďka po jezeře Atitlán
večer posezení v restauraci u kamaráda Delfína
16. den 11. 2. San Pedro de Atitlán – San Cristobal de las Casas
brzy ráno přejezd lodí ze San Pedra do Panajachelu
přestup z lodi do minibusu
přejezd z Panajachelu na guatemalsko-mexickou hranici (7 hod. jízdy)
ve městě La Mesilla vyřízení výstupních formalit z Guatemaly a vstupních formalit do Mexika
pokračování v cestě z La Mesilla do San Cristobalu de Las Casas
cca v 17 hod. příjezd do San Cristobalu,ubytování 2 noci hotel „Jovel“
večerní posezení v baru „Revolution“ vyhlášený místní bar se živou hudbou a širokým výběrem koktejlů a místních nápojů
17. den 12. 2. San Cristobal de las Casas– San Juan deChamula
po snídani odjezd místní dopravou do městečka San Juan Chamula

MAYSKÝ KOSTEL Prohlídka zvláštního křesťansko-mayského kostela. Společně nahlédneme do mayských ceremoniálních obřadů.
návrat do města San Cristobal de Las Casas
TRADIČNÍ TRHY Odpoledne prohlídka místních trhů – nákupy suvenýrů (hamaky, trička se zapatistickými motivy, deky, kabelky,
stříbro, jantar a další suvenýry a další cetky)
večer volný program
18. den 13. 2. San Cristobal de las Casas– Toniná – Agua Azul - Palenque
v 7 hod. odjezd minibusem do mayského střediska TONINA – cca (2,5 hod. jízdy) bez snídaně
MAYSKÁ PAMÁTKA TONINÁ - 10:30 – 12:00 hod. prohlídka mayské památky v Toniná. Tady mnoho turistů nepotkáte. Opravdu
krásné místo se zajímavou historií.
pokračování v cestě do Palenque
KASKÁDY A VODOPÁDY AGUA AZULZastávka na vykoupání u kaskády Agua Azul. V tyrkysově modré vodě se jistě budete chtít
vykoupat, zaskákat si nebo se nechat namasírovat proudem vody
VODOPÁD MISOL HÁ Po cestě do Palenque se ještě stihneme zastavit na malý moment u 28 m vysoké vodopádu.
předpokládaný příjezd do El Panchanu cca v 19:00 hod.
ubytování 1 noc cabanas y apartamentos „Margarita and Ed“chatičky nebo pokojíčky přímo v džungli (doporučujeme všem
romantikům, za zvuku večerní džungle se dobře usíná). V komplexu El Panchan naleznete restauraci DON MUCHO s výbornou
mexickou i mezinárodní kuchyní, kde každý večer hraje živá hudba a před půlnocí můžete shlédnout FIRESHOW
večerní posezené v restauraci u hudby
MAYSKÁ HROBKA KRÁLE PAKALA Díky přátelství s mayským průvodcem Nachem, který navštívil cestovatelský festival Caminos
v České Republice, se podíváme do hrobky jednoho s největších mayských panovníků, krále HanabaPakala.
19. den 14. 2. Palenque– Cancún
v 8 hod. snídaně, sbalení a uložení věcí v recepci hotelu
v 9 hod. odjezd na ruiny v Palenque - 9:30 – 12:00 hod prohlídka mayského střediska PALENQUE
MAYSKÁ PAMÁTKA PALENQUE Mayskou památkou nás provede náš kamarád Nacho, který byl přednášejícím na festivalu Caminos
v Karlových Varech v roce 2017. Společně vám ukážeme nejen zajímavá místa, ale především se dozvíte spoustu zajímavých věcí
z mayské kultury, která nezanikla.
ALUXES. Nedaleko El Panchanu zavítáme na prohlídku zoo – eko parku. Seznámíme se se životem místních zvířat. Podíváme se na
jaguáry, tapíra, opice, hady, krokodýly, a nad hlavou nám budou poletovat desítky papoušků.
vyzvednutí věcí v recepci hotelu a odjezd na letiště v Palenque
večerní let do Cancunu
přejezd z letiště do hotelu
ubytování 1 no chotel„Cancún Plaza“
závěrečný večírek
20. den 15. 2. Cancún – odlet do Prahy
dopoledneposlední koupání v Karibikuna písečné pláži u hotelu nebo nákupy ve městě Cancún
(do města dojedete městskou hromadnou dopravou)
odpoledne odjezd minibusy na letiště v Cancúnu (cca 1,5 hod.)
v odpoledních hodinách odlet zpět do Evropy
21. den 16. 2. přílet do Prahy – konec zájezdu
přílet do Evropy dopoledne
přestup na let do Prahy
přílet do Prahy v podvečerních hodinách
KONEC ZÁJEZDU

