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dva měsíce před odletem jsme začali pro-
dávat věci. V jižním Londýně jsme si prona-
jímali malý domek a vše v něm, kromě gau-
če a kuchyňské linky, bylo naše. Takže jsme 
se zbavili asi devadesáti procent hmotného 
majetku, včetně auta. Bylo to velmi osvobo-
zující. To, že nyní žijeme v osmi brašnách, 
dokazuje, kolika zbytečnostmi se obklopu-
jeme. Jsme na cestě 15 měsíců a nelituje-
me ani sekundu.

Na webu zmiňujete inspiraci filmem 
Walter Mitty…

Walter Mitty není přímá inspirace, ale je 
to film, který otevírá oči. Když má Walter 
přijít o všechno, co dlouhá léta tvořil (časo-
pis Life), vydává se na dobrodružnou ces-
tu za ztraceným negativem a pochopí, o co 
v životě přicházel stagnací na jednom místě 

a strachem z neznámého. Navíc je to toče-
né na Islandu, a to je naše láska.

Máte nějaký časový harmonogram, 
přesný nebo přibližný, nebo prostě jen 
jedete, jak to vyjde?

Máme za sebou 14 300 km přes Kanadu, 
USA a Mexiko a před sebou Střední Ameri-
ku (Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-
karagua, Kostarika, Panama) a Jižní Ameri-
ku (Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile 
a Argentina). Náš původní harmonogram 
byl 1,5 roku. Vzhledem k tomu, že nyní je 
to 15 měsíců, co jsme opustili Vancouver, 
trošku to plánování nevyšlo a nás to nemr-
zí, ale těší. Strávili jsme v Mexiku mnohem 
více času, než bylo v plánu, a jsme straš-
ně rádi, že jsme jen neprofrčeli pacifickou 
stranu, ale snažili se o poznání zemí, kte-

ré jsou tak různorodé. Takže teď už žádné 
harmonogramy… jen do Patagonie bychom 
rádi dorazili v létě. 

Luba Lapšanská
rok narození: 1985
bydliště: dobrovolný bezdomovec, v OP Svit, 
Slovensko
vzdělání: VŠ – lékařka
kolo: Scott Sportster P4 2010
navštívené země: na kole – ČR, SR, Rakousko, 
Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Švýcarsko, 
Německo, Francie, Velká Británie, Kanada, USA, 
Mexiko a mnoho dalších bez kola
webové stránky: www.stepoutandexplore.com/sk, 
facebook.com/stepoutandexplore
vydané publikace: snad po této cestě

Tomáš Smejkal
rok narození: 1988
bydliště: dobrovolný bezdomovec, v OP Vysoké 
Tatry, Slovensko
vzdělání: VŠ – lékař
kolo: Scott Scale 80 2009
navštívené země: na kole – ČR, SR, Rakousko, 
Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Švýcarsko, 
Německo, Francie, Velká Británie, Kanada, USA, 
Mexiko a mnoho dalších bez kola

Plusy a minusy kempování mezi kaktusy – krásná 
krajina, která se pěkně fotí versus vysoké riziko 

defektů (to ráno opravoval Tomáš několik děr)
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Co vás vedlo k tomu, opustit doktor-
ská místa a vydat se na cestu? 

Poslední tři roky před cestou jsme žili 
a pracovali v Londýně na směny, které jsme 
měli každý jinak. Mnohokrát jsme se pak 
neviděli tři až čtyři dny v kuse. Navíc s kon-
zervativní vládou přišel „skvělý“ nápad sed-
midenního zdravotnictví, což znamenalo 
plánované výkony operovat klidně i v nedě-

li. Nám by to v principu nevadilo, jako lékař 
pochopíte, že víkend je tehdy, když máte 
volno, ne když je v kalendáři, ale bohužel 
už se nepočítalo s nedostatkem personálu 
na pokrytí tohoto plánu, a to nejen na úrov-
ni lékařů, ale i sester a pomocného personá-
lu. Takže nastalo období protestů, kdy mi-
nistr zdravotnictví operoval s nepravdivými 
fakty, a nakonec prosadil své. K samotné-

mu putování vedla touha po svobodě, bytí 
spolu a snaha najít jeho nový směr. Potřeba 
od toho všeho odejít. Plán se nám v hlavách 
začal rodit na začátku roku 2016, a když 
v červnu 2016 přišel brexit, věděli jsme, že 
děláme dobře. A protože zkušenosti s cyk-
loturistikou po Evropě jsme měli z předcho-
zích let (i s cykloturistikou se psy), byl už 
jen krok k vymyšlení trasy.

Jak jste se před cestou vyvázali ze 
systému? Bylo to složité?

Nebylo. Dali jsme výpovědi. Asi v září 
2016 jsme se začali intenzivně připravo-
vat na cestu, což znamenalo pracovat a pra-
covat a šetřit. Ani jeden nemáme atesta-
ci a byli jsme si vědomi toho, že pokud se 
vrátíme do systému, budeme přinejmenším 
„podezřelí“, co jsme si to dovolili. Zhruba 

Cesta jako 
touha 
po svobodě
připravil Romek Hanzlík foto Tomáš Smejkal a Luba Lapšanská

LECKDO MÁ ŽIVOT NALAJNOVANÝ STYLEM: DĚTSTVÍ, 
STUDIUM, DOSPĚLOST, PRÁCE, MAJETEK, PRÁCE. 
JSOU MEZI NÁMI ALE I TACÍ, KTERÉ TENTO 
ŽIVOTNÍ MODEL NEUSPOKOJUJE A DOKÁŽOU 
KARIÉRY A POHODLÍ ODLOŽIT A DÁT PŘEDNOST 
DOBRODRUŽSTVÍ. PARTNEŘI LUBA A TOMÁŠ, 
POVOLÁNÍM LÉKAŘI, A JEJICH DVA PSI PHOEBE 
A LOLO, VYSTOUPILI Z CIVILIZAČNÍHO VLAKU, KTERÝ 
JE VEZL NĚKAM, KDE JE TO NEUSPOKOJOVALO, 
A MÍSTO TOHO NASEDLI NA KOLA A VYDALI SE 
NA NOVOU CESTU HLEDAT SVOBODU, OBJEVOVAT 
CIZÍ KRAJE I SAMI SEBE. 

Ikonický oblouk na řece 
Colorado s názvem Horseshoe 
Bend těsně po západu slunce
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váha a výdaje navíc nevadí, protože jsou vy-
vážené láskou a radostí v očích čtvernožců, 
když si běhají volně kolem stanu, namísto 
čekání na nás v londýnském bytě po třinác-
tihodinové šichtě. Vozík váží 14 kg, psi do-
hromady 22 kg, extra pneumatika, vodítka, 
postroje, jedna hračka +/– 2 kg. 

Můžete rozvést váš projekt Biciperros?
V Mexiku jsme viděli mnoho psů pobí-

hajících po cestách s hroznými kožními 
chorobami, psy žijící na rozpálených stře-
chách, nechtěná štěňata, která odmalička 
žijí na ulici. Tři dny v centrálním Mexiku 
nás téměř odrovnaly. Viděli jsme tolik bo-
lesti a nevšímavosti ze strany obyvatel, že 
jsme měli sto chutí sednout v Mexico City 
na letadlo a přesunout se jinam. Pak nás 
ale napadlo, že jediná možnost, jak něco 
změnit, je přes mladou generaci čili děti 
ve školách. Biciperros by měl být název mi-
niknížky s omalovánkami, kde bychom pro-

střednictvím Phoebe a Lola a jejich vnímání 
místních psů chtěli dětem ukázat, že ně-
které místní praktiky by se daly vylepšit. 
Knížka by byla distribuována do škol zdar-
ma a chtěli bychom v tom pokračovat celou 
cestu Latinskou Amerikou. 

Vy využíváte house sitting? Jak to 
funguje?

House sitting je systém vzájemné pomo-
ci, kdy majitel nemovitosti poskytne svůj 
domov na určitou dobu zdarma a host se 
mu na oplátku postará o domácí zvířata 
(pokud jsou) a o nutné věci v domácnosti. 
My jsme house sitting zvolili, když nám do-
šlo, že jsme se v Mexiku zdrželi dost dlouho 
na to, abychom stihli projet Střední Ame-
riku před obdobím dešťů. Přestože se rádi 
zdržujeme mimo asfalt, nechtěli jsme se 
brodit v bahně. Takže jsme na šest měsí-

ců zakotvili u Lagune Bacalar blízko hra-
nic s Belize, kde se uprostřed džungle sta-
ráme o dům a čtyři apartmány k pronájmu 
a k tomu o dvě kočky a psa.

Jaké jsou vaše „nej“ zážitky na cestě? 
Pozitivní i negativní?

Největší překvapení – nejopuštěnější ces-
ta Ameriky, cesta č. 50.

Jde o silnici č. 50, která prochází celou 
Nevadou. Skutečně si stojí za svou pověstí. 
Minimálně dva různí lidé nás varovali, jak 
moc se tam budeme nudit, vždyť je to jen 
poušť. Jakmile se nám otevřel první pohled 
do nekonečného údolí, nabyli jsme pocit, 
že ani jeden z nich tam nikdy nebyl. Je to 
nádherná cyklistika, 12 horských průsmy-
ků, neskutečné výhledy, divoké koně, anti-
lopy… Zapomeňte na Pacific Coast High-
way, toto stojí za to.

Nejlepší jízda – Espinazo del Diablo
Cesta v Mexiku mezi městy Mazatlan 

a Durango. Espinazo del Diablo je stará sil-
nice, která stoupá od hladiny moře do nad-
mořské výšky 2800 m. Mezitím postavili 
placenou dálnici, a tak se po té staré silnici 
s milionem zatáček vydá minimum aut, ne-
boť dálnice je mnohem rychlejší. Byl to ne-
skutečný zážitek, ale i pořádná dřina. Byly 
dny, kdy jsme ujeli 30 km a odpadli. Tep-
lo, vysoká vlhkost a celý den do strmého 
kopce. Espinazo del Diablo (česky ďáblova 
záda) se nazývá proto, že jedna část cesty 
vede po části hřebene mezi dvěma údolí-
mi a máte výhled na obě strany. A ďábelští 
mravenci nám zde sežrali stan.

Nejhorší jízda – USA zatím vyhrávají sou-
těž o nejhorší a ignorantské řidiče, kteří vás 
předjíždějí na kontakt, přestože proti nim 
jede druhé auto. A v kaňonu řeky Kolumbie,

celkově ujetých kilometrů: 14 269 km
nejdelší den: 128 km
nejkratší den: 25 km
maximální nadmořská výška na kole: 4135 m 
(4430 m pěšky)
počet dní v sedle: 235
počet dní mimo sedla: 45 při Lagune Bacalar, 
18 během kurzu španělštiny v San Miguel de 
Allende + 67 ostatní
počet nocí ve stanu: 207
pády: L. – 3 (z čehož 2 byly „náhody“ způsobené 
T.), T. – 1 (ale pořádný)
defekty: přestali jsme počítat asi po čtyřech 
týdnech
počet plášťů: L. – 4, původní pár vyměněn za širší 
před přechodem do Mexika, T. – 6, původní pár 
vyměněn za širší před přechodem do Mexika, 
1 selhání boční stěny na Schwalbe Mondial plus 
1 zničen při pádu
vážné poruchy na kole: T. – prasklý rám zadního 
kola cestou do Jasperu a zlomené přední kolo při 
pádu, L. – zlomený zadní nosič
počet vyfocených snímků: 5551
počet dobrodružných psích útěků: 4

STATISTIKA TRASY

Nocleh pod Popocatépetlem 
v sedle Paso de Cortés. „Popík“ 
nám spustil malou přivítací show 
– ráno jsme měli na stanu vrstvu 
jemného vulkanického popela. 
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Můžete trochu rozvést ujetou trasu? 
Začali jsme na ostrově Vancouver. Zde 

jsme strávili první dva tři týdny cesty a byl 
to super rozjezd, i když dost náročný na fy-
zičku. V červenci jsme překročili hranici 
do USA do státu Montana. Zde jsme měli 
zásadní cíle, a to Lolo National Forest, Lolo 
Peak, Lolo Hot Springs, Lolo Pass. Náš Lolo 
přece musel navštívit své území. Celkově 
naše cesta přes Kanadu a USA vznikla po-
spojováním míst, která jsme chtěli vidět. 
Proto jsme se z Montany vydali přes Idaho, 
Washington až na pobřeží Oregonu. A zase 
jsme byli u Pacifiku. V Kalifornii jsme pro-
jeli sekvojové lesy, přes Nevadu jsme projeli 
nejopuštěnější silnicí Ameriky až do rudého 
Utahu. Překrásné scenerie a skvělé mož-
nosti kempování nadivoko. Náš nejvýchod-
nější bod cesty v USA byl Moab a Arches 
National Park. Odtud už jsme mířili do Me-
xika přes Arizonu a jižní Kalifornii. Náš plán 
v Mexiku byl začít na Baja California, kte-
rá měla sloužit jako nárazník mezi západ-
ní kulturou a Latinskou Amerikou. Baja 
byla skvělá, potkali jsme tu mnoho cyklis-
tů, s nimiž jsme stále v kontaktu. Celá dal-
ší cesta Mexikem už byla výsledkem spon-
tánních rozhodnutí a rozhovorů s místními. 
Vydali jsme se místo po pobřeží do vnitro-
zemí na Espinazo del Diablo. Několik měsí-
ců jsme zůstali v centrálním Mexiku, pozna-

li jsme mnoho neturistických míst. Z měst 
nás nejvíce okouzlilo Zacatecas. Pak jsme 
se ocitli v oblasti Huasteca Potosina, kte-
rá je plná nádherných vodopádů, řek, cuk-
rové třtiny a chodí sem jen Mexičané. V San 
Miguel de Allende jsme strávili 2,5 týdne 
na kurzu španělštiny. Přes nejbarevnější 
mexické město Guanajuato jsme se dostali 
do státu Michoacán a byli se podívat na je-
den zázrak přírody: motýly migrující do jed-
né z rezervací. Pak nás čekala cesta na kole 
do 4100 m n. m. a pěšky do 4400 m n. m. 
na vulkán Nevado de Toluca. Přes Paso de 
Cortes pod dýmající Popocatépetl do Pue-
bly. Tady už jsme věděli, že v polovině dub-
na máme být při Lagune Bacalar kvůli hou-
se sittu, a tak jsme zvolili plošší a rychlejší 
cestu přes Veracruz, Tabasco, Campeche 
a Yucatán než přes hornatou Oaxaca a Chi-
apas. Takže teď jsme tady, u Laguny Bacalar 
až do 15. října, kdy budeme pokračovat dál.

Co se stane, až dojedete do patagon-
ského cíle? 

No, to bychom také rádi věděli. Ale váž-
ně… opravdu nevíme. V Británii jsme čle-
ny lékařské komory, takže se teoreticky mů-
žeme vrátit k tomu, co jsme dělali předtím. 
Jen to asi není úplně to, co chceme, re-
spektive ne tak jako předtím. Nechceme, 
aby nám někdo jiný říkal, kdy můžeme být 
spolu a kdy můžeme cestovat. A to práce 
v nemocnici pro zaměstnavatele vždy bude. 
Máme to štěstí (nebo nevýhodu?), že nás 
baví mnoho věcí. Ale ještě máme chvíli čas 
přijít s nápady… 

Jste milovníci zvířat, vegani, jak jste 
došli k tomuhle přesvědčení?

Dlouho, předlouho, jsme byli vegetariá-
ni. S tím, že cca jednou za měsíc jsme si 
dali maso ze zdroje, kterému jsme důvěřo-
vali v péči o zvířata. My nemáme problém 
s jedením mléčných výrobků a vajec. Pokud 
máme ta zvířata doma a nezneužíváme je, 
jen si bereme přebytky. Málokdo má tu mož-

nost. Nelíbí se nám, jak se lidé chovají vůči 
zvířatům ve velkochovech, nelíbí se nám, že 
člověk si přivlastnil bohorovnost nad ostatní-
mi živými tvory. V neposlední řadě je tu eko-
logický aspekt věci a to, kolik zdrojů se spo-
třebuje na chov zvířat pro lidskou spotřebu. 
Když jsme tuto cestu začali, říkali jsme si, 
že pokud nás někdo pozve na jídlo nebo nám 
uvaří, sníme vše v rámci slušnosti a proje-
vu díků, ale sami jsme se stravovali vegan-
sky. O několik měsíců později jsme projíždě-
li několika mléčnými farmami (bio, organic) 
v Kalifornii a při pohledu na plastové minido-
mečky, ve kterých byla držena telata odděle-
ná od matek (a nemohla se tam ani otočit), 
aby si lidé mohli dát mléko, to byla posled-
ní chvíle, kdy jsme vědomě snědli živočišný 
produkt. Nechceme se na tom podílet. Být 
veganem není jednoduché už nyní v Mexiku 
a bude to ještě těžší, až se vydáme dál na jih. 
Možná skončíme na fazolích a rýži. Ale bu-
deme se na sebe moci každé ráno podívat 
do zrcadla (pokud nějaké cestou najdeme). 
A kromě toho to bude krásný důkaz všem ex-
pertům, kteří tvrdí, že bez živočišných bílko-
vin výkon nepodáte. Uvidíme v Patagonii!

Vezete dva psy už z domova, nebo se 
přidali po cestě? Nepřidělali jste si 
starosti o ně?

Vezeme je z domova. Celá naše cyklotu-
ristická kariéra je spojena se psy. Nejdříve 
jsme začali s jedním šestikilovým pudlem 
Happy v roce 2010 v košíku na zadním no-
siči. Když jsme adoptovali Phoebe, koupi-
li jsme vozík. Happy nám mezitím umřel 
a přišel Lolo. Vezou se ve vozíku, ale když 
jsme mimo frekventované cesty nebo někde 
na prašné či lesní cestě, běží s námi ved-
le kol. Mají postroje a bungee vodítka, kte-
rá máme připevněná k opasku. Snažíme se, 
aby měli dostatek pohybu a byli spokoje-
ni, neboť oni si tuto cestu nevybrali, ale my 
jsme je vzali s sebou. Samozřejmě to není 
vždy úplná brnkačka. Je to ale o prioritách, 
podobně jako to veganství. Nám ty starosti, 
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ká osobně
místo, kam se ráda vracíte: Praha

vaše vysněné místo: Island, ale bez turistického 
humbuku

oblíbená kniha/autor: Wild od Cheryl Strayed

oblíbený zdroj informací: Google

oblíbená hudba: indie

Banánové plantáže v oblasti Huasteca 
Potosina. Ne, takovou cestičkou jsme 
nemuseli jet. Zatím…

Během obědové pauzy v centrálním Mexiku si Lolo 
takto pospal na kole

Phoebe je náš malý „vegan“, chutná jí skoro 
všechna zelenina i ovoce
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proč jen ve čtyřech? (týmová časovka)
dvaapůlhodinová TV show (horský sprint v Pyrenejích)

jury už má oči všude (premiéra videorozhodčího)
příliš krutý časový limit? (úmrtnost sprinterů)

9 771213 113047
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129 Kč (předplatitelé 87Kč) 6,29 €

ZE ZÁLOHY
ŠAMPION 

proč si Th omas nevěřil?

POSUNUTÝ 
PRÁH BOLESTI

závodění se zlomeninou

nový Tourmalet

Primož Roglič
Dylan Groenewegen

Simon Geschke
Andy Schleck

Jean-Christophe Peraud

prašné peklo na kostkách den kustoda vítězného týmu
jaké díly mechanici nenávidí alchymie časovkářských kombinéz
peloton jako přehlídka výrobců brýlí  
kolo pod rentgenem aneb hledá se motor

premiéra

v zákulisí

rozhovory

témata

COL DU PORTET

ČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY
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98 Kč (předplatitelé 87 Kč) 4,89 €

6/2018  
červenec
www.53x11.cz

JOSEF ČERNÝ

ŠAMPION
DVOJÍ 

KŘEČE

Christian Prudhomme

exkluzivní rozhovor

TOUR 

JE VÁŠEŇ

lze se jim 
vyhnout?

STRAŠÁK KOŠTĚ příběhy sběrného vozu 
REPORTÁŽ jak bolí mistrovská časovka 
TOP 10 VÝMLUV proč jsem se zdržel na švihu 

ČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY 5/2018
červen

www.53x11.cz

GIRO
ČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY 5/2018

červen
www.53x11.cz

9 771213 113047
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98 Kč (předplatitelé 78 Kč) 4,89 €

S PODMÍNKOU
TRIUMF  

PŘIJDE 
O TROJKORUNU?

Froome jako Coppi: šotolina, Sestriere a heroické sólo • Grand Tour Hattrick 
Club • dvojí metr boje proti dopingu • vinařsko-cyklistický průvodce po Itálii 
• kdy se zastaví zkracování časovek na Grand Tours? • jak si Štybar vybíral 
svůj den • procházka depem s českým mechanikem na Giru

POPRVÉ 
RŮŽOVÝ 
FROOME

TIPY, TÉMATA

ROZHOVORY

Adam Hansen 
Patrick Konrad

Enrico Battaglin

d′ITALIA

PRŮVODCE
1/2018

únor
www.53x11.cz

2018SEZONOU

co cyklista, to astmatik? • lídr, kapitán, domestik: týmové role v dopisech 
do minulosti • i ve spurtu rozhoduje aerodynamika • kauza Königovo 
koleno • ředitelské špičkování aneb netradiční představení Grand Tours  
• nepsaná pravidla pelotonu • s Romanem Kreuzigerem v tělocvičně 
• nová rubrika Moje kola: své stroje představuje Luboš Lom • první test 
nové sady Shimano Ultegra Di2

9 771213 113047
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129 Kč (předplatitelé 87 Kč) 6,29 €

• předsezonní tipy

• soupisky 

• kalendář 

• přestupy

World Tour 

na švihu s vládcem spurtů

MARCEL 

š h lád ů

ČASOPIS SILNIČNÍ CYKLISTIKY
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když nás silný nárazový boční vítr strhával 
do silnice mezi auta. Hood River v Kolum-
bii je mekkou windsurfařů. Pochopili jsme 
proč. Vítr byl tak silný, že jsme skutečně 
měli problém udržet se v jeho nárazech 

na kole a nepadnout pod kola aut. Nakonec 
jsme si stopli pick-up, který nás odvezl ale-
spoň pár kilometrů.

Největší chyba – vydat se zkratkou do Go-
blin Valley.

Goblin Valley je chráněná oblast v Utahu 
a podle Google Maps do ní vedou dvě silni-
ce, obě měly být podle street view prašné. 
Proto Tomáš vybral samozřejmě tu kratší. 
Měli jsme věřit značce při začátku stez-

ky, která upozorňovala na nutnost pohonu 
na čtyři kola a vysoký podvozek. 10 kilome-
trů nám trvalo asi 4 hodiny, při neustálém 
zapadání do písku, tlačení kol do strmých 
kopců. Když jsme se konečně, už za tmy, 
potkali s tou druhou silnicí, uviděli jsme as-
falt! Mezitím silnici zrekonstruovali…

Jaké je vaše cyklistické vybavení? Jak 
řešíte opravy?

Před touto cestou jsme dokoupili pouze 
několik cyklobrašen, nějaké záležitosti tech-
nického charakteru atd. Jedeme na jednom 
kole krosovém Sportster P4 a na jednom 
horském Scale 80. A plánujeme na nich 
dojet až do Patagonie, protože jsme toho 
názoru, že na to, co děláme my, nepotře-
bujeme luxusní nejnovější vybavení. Jinak 
máme každý čtyři expediční brašny Sport 
Arsenal a jednu brašnu na stan a na řídítka. 
Před další cestou ale chceme přejít na kom-
binaci bikepackingu a dvou brašen. Opravy 
řešíme operativně. Defekty již nepočítáme, 
prasklý rám kola jsme museli vyřešit odvo-
zem do servisu.

 
Jaké je vaše fotografické vybavení 
a jak řešíte zálohování a dobíjení?

Vezeme DSLR Nikon D90 a čtyři ob-
jektivy (ano, opravdu, ale tohle také bude 
před další cestou osekané). K tomu lehký 
stativ, filtry, GoPro. Zálohujeme na exter-
ní disk a cloud. A dobíjíme, když jsme ně-
kde u zdroje elektřiny, máme dvě powerban-

ky a solární panel, který nám nabíjí mobily 
a jednu z powerbank.

Dva lidé, i když partneři, stále spolu. 
Vyhýbá se vám ponorková nemoc? Jak 
tomu čelíte, máte nějaká preventivní 
opatření? 

Na to se nás ptají všichni. Žádné pikant-
ní detaily ani návody se ale nekonají. Ne-
máme pocit, že bychom se hádali nebo si 
lezli na nervy víc než obvykle. Spíše na-
opak, když se kvůli něčemu pohádáme, mu-
síme si odpustit rychleji než v běžném živo-
tě. Kdyby se jeden z nás naštval a odešel, 
tak ten druhý zůstane bez jídla a stanu nebo 
bez dokladů, peněz a oblečení. Jsme tým – 
a tak se i chováme. Může to být tím, že jsme 
spolu 13 let, takže víme, co od toho druhé-
ho očekávat. Na takovou cestu bychom se 
asi nevydali po ročním vztahu, přece jen ře-
šíme občas věci, které jsou neromantické, 
společně smrdíme, potíme se apod. To se 
nedá dělat s někým, před kým stále předstí-
ráte, že nemáte biologické potřeby.

Měli jste někdy na cestě strach? 
Vysloveně strach asi ne. Tedy já se bojím 

o život pravidelně a Tomáš nikdy, takže my 
si to tím vyrovnáme. Ale je nepříjemné jet 
v bouři, kdy se blýská před vámi, za vámi 
a není se kam ukrýt.
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místo, kam se rád vracíte: klišé, ale domů do Tater

vaše vysněné místo: konkrétní nemám, ideálně 
v horách, ale nepříliš daleko od moře nebo 
alespoň velkého jezera

oblíbená kniha/autor: J. R. R. Tolkien, nejvíce 
Hobit, vše, co se týká Středozemě

oblíbený zdroj informací: co Google nenajde, 
to neexistuje

oblíbená hudba: rock a instrumentální hudba 
všeho druhu

ROZHOVOR

Little Wild Horse kaňon 
v Utahu. Do slavného 
Antelope kaňonu vás se 
psy nepustí, navíc je plný 
turistů. Ale Little Wild 
Horse byl zážitek na celý 
život. 

Na této silnici s č. 50 v Nevadě jsme byli skutečně sami


