
 

 

CESTY RELATIVITY A DO TAJEMNA  
Confucius „ je lépe procestovat jednu míli než přečíst tisíc knih“. A bylo na čase zase 
vyjet za humna. 

 
Cesta za romantikou  

Cesty mohou být různé. Za odpočinkem ,zapomnění, individuální, poznávací, za 
sexem, kulturní, za přírodou, do neznáma, služební, domů, fingované, sportovní, se 
zájezdem, dobrodružné, opakované , kam jezdíme už 100 let atd. Já přidávám ještě 
cestu relativity a cestu do tajemna. Nenajdete je v nabídce cestovních kanceláří.  

 
Neznámo - Země 2 sluncí   



 

 

 
Tajemno  

Výběr cesty 
Ráda podnikám výlety do tajemných koutů naší planety , někam, kde čeká Neznámo. 
Kde člověk zapomene na svůj dosavadní život a s údivem a slastí se poddá novým 
podmínkám a odkud odjede, doufejme, opět tolerantnější a moudřejší. Už při výběru 
nového cíle je mi blaze. Fantazie pracuje na plné obrátky. Budu opět citovat, 
tentokrát mudrce velkého, Einsteina, „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je 
tajemno.To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to 
není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko 
je vyhaslé.“ Cesta do tajemna ( jak je Vám jistě jasné) se vylučuje s organizovaným 
zájezdem. 

 
Fantazie pracuje na plné obrátky  

 



 

 

 

Poslední léta mám nad psacím stolem papír A4 s 5 sloupci (co sloupec, to kontinent) 
a v každém sloupci země nebo provincie, které toužím prožít –čti procestovat, než 
nastane můj čas. Je to celkem stress, protože člověk rapidně stárne a ví, že se to 
nedá zvládnout. Za rok vyškrtnu 2-3 cíle, ale přibude dalších 5. A do některých 
vyškrtnutých se musím vracet. Kdykoliv mluvím s cizincem a to je často (těch je v NL 
asi 15 % populace), tak ho vyzpovídám a připisuji země do seznamu. Můj muž nechá 
výběr na mě, ale nakonec cenzuruje. Např. Afghanistan (země mého mládí, po které 
léta jenom sním) pořád dává z vyšších příček na mé A4 dolů. Kdo ví, kdy na něj 
dojde, jak vidíte, nebere to podle abecedy.  

 

Snažím se pro nás vybírat cesty, které nám přivodí silné emoce, jak krásy, exotiky, 
neznáma, romantiky, sblížení s přírodou, někdy možná i hrůzy. Dělám to s 
Nadšením. Paul vycenzuruje ty země, kde je velká šance, že bychom tam mohli 
docestovat => kde jde o život. Můj muž zastupuje tzv. Zdravý Rozum, který mně 
Nadšení kolikrát zablokuje. Nebo je naočkován od mé maminky, která vždy, když 
někam vyjedeme, lomí rukama „ a proč sis, Janičko, vybrala zrovna tuto zemi?? “. 
Zkrátka neplánuji Standard a Nudu. Do původních, neglobalizovaných míst, kde je 
málo organizovaných turistů, kde kuchař je kuchař a ne zaměstnanec McDonaldu, 
kde lidé žijí svůj autentický život, kde slova Prada nebo Vuiton lidem nic neříká. 
(Kupodivu i USA a Kanada oplývají takovými místy).  

 

 

 
 

Brána do neznáma  



 

 

 
Pojďte s námi do pohádky. Údolí královen. 

Často reagujeme spontánně na světové dění. Např. po 9-11 jsme plánovanou cestu 
na Yucatan odložili a šup zpět do Egypta se podívat na Údolí Králů bez davů . Stálo 
to za to. Večer v Luxoru nás bylo celkem 6 turistů na ulici, v celém Údolí nás bylo pár 
a hrobky faraonů jsme si mohli prohlížet jak dlouho nám libo (normálně je zde limit v 
minutách) . Kdybychom vykopali dalšího faraóna, ani by se tomu správci nedivili. 
Chrámy v Luxoru byly naše, dokonce průvodce nám ukázal vykopávky zatím utajené 
veřejnosti. Hráli jsme si na faraonův dvůr. A že nám nám naskakovala v těchto 
mystických místech husí kůže, no to si pište.  

 
 

Chrám v Luxoru byl náš  



 

 

 
 

Představy a skutečnost  
Před cestou hodně čtu, nejenom cestopisy, ale také romány či povídky z daného 
prostředí, čtu už do foroty, tedy o zemích na mé A4. Většinou se má představa o 
dané zemi, při pobytu tam, nepotvrdí. Tak jsem např. s Paulem a synem Petrem jela 
s velkým nadšením na 3 týdny do Izraele (podle mnohých nejkrásnější země) a po 
týdnu jsme celá rodina museli prchnout do Egypta, neboť se to tam, v zemi zaslíbené 
, nedalo vydržet. Při výjezdu se ptal izraelský celník „ A byla to Vaše první cesta do 
Izraele?“, na to můj 13letý syn hbitě odpověděl „Ano a taky byla poslední “. Naopak s 
menší chutí jsem jela do JARu v roce 1986. Výběr JARu byl náhodný, se zavřenýma 
očima jsem totiž píchla prst do jihu Afriky na globusu. To jsme ještě byli mladí a měli 
celý život před sebou..A díky tomu, že jsme si slíbili, že pojedeme tam, kam píchnu, 
tak jsme zažili krásné okamžiky. V době, kdy celý svět považoval návštěvu rasistické 
země za největší hřích a 3 týdny po vyhlášení stanného práva. A byla to dosud 
nejúžasnější cesta našeho života. Naštěstí je při pobytu v dané zemi vždy moment 
překvapení, vystřízlivění, vše je jinak, než jsme nastudovali, přečetli… V tom je to 
celé kouzlo objevování.  

 

 

 
 

Moment překvapení - Petra  

 



 

 

Cesta Relativity 

 
Cesta Relativity 1  

Občas si dáme Cestu Relativity. Jen tak, abychom v budoucnu neměli tu nehoráznou 
drzost si na všechno stěžovat. Každý má jinou Cestu Relativity. U mě je to většinou 
návštěva komunistické země. Reaguji na komunistickou skutečnost psychicky i 
fyzicky daleko více než můj muž, který v Československu před 1989 byl vždy jen 
turista. Cestu Relativity doporučuji všem, kterým se stýská po těch starých časech. 
Jedna z prvních takových cest byla v prosinci 1995 do Běloruska. Paul tam několik 
týdnů přednášel a já jsem ho na pár dní navštívila. Ihned jsem dostala stažený 
žaludek a ten mě přešel, až po výstupu z letadla ve Varšavě , to jsem chtěla líbat 
zemi, jak to dělá papež. Po 9 letech , v prosinci 2004, byl tedy nejvyšší čas na další 
Cestu Relativity - Kubu. Bude to oříšek o ní psát, neboť tam není moje duše..,možná 
jsem tam zanechala jen kousek srdce.  

 
Cesta Relativity 2 



 

 

Než Vám ale o ní budu vyprávět, a srovnám si to v hlavě, a budu moci psát s 
odstupem, tak se půjdeme se podívat do Orientu na pohádku 1000 a jedné noci, tak 
jak jsme ji všichni měli v mysli před datem 9-11-2001. Je to cesta za romantikou, 
která nás nezklamala. Naopak . Pohádka je ještě naživu. Tak se tedy těšte na 
Ománský deník z konce roku 2003.  

 
Duhová chodba (za Šehrezádou)  

 

„ Jeden z nejkrásnějších životních okamžiků je, myslím, odjezd na dalekou cestu do 
neznámých končin“. Sir Richard Francis Burton. 

 
Daleká cesta na konec světa   


