Úmorné
stopovanie po
Austrálii v 45
stupňoch.

cestovanie

Drsní
svetobežníci
Text Ľubica Sekerková

Pričuchnite s nami k vzrušujúcemu svetu troch
slovenských sólo cestovateľov, ktorí zažívajú
rozprávkové cesty-necesty za pár eur, pretože
vedia, že „najsamlepšie“ veci sú zadarmo.
Pri najkrajšom jazere
sveta Atitláne.

Andrej stopuje koňa v
Nikaragui

Andrej SKOK (18)

ŠTUDENT & ĽUDSKOPRÁVNY AKTIVISTA:
„CESTOVANIE JE JEDINÁ VEC, KTORÚ SI
KUPUJEME, NO ROBÍ NÁS BOHATŠÍMI.“
V 14 rokoch si si odskočil do USA, o rok neskôr
si tam na stavbe zarábal svoje prvé doláre. Ako
17-ročné šteňa si dobyl Strednú Ameriku. Rodičia
museli mať radosť...
(smiech) Už odmala mám v sebe cestovateľský inštinkt
a keďže mám liberálnych rodičov, nebolo náročné sa do
toho vložiť. No trip v Strednej Amerike som bral dlho ako
sen, ktorý si splním možno na dôchodku. Po rozchode
som však pociťoval túžbu urobiť niečo pre seba! Vždy
som sa chcel naučiť po španielsky, lenže kurzy v Španielsku boli drahé ako jed. Voľ ba nakoniec padla na lacnejšiu
Guatemalu, kde som si objednal intenzívny 5-týždňový.

Ako a kde prebiehala výučba? V nudných laviciach či v živelnej džungli?

Bé je správne! Každý deň som vyrážal so svojím lektorom Pablom na motorke do terénu, pobehali sme kávové plantáže, stratené dedinky v pralesoch, ale aj rituálne
miesta Mayov. Hoci, keď som sa učil jazyk za pochodu,
prax pri mojom sólo cestovaní bola, uhm, rozpačitá.
V Guatemale majú 23 mayských jazykov, nerozumejú si
ani medzi sebou, nieto ešte blonďavému „Španielovi“.

Takže v hlavnej úlohe Guatemala. Čo všetko sa ti
s ňou spája?
Najmä veľ ká chudoba, ktorá akoby priamo súvisela s
veľ kou láskou. V reáli to bolo asi takto. Potrebujem prespať, domáci sa ma ujmú, usmrtia kvôli mne sliepku, uvaria večeru, za čo nechcú ani cent. Sú neskutočne šťastní
a pohostinní, z toho ničoho mi dali všetko! Musím však
spomenúť aj turistami vychytené mesto Antigua, kde sa
mi stali blond vlasy osudnými – prvýkrát som pre pár dolárov zacítil nôž na krku! No práve tu som spoznal veľa
mladých ľudí, ktorí mi ukázali nekomerčné miesta, a to je
pre mňa zmysel skutočného cestovania.

Kto ťa na ceste najviac ovplyvnil?

Počas štúdia som býval v guatemalskej rodine s Martou,
ktorá mala prvé dieťa v pätnástich rokoch a ďalšie dve
v priebehu štyroch rokov. V minulosti ju muž veľmi týral
– mačizmus je v Strednej Amerike veľmi silný a ženy sú
s tým ustavične konfrontované. Teraz má druhého manžela, je s ním šťastná, no nie každej žene sa podarí takýto
„happy“ scenár. Marta ma však formovala najviac. Každý
deň som s ňou varil, ukázala mi mayské rituály.

Otvorme na záver ekonomické okienko: na koľko
ťa to celé vyšlo?
Školu, ubytovanie a stravu som uhradil vopred (1 300 dolárov) a priamo na mieste (v horizonte vyše dvoch mesiacov) som minul 1 200 dolárov.

Viac z Andreja uvidíte na jeho blogu kadetade.com.

Peter „HOGY“ HOFEREK (31)

DOBRODRUH & VO VOĽNOM ČASE
PROGRAMÁTOR: „NIEKEDY STAČÍ JEDNA
DROBNOSŤ A ČLOVEK ÚPLNE PREPNE
SVOJE ZMÝŠĽANIE.“
Za svoju stopársku kariéru si prebrázdil viac ako
120 000 km v 50 krajinách sveta!

Okázalá
mešita v
Bruneji.

Za ten čas sa mi podarilo zastaviť hádam všetko! Koňa a
byvola, traktor, kadejaké (i)mobilné čudá, motorky, kamióny, luxusné a športové autá, ale aj loď a iné. Často som
sa vozil v nákladnej časti, sedel som na ryži, chladničke,
občas na streche.

Kde máme u teba hľadať korene týchto dobrodružstiev?

Veľmi silno sa mi vryl do pamäti jeden z prvých stopov,
keď ma zobrala pohodová Nemka, ktorá v mladosti prestopovala takmer milión (!) kilometrov. Inak som úplne
Kláštor v priemerný chalan, ktorý sa rozhodol splniť si cestovateľské
Gruzínsku. sny. A tak som jedného dňa nechal kariéru programátora,
naplnil ruksak odvahou a vydal sa na cestu. Nikdy som
nemal veľa peňazí, tak som sa snažil minimalizovať náklady a maximalizovať zážitky. Na cestách som zistil tri veci.
Spoznáte nielen krajinu, ale aj seba. Kým ste na vrchole síl,
všetko ide ľahšie. A najlepšie veci sú zadarmo.

Stopom
uprostred
Kazachstanu.

Počas posledného takmer 14-mesačného tripu si v
25 krajinách prestopoval vyše 80 000 km. Ako dlho
si sa pripravoval na túto výpravu?

Rok a pol som si odkladal z každej výplaty 70 percent. Nič
ma nemohlo zastaviť, aby som sa cez východnú a južnú
Európu dostal do Iránu, odtiaľ do Austrálie a pokračoval
takmer cez všetky krajiny juhovýchodnej Ázie, západnú
Čínu, Kirgizsko, Kazachstan, Rusko až späť domov.

Najväčšie kultúrne šoky?

Nemávam očakávania pred vstupom do cudzej krajiny, no
najväčšie kultúrne šoky som si preskákal v Mjanmarsku.
Cítil som sa totálne stratený a skoro som sa dal na útek.
Ďalšie vnútorné otrasy mi spôsobila práve Austrália po
príchode z Iránu. Tam som sa cítil slobodný (mohol som
Vodopády kdekoľvek stanovať a pod.), no v Austrálii boli na všetko
Kuang Si v zákony, ktoré si nikto nedovolil porušiť.
Laose. Zažil si aj exotické lásky? Kde sú najkrajšie devy?
Áno, zažil som love story v Austrálii, kde som sa stretol
Kambodžská so svojou súčasnou priateľ kou z Rakúska. Podľa vyjadrení
plnka. viacerých cestovateľov (vrátane mňa) sú však v priemere
najkrajšie kočky na Ukrajine a v Mjanmarsku.

Čo urobilo cestovanie s Hogym?

Medzi budhistickými
Cestovanie mi ukázalo, že sa dokážem postarať sám o mníchmi v Mjanmarsku.
seba. Predtým som bol totiž veľmi hanblivý. A súčasne
som zistil, ako sa máme dobre v porovnaní s inými krajinami. Mali by sme sa viac usmievať a nie sa stále tváriť,
akoby nám niekto odjedol z kaše.

Viac z Hogyho uvidíte v jeho vtipnom sprievodcovi
Okolo sveta s palcom hore alebo na hogy.sk.
S miestnou
femme fatale v
Paname.
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Stanovanie
na ľadovci v
Kirgizsku.

cestovanie

Magické
ľadovce v
Laguna San
Rafael v Čile.

Michal KNITL (32)

COUCHSURFER & ZAKLADATEĽ FESTIVALU CESTOU NECESTOU: „BEŽNÍ
ĽUDIA SÚ VŠADE NA SVETE DOBRÍ.“
Za 12 rokov si ochutnal takmer 70 krajín!
Aká bola tvoja najdlhšia expedícia?

Na túre v
indonézskej
Papue.

V Južnej Amerike som sa motal 15 mesiacov (2008
– 2009). V Ázii o týždeň menej (2011 – 2012). No
práve tam to bolo fyzicky najbrutálnejšie, v nohách
som mal 1 600 km! Rozmenené na drobné, pri poslednom treku v Himalájach som za 18 dní prešiel
vyše 350 km, za čo ma môj chrbát nenávidel ešte
Bojové
pekne dlho.
umenie z
Máš pocit, že si niekedy trafil pri výbere ved- Keraly v Indii.

iránska vanilková zmrzlina zaliata šťavou zo
žltého melóna, keď bolo vonku 40 °C.

Čelil si nejakým „cholerám“ či stretnuKláštor
tiam so zverou? Ako zápasíš so stra- Novarank v
chom?
starobylom

ľa?

Klasiku, hnačku a pár mikróbov, som si do- Arménsku.
niesol aj domov, no ako prišli, tak aj odišli.
A strach? Občas cítim, že nie všetko môže
byť ok, ale zatiaľ som to vždy zvládol.

Sklamaný som bol z neslobody v Uzbekistane, kde
potrebujete oficiálne potvrdenie o prenocovaní,
v metre vám policajti stále prekutrávajú ruksak a
kadečo sa vypytujú. Ale ani v Afganistane človek
nikdy nevie.

Aj tvoja práca je pre teba zábavou. Festival Cestou necestou už kotví v 15 slovenských mestách! Ako dlho sa v tebe
rodilo toto „dieťa“?

Ako bojuješ s globalizáciou? Nenávidíš turistov, medituješ osirelo v horách?

Vďaka globalizácii môžeme cestovať aj tam, kde
to pred pár rokmi nebolo možné. Bol by som rád,
keby niektoré oblasti ostali nedotknuté, ale to sa
nedá. Svet sa mení veľmi rýchlo. Hoci celkom iný
level bol život s domorodcami v Papue-Novej Guinei.

K festivalu som prišiel tak, že som sa nechal
unášať prúdom. Na cestách som chcel urobiť
niečo s fotkami, a tak vznikli knihy. Z kníh
prezentovanie a z prezentovania festival.
Robím to, čo ma baví. Cieľom festivalu je inšpirovať ľudí, aby sa nebáli cestovať, a ukázať
im, že to môže robiť NAOZAJ každý! Netreba ľuďom brániť a hovoriť, čo sa nedá.

Vodopády
Iguazu v
Argentíne.

Predpokladáme, že wifi tam nemali:-) Mimochodom, si ukážkový off-line typ alebo
hľadáš internet v každej kutici?

Aby neboli Evičky o dvadsať rokov
sklamané z toho, čo neurobili, máš pre Jaky v Nepále.
ne nejaký odkaz?

Nikdy necestujem s notebookom a donedávna
som nevlastnil ani smartfón. Keď som v teréne, zameriavam sa iba na cestovanie.

Pred rokmi som stretol v Bratislave ani nie
20-ročnú Švédku, ktorá išla sama z Kene cez
Sudán do Egypta. Vtedy som bol aj ja prekvapený. Treba však zahodiť predsudky. Zbaľte
si ruksak a choďte! Nemajte strach! Najskôr
začnite pokojnejšími krajinami v Európe,
Južnej Amerike, juhovýchodnej Ázii, potom
si smelo pridajte ďalšie. Cestuje obrovské
množstvo ľudí, pretože cestovanie je úplne
normálne. A hlavne si to užite!

Aj kvôli skvelému jedlu, však? Čo bolo pre
teba „jedna báseň“?

Nikdy nezabudnem na el ceviche, marinované plody mora v limetovej šťave. Konkurenciou boli aj
krevety v kokosovom mlieku v Bangladéši. A super
S Nasťou v
severovýchodnej
Indii.
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Nevesta v
indickom
Radžastane.

Foto DSR, shutterstock.com

Na pár dní to nie je problém, ale dlhodobo nie.
Trocha sa prispôsobiť viem. (Ale iba trocha!) No
rád by som s niekým cestoval. Tu mám zážitky aj so
ženami. Najdlhšie – mesiac a pol – som putoval s
Nasťou z Ukrajiny. A dva mesiace som mal frajerku
v Uruguaji. Bolo to prekrásne obdobie. Ísť do sveta
jednoznačne odporúčam:-).

Viac z Michala uvidíte v jeho knihách Na
juhoamerickej vlne, Hodvábny vietor, Farebný svet alebo vo virtuálnej ríši na michalknitl.com a cestounecestou.sk.

Inzercia EV 7494

Jedna vec však nedá spávať mnohým. To sa ti
nikto nesnaží natlačiť do ruksaku?

