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Pohled na horu Fitz Roy, Argentina.

Vyhlídka z páté nejvy‰‰í televizní vûÏe svûta, Írán. Údolí nejvy‰‰ích palem na svûtû, Kolumbie.

Pokraãování textu ze strany 14

Tam jsme dojeli v prosinci 2017
a odtud jsme motorky poslali leta-
dlem do Frankfurtu nad Mohanem.
Po vystoupení z letadla jsme po
vlastní ose dojeli 17. prosince do
Blanska pfiímo pod vánoãní strom na
námûstí. 

Kolik kilometrÛ jste najeli a kolik
státÛ jste projeli? 

Celkem to bylo zhruba 65 000 km
a projeli jsme 24 státÛ. 

S jak˘m jazykov˘m vybavením
jste se vydali na cesty?

Oba jsme umûli anglicky a ma-
liãko rusky. NeÏ jsme jeli do 
dal‰ího státu, nauãili jsme se zá-
kladní vûty v daném jazyce. Pak
uÏ se domluvíte rukama a noha-
ma. Místní jazyk se vám ale 
vyplatí vÏdy. Jen komunikací mÛ-
Ïete místní kulturu pochopit. Na
del‰ích cestách uÏ vás pak nebaví
se jen usmívat.

Bylo Vám nûkdy smutno nebo ne-
litovala jste?

Nikdy jsem cesty nelitovala, ale
smutno mi bylo ãasto. A to nejen po
rodinû a kamarádech. Chybûly mi
oblíbené restaurace, vlastní postel,
praãka a vlastnû dost maliãkostí
z bûÏného Ïivota. 

Jaké to je, b˘t skoro dva roky jen
s jedním ãlovûkem?

Vojta byl dobr˘m parÈákem a bez
nûj bych tu cestu rozhodnû nezvlád-
la. Samozfiejmû byly chvilky, kdy
jsme si lezli na nervy, ale oba jsme
vûdûli, Ïe jsme jen dva a problémy,
které se po cestû vyskytly, jsme mu-
seli spolu vyfie‰it. Po návratu se ale
na‰e cesty jako Ïivotních partnerÛ
roze‰ly. 

Mûli jste na cestû nûjaké potíÏe?

Mûli jsme pár men‰ích technic-
k˘ch problémÛ, nachlazení se nám
také nevyhnulo, ale v zásadû jsme
mûli ‰tûstí. Îádné velké zdravotní
ani technické problémy jsme nemû-
li. VÏdy jsme dokázali v‰e opravit
a jet dál. 

Kde jste bydleli a jak jste se stra-
vovali? 

Vzhledem k na‰emu rozpoãtu
jsme se snaÏili hodnû ‰etfiit, spali
jsme ãasto ve stanu a vafiili jsme si na

vafiiãi sami. V levnûj‰ích zemích
jsme si dopfiáli ten luxus spát v po-
steli v hostelu a zajít si po celodenní
jízdû na dobrou veãefii do restaurace.
V draÏ‰ích destinacích jsme toto ne-
vyuÏívali. 

Kde se Vám nejvíc líbilo?
Nejvíce se mi líbilo v Asii obecnû.

Pokud bych ale mûla fiíct stát, byla
jsem okouzlena Japonskem a Peru. 

Co pocit „svobody”, nic nemusím
– jaké to je?

Je to úÏasn˘ pocit, kaÏdému bych
pfiála nûkdy zaÏít, Ïe nemusí fie‰it,
jestli je pondûlí nebo pátek a Ïe nûco
„musíte”.

Máte nûjakou historku z cest, kte-
rá Vás pobavila?

Na hranicích ÁzerbájdÏánu jsem
dostala na celnici kus narozeninového
dortu, coÏ mû absolutnû pfiekvapilo.
S celníky jsou totiÏ na cestách vût‰i-
nou jen problémy, nepfiíjemnosti a by-
rokracie. Proto mû tento lidsk˘ pfiístup
naprosto odzbrojil a je to jeden
z m˘ch nejhezãích záÏitkÛ z cesty. 

Sleãno Neubauerová, dûkuji Vám
za pfiíjemn˘ a zajímav˘ rozhovor
a pfieji Vám, aÈ se dafií jak v osob-
ním, tak pracovním Ïivotû. 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv M. Neubauerové 
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Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
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*platí pfii objednání do 31. 3. 2018

AKCE 1+1 ZDARMA
pfii koupi br˘lí s plastov˘mi ãoãkami 

s AR vrstvou druhé br˘le zdarma.
BliÏ‰í informace na prodejnû. Slevy se nesãítají.
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