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Prvá láska je len jedna. Tá moja začala oveľa skôr, než som bol vôbec 
schopný to slovo, ktoré ovláda svet, vysloviť. Počas uplynulých jedenás-
tich rokov neprešiel deň, kedy som na teba nemyslel, neprešla hodina, 
minúta a sekunda, kedy si nebola so mnou. Táto kniha je o mne, ale ja 
som vďaka tebe. Dakujem.

(19.4.2020)
Ď
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Preds lov 

Nikola Samková – bojovníčka, onkologická pacientka, vášnivá 
bežkyňa, inšpirácia. Tvár projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou pŕs. 
V mladom veku prišla o obe prsia, aby zmysel života našla v pomoci 
ženám s rovnakým osudom. Nepríjemné dni jej pomáha prekonávať 
pozitívny prístup a láska k životu.

S Matejom a jeho projektom Runeller nás spojila jeho túžba pomáhať 
druhým. Oslovil ma náš spoločný známy a predstavil mi Mateja a jeho 
projekt s tým, že by na začiatku celej cesty rád podporil neziskový pro-
jekt, ktorý mám na starosti. Matejov neskutočný optimizmus, nadšenie, 
dobrodružné bežecké srdce a túžba pomáhať ma pohltila. Celú jeho 
cestu som sledovala a veľmi obdivovala jeho silu a odvahu k tak veľkej 
a zásadnej životnej zmene. Jeho cesta sa stala inšpiráciou nielen pre 
mňa samotnú, ale i pre ostatné ženy s rakovinou pŕs z nášho projektu, 
ktoré jeho cestu svetom sledovali. 

Kniha je napísaná skutočne pútavo. Zároveň je plná momentov, pri 
ktorých som sa usmievala, ale taktiež kedy mi tiekli slzy. Nie sú to len 
zážitky z nových miest, ale tiež hlboké myšlienky nad životom a bytím. 
V mojich očiach je kniha predovšetkým o odvážnej zmene a ceste, 
o behu okolo sveta, ale tiež o empatii a radosti z toho vykonať niečo 
pre druhých a pomôcť.

Celý projekt a kniha je nielen o cestovaní a o behaní, ale hlavne 
o tom, čo je v živote najdôležitejšie. Žiť a konať nie tak, ako chce niekto 
druhý, ako by sa malo, ale tak ako chcete a túžite vy. Je o radosti, láske, 
možnostiach a rozmanitosti života a o plnení si svojich snov. Pre mno-
ho ľudí môže byť akýmsi návodom k tomu, ako nájsť odvahu a zmeniť 
svoj život, s ktorým nie sú spokojní. 

Na stránkach tejto knihy precestujete a prebehnete s Matejom 
svet. Cítite potrebu niečo vo svojom živote zmeniť a nemáte odvahu? 
Prečítajte si túto knihu!
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Úvod

Volám sa Matej Šemšej a v septembri 2018 som sa vydal prebehnúť 
a precestovať veľkú časť sveta. Nikdy predtým som nestopoval, a tak 
som sa jedného dňa rozhodol dvihnúť palec a vyraziť. Ale poďme 
pekne poporiadku. 

Narodil som sa v dobe, kedy ľudia stáli v radoch na banány a zo strachu 
o seba a svojich blízkych nehovorili nahlas, čo si myslia. Prvé štvrťstoročie 
života som prežil v rodnej Bratislave, aby som následne strávil celú 
dekádu v jednom z najkrajších miest sveta, v českej Prahe. Práve tu sa 
mi podarilo vybudovať kariéru personálneho manažéra v medzinárod-
nej korporácii, ktorú budem v knihe volať červená korporácia.  

Od malička som bol zvedavý a veci som sa snažil robiť najlepšie, ako 
to len šlo. Rodičia ma nenútili, inak by som si dnes riešil traumy z túžby 
po dokonalosti. Prišlo to samo, spolu s pocitmi pre zodpovednosť, 
spoľahlivosť a základnú medziľudskú slušnosť. Dnes si stále myslím, 
že robiť veci najlepšie ako viem, navyše zodpovedne a slušne, je tá 
správna cesta životom.   

V mojom životnom príbehu hrá dôležitú úlohu šport. Všetko začalo 
futbalom, ktorý som ako dieťa hral aktívne, dokonca som pričuchol 
aj k prvej lige. Kariéru futbalistu som zavesil na klinec po desiat-
ich rokoch, v čase iných priorít. Nenadarmo, o svojej ceste životom 
rozhodujeme v čase, kedy je pre nás najdôležitejšia cestička vo vlas-
och. Zmaturoval som, začal študovať na vysokej škole a nadchlo ma 
posilňovanie. Trvalo niekoľko rokov, než som si uvedomil, že kulturista 
zo mňa nikdy nebude. Našťastie to bolo v čase, kedy som sa zamiloval 
do behu. Aktívne behám takmer pätnásť rokov a posledných päť rokov 
som k behu pridal triatlon. Pri behu je rovnako ako v živote dôležité 
vytrvať a ísť za svojím cieľom či snom, nech to stojí, čo to stojí.

Vždy ma bavilo cestovať a spoznávať ľudí, kultúry a zvyky. Vyštudoval 
som históriu, preto rád objavujem nové miesta a ich minulosť. Okrem 
toho rád pomáham druhým. Na svojej bežeckej ceste svetom som za 
každý odbehnutý kilometer prispieval jedným americkým dolárom 
na vybraný charitatívny projekt. Projektov som realizoval šesť a za 
osem mesiacov aktívneho behu (než som sa zranil) som ubehol 1471 
kilometrov. Posledné štyri som pridal už krívajúc symbolicky v amer-
ickom Údolí smrti. 

Každý má svoj vlastný štýl cestovania a ja sa rozhodne nepovažujem za 
ostrieľaného cestovateľa. Na mojej ceste bol mojou prioritou vždy beh 
a kilometre. Aby som sa nezbláznil z krás každého dňa, rozhodol som 
sa prežívať najviac tri zážitky denne. Masovú turistiku neobľubujem. 
Namiesto úchvatného výhľadu za prítomnosti desiatok iných turistov 
uprednostňujem ranné prebudenie v opustenom kempe a obyčajnú 
prechádzku či beh lesom, počas ktorých nestretnem ani živú dušu. 
Nevyhľadával som komerčné miesta, nie vždy sa tomu však dalo vyhnúť. 

Cestoval som tak, ako to vyhovovalo mne. Cestoval som a behal. 
Nedostáva sa vám do rúk iba príbeh o cestovaní, behu, charite alebo 
histórii. Dostáva sa vám do rúk snaha o inšpiráciu a možný návod na 
zmenu. Príbeh o zdolávanie hraníc, ktoré existujú iba v našich hlavách. 
Príbeh o inšpiratívnych ľuďoch a krásnych miestach. O pokore. 
O opustení komfortnej zóny a zmene, ktorá nás posúva vpred. 

„Niekto mi raz opísal peklo: v posledný deň vášho života osoba, 
ktorou ste sa stali, stretne osobu, ktorou ste sa mohli stať.“ 

Posledné, po čom som prahol, bolo niečoho v živote ľutovať. Naším 
najčastejším problémom je, že nespravíme rozhodnutia, po ktorých 
túžime. Našou najväčšou brzdou je strach. Pod tlakom vlastného 
strachu často nežijeme život, ktorý sme si vysnívali, ale život, počas 
ktorého nerobíme nič iné, iba snívame. Chcel som byť iný. 

Prišiel som vám rozpovedať príbeh o zmene. Príbeh o tom, že keď 
na veci nazeráme z iných perspektív, náš život nadobudne úplne nový 
rozmer. Zmena je život. 
Nie pre každého zmena 
znamená cestovať oko-
lo sveta, dať výpoveď 
v práci či zmeniť part-
nera. Pre každého 
má zmena inú formu. 
Vždy však platí, že keď 
sa jedny dvere zavrú, 
iné sa otvoria. A nič 
nebude ako predtým. 
Neveríte? Poďte sa 
teda presvedčiť sami.  

Zmena je život
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Deň 365

Prah a ,  31 .8 .2019 
(Česká repub l ik a )

Nedokážem tomu uveriť, som na konci svojej cesty. Sedím na balkóne 
nad kúskom papiera a premýšľam, ako začať knihu, ktorá už niekoľko 
týždňov zamestnáva moju myseľ. Analyzujem svoje pocity a porovná-
vam ich s tými z posledného augustového dňa roku 2018. Aj pred rokom 
niečo staré končilo a nové začínalo. V ten deň som naposledy zabuchol 
dvere starého bytu, v ktorom som toľko zažil. Naposledy som vyparko-
val auto z garáže, naposledy zasadol za svoj pracovný stôl. To všetko 
po týždňoch upratovania, maľovania, triedenia, vyhadzovania, predáva-
nia, rozdávania, balenia a presúvania svojho majetku. Odhadujem, že 
som sa zbavil približne dvoch tretín všetkého, čo som za roky nahro-
madil. Sľúbil som si, že podobnú chybu už nikdy nespravím. V emailovej 
schránke svietilo číslo nula, prvýkrát v mojom pracovnom živote nebolo 
čo riešiť. Všetko mohlo začať. Bol som šťastný. 

Dnes, v posledný deň mojej ročnej cesty, som na konci. Na balkóne 
pražského bytu a pod horúcim letným slnkom, ktoré doznieva ako leto 
samotné si tiež uvedomujem, že som vlastne na začiatku. Pretože sa 
o žiadny záver nejedná. Príbeh začína tam, kde skončil.

   

Deň 1

Brat is l ava ,  1 .9 .2018 
(S lovensko)

Prvé ráno môjho nového života. Napadne mi slobodného života, slo-
bodu mi ale nikto nevzal. Sloboda je stav mysle. Slobodní sme všetci. 
Nikto nás nenúti žiť život, ktorý žijeme. Všetko máme vo vlastných 
rukách. 

Budím sa doma v Bratislave, prekvapený vlastnými pocitmi. Tak dlho 
po niečom túžime, že keď tá chvíľa nastane, naše pocity nezodpoveda-
jú predchádzajúcim predstavám. Namiesto radosti sa nám zrazu ťažšie 
dýcha a premýšľa. Cítime sa zmätene. V momente, kedy dorazíme do 
cieľa, namiesto pokoja už nedočkavo plánujeme ďalej. 

Sľúbil som si, že to zmením. Najbližších dvanásť mesiacov sa budem 
radovať z prítomnosti a žiť v okamihu. Jedna technika, ktorú som sám 

vymyslel, bude o tom, že sa vždy budem tešiť na najbližšie tri pozitívne 
udalosti, ktoré ma čakajú, nie však vzdialenejšie ako týždeň. Často sa 
v živote bojíme niečoho, čo sa nachádza priďaleko v budúcnosti, nevní-
majúc, že sa veci môžu ešte toľkokrát zmeniť. Až 85 % našich obáv, 
ktorých sa dopredu bojíme, sa nikdy nenaplnia. Život je plný tragick-
ých udalostí, ktoré sa nikdy nestali.

Dnes si uvedomím, že pocity z novej situácie sú úplne prirodzené. 
A že pominú, len čo opustím známe prostredie a vydám sa do neznáma. 

 
Deň 21

Koh Sa mui ,  21 .9 .2018 
(Th a j sko)

Po dvoch prestupoch a troch letoch dorazím na thajský ostrov Koh 
Samui. Letisko ako vystrihnuté z filmu o thajskom zapadákove, na ter-
minál nás po pristátí vezie vláčik podobný tým, ktoré poznám z chor-
vátskych letovísk. Bleskovo zisťujem, že mi ázijský zmätok vyhovuje.    

Po prebdetej noci vybieham ráno na pláž a prvých deväť ázijských 
bežeckých kilometrov zakončím kúpaním v mori. Niekoľko týždňov 
potrvá, pokým si na hrozivú vlhkosť vzduchu, ktorá nedovoľuje bežať 
obzvlášť rýchlo, budem zvykať. 

Ostrov je plný Slovákov. Od bývalých kriminálnikov a exulantov, ktorí 
tu začali odznova a skrývajú sa ktovie pred kým, až po úspešných 

podnikateľov, ktorí si sem 
chodia užívať teplo, zatiaľ 
čo ľudia doma drkocú 
zubami a odhrabávajú 
sneh spred domov. 
Čo Slovák, to príbeh, 
niekedy aj s temnejšou 
minulosťou tam doma 
a takmer neobmedzený-
mi možnosťami tu. 
Popritom tiež množstvo 
slušných ľudí, ktorí 
sem utiekli pred zimou 
v Európe. 

č

Prvé kilometre v Ázii
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Stretávam sa s Miškou, ktorá 
na ostrove žije štyri roky, a za ten 
čas asistovala dovolenkujúcim 
Slovákom s naozaj všeličím. Poh-
ryzol ťa pes? Zavolaj Miške. Zra-
zil si skútrom miestneho? Zavol-
aj Miške. Chceš tu stavať vily? 
V nemocnici ti musia vybrať sle-
pé črevo? Zubár, výlet, silná 
horúčka? Miška vie o všetkom, 
poradí so všetkým, vybaví 
všetko a pozná každého. Je 
to ona, kto mi odporučí ďalší 
bežecký projekt, psiu záchran-
nú stanicu uprostred thajskej 
džungle. 

Deň 26

Koh Sa mui ,  26.9 .2018  
(Th a j sko)

Hovorí sa, že Thajsko je vstupná brána do Ázie a naozaj to sedí. 
Vyspelá krajina, bezpečná, niekde prehnane turistická, inde stále au-
tentická. Nebezpečná džungľa, ale aj bezpečie rezortov a pláží. Chut-
né jedlo. Každý si tu príde na svoje. Na ázijský pouličný smrad sa dá 
zvyknúť rýchlo. 

V Thajsku prekvitá sex-turistika. Si biely, máš prachy, nemusíš ani 
vyzerať dobre, ženy sa o teba idú roztrhať. V Thajsku pojem láska 
získava úplne iný význam. Je udivujúce, koľko Európanov nemá prob-
lém zobrať si za ženu prostitútku, ktorá po svadbe s aktívnou službou 
skoncuje. Alebo tiež nie. To je Thajsko, ľahké a dostupné. Ľahko dostup-
né. Miestne bary sa lacnými ženami len tak hemžia, musíš sa mať na 
pozore. A rozlišovať. Na internete je mnoho článkov, ktoré popisujú 
ako rozlíšiť ženu od tzv. ladyboya. Ja som si zapamätal, že „lejďáci“ sa 
správajú až prehnane žensky, vyzerajú ako modelky z katalógu a často 
sa ukazujú a fotia bez podprsenky (čo by vraj žiadna thajská žena 
neurobila). 

Som na Koh Samui iba niekoľko dní, no som tu ako doma. Začínam 
vo veľkom štýle západného dovolenkára, cez deň zbieram kilometre 
na pláži, v noci sa túlam po baroch s miestnymi Slovákmi. Viem, že 
tu neostanem dlhšie ako pár dní, no práve takýto začiatok je presne 
to, čo potrebujem. Ranné výbehy začínajú tesne po tom, čo ma budí 
džungľa za chatou. Vrieska a škŕka úplne všetko. V miestnych pod-
mienkach skúšam bicykel, 40 kilometrov tu sa rovná stovke doma. 
Jazdím šialenou premávkou, ale aj menej frekventovanými cestami 
a dedinami, džungľou a plážami, zabočím tiež k vodopádom, blízko 
ktorých v roku 2000 tragicky zahynula legenda slovenskej futbalovej 
histórie Peter Dubovský. 

V celej juhovýchodnej Ázii sa po uliciach ponevierajú státisíce 
túlavých psov. V budhistických krajinách splývajú s okolitým svetom, 
a tak ich stretnete doslova všade. Premnožené, choré, zmrzačené, 
hladné. Väčšinou sú neškodné a iba málokedy dostanú chuť sa za 
vami rozbehnúť. Na Koh Samui sa rozhodnem behať za psiu záchran-
nú stanicu Pharia Dog Koh Samui, ktorú tu v divokej džungli založil 
Švajčiar Stefan.    

Doma vo Švajčiarsku pracoval Stefan roky ako projektový manažér pre 
bielo-modrú korporáciu. Cítil, že potrebuje oddych. Cestoval po svete 
a rozhliadal sa, ako na nejaký čas vymeniť svet mítingov, konferenčných 
hovorov a peňazí za niečo zmysluplnejšie. Ako niečím pohnúť a niečo 
zmeniť. Jeho púť ho nakoniec 
doviedla na Koh Samui, kde sa 
dostal k práci so psami. Prišiel 
na jeden rok, dnes je z toho rok-
ov päť. V osud neverí, vraj iba 
naskočil na prichádzajúci vlak. 
Nemá žiadnu špeciálnu životnú 
filozofiu, ako sám hovorí, iba 
niečo začal, dal sľub a sľub sa 
má dodržať. Svoju záchrannú 
stanicu nepovažuje za útu-
lok, je niečo viac. Pomáha 
tým psom, ktoré sa nedokážu 
začleniť späť do okolitého 
sveta. Mnohí z jeho 130 chl- 
páčov tu žijú od malého 

S M iškou neskôr už v Bratislave

Zác hranca psov Stefan
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šteniatka. Dnes by nevyšli cez hlavnú bránu, ani keby boli dvere ot-
vorené dokorán.

Stanica leží hlboko v džungli, a aby sme sa k nej dostali, nechávame 
motorku na hlavnej ulici a ďalej pokračujeme Stefanovým džípom. 
Denný režim je závislý na pomoci dobrovoľníkov z celého sveta, bez 
ktorých by Stefan stanicu v chode neudržal. V čase návštevy mu 
pomáhajú dve dobrovoľníčky, Britka Mara a Švajčiarka Alina. Stan-
ica existuje od roku 2016 a dnes tu dokonca funguje malá klinika 
s ošetrovňou a operačnou sálou. Okrem vlastných zdrojov získava Ste-
fan finančné prostriedky najmä prostredníctvom zbierok cez sociálne 
siete, prípadne organizovaním vlastných akcií. 

Deň 2 7

Ch i an g M a i ,  2 7 .9 .2018 
(Th a j sko)

Čas presunu. Opúšťam aklimatizačný ostrov Koh Samui 
a premiestňujem sa na sever, do vnútrozemského chrámového mesta 
Chiang Mai. Mesto s viac ako troma stovkami budhistických chrámov 
ponúka úplne iný zážitok ako tropické turistické ostrovy thajského 
juhu, vrátane cien. Neverím vlastným očiam, keď za taxík z letiska 
zaplatím štvrtinu toho, čo na Samui. Chiang Mai je tiež vyhláseným 
mestom digitálnych nomádov, kávičkárov a milovníkov spirituálnych 
festivalov. Vzhľadom na brutálne teplo a nedostatok parkov zamierim 
po prílete do miestneho fitness centra, kde pridávam ďalšie kilometre 
na bežeckom páse. 

Neskôr v ten istý deň zaregistrujem v hoteli blondínu európskeho 
vzhľadu, netrvá dlho a dáme sa do reči. Mladá Rakúšanka Claudia 
v meste v minulosti žila a dnes sem lieta za thajským priateľom. Slovo 
dá slovo a ja večer spolu s ňou končím v miestnom bare so skupinkou 
Thajcov. Som v Ázii iba týždeň, ale už teraz zbožňujem, ako sa Aziati 
vedia zasmiať na plné ústa. Bezprostredne a úprimne. Umierame od 
hladu a miestni krútia hlavou nad otázkou, prečo pojazdný predavač 
pikantného papájového šalátu nie je na svojom obvyklom mieste. A tak 
už o niekoľko minút neskôr sedím na motorke za miestnym šuhajom, 
ktorý má pravú ruku v sadre (snáď nespadol z motorky) a vo veľkom 
nakupujeme večeru pre celú skupinu. V jednej ruke zabalené jedlo, 

druhou sa držím držiaku malej motorky, bez prilby, nohy mi trčia kade 
tade, presne takto sa rútime thajskými ulicami a ja premýšľam, či sa 
mám začať modliť. Prežijeme, pri stole sa púšťame rukami do jedla a ja 
si uvedomujem, že som si ich neumýval už niekoľko hodín. Spomínam 
si na všetky tie varovania lekárov, ale rozhodnem sa, že v krčme plnej 
Thajcov rozhodne nebudem z vačku vyťahovať dezinfekciu. Buď ma 
vysmejú, alebo sa urazia. Nebudem riskovať ani jedno ani druhé, aj 
keby som mal pustiť do gatí. Jedlo je pikantné a mne sa podarí zhltnúť 
papričku. Očerveniem, chytá ma záchvat kašľa, skoro sa zadusím, mi-
estni sa úžasne bavia. Prelievam to pivom, bolesť ustáva asi po pol 
hodine a po litri žltého moku. Keď zožerieš niečo naozaj štipľavé, mi-
estny trik vraj spočíva v tom, že sa na toalete skloníš do misy a začneš 
zhlboka vydychovať to štipľavé do záchoda. Miestni si zo mňa uťahujú, 
väčšiu hovadinu som už dávno nepočul. V juhovýchodnej Ázii sa pije 
pivo s ľadom a v Thajsku špeciálne sa to veľké pollitrové rozlieva medzi 
všetkých. Keď sa pivo minie, ľad slúži ako pochúťka. Miestni ho oblizu-
jú, hryzú, prežúvajú, napokon predsa len lepšie ako solené zemiačiky. 

Večer pokročí a ja sa ocitám v skupine desiatich ľudí na záhrade ex-
travagantného homosexuála Erica, ktorý nás k sebe pozval, keď zat-
vorili bar. Na nebo vystúpili hviezdy a ja sa počas večera niekoľkokrát 
pristihnem, ako na ne blažene zízam a zasnene sa pritom usmievam. 
Ericove slová vyrieknuté v oný večer sú najsvätejšou pravdou: život je 
krátky, ale krásny. 

Deň 29

Ch i an g M a i ,  29.9 .2018 
(Th a j sko)

Doteraz som mal šťastie, avšak počas dnešného ranného výbehu po 
prvýkrát v Ázii takmer nedobehnem do cieľa. Môj večný problém ran-
ných behov prichádzajúci na scénu niekde okolo šiesteho kilometra. 
Našťastie v jedinom parku mesta sa nachádza toaleta. Po raňajkách 
sa vydávam na svoju prvú túru do džungle národného parku Doi 
Suthep-Pui, ktorý sa nachádza hneď za mestom. Niekoľkokilometrový 
chodník džungľou s názvom Mníchova túra síce začína zľahka, no pos-
ledné kilometre vedú divokou džungľou. Z každého zvuku a pohybu 
ma chytá paranoja, v Ázii to nie je ako flákať sa Karpatami. Tu je to 
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samá kobra, pytón, pavúk, 
škorpión, či nebezpečný 
komár roznášajúci maláriu 
a horúčku dengue (proti 
všetkému ostatnému som 
očkovaný). Pár posled-
ných metrov po hlavnej 
a dorazím do cieľa, 
k chrámu Wat Phrathat. 
Medzi ostatnými turis-
tami vyzerám ako prízrak 
z iného sveta. V dlhých 
nohaviciach (chodník sa 
z úcty k mníchom, ktorí 
ho v minulosti používali 
pravidelne, odporúča 

absolvovať v dlhých nohaviciach), špinavý, smradľavý a spotený až za 
ušami. Musím sa smiať, presne takto vyzerá personálny riaditeľ na 
ceste svetom.  

Deň 31

Ban gkok ,  01 . 10.2018 
(Th a j sko)

Bangkok, mesto, ktoré je často prezývané tiež Veľké Mango. Alex 
Garland v knihe Pláž a Leonardo DiCaprio v rovnomennom filme pop-
isujú ulicu Khao San Road ako raj cestovateľských batôžkárov. Verím, 
že v čase písania knihy v roku 1996 ulica rajom naozaj bola, dnes je 
však turisticky preplácaná a rajom skôr podvodníkov a otravných 
predavačov čohokoľvek. Počas svojich pätnástich minút v tejto turis-
tickej pasci Bangkoku aspoň doplním svoju gastro zbierku o škorpióna, 
ktorý chutí ako spálený koniec kuracieho krídelka, ktorý som ako dieťa 
zbožňoval okusovať. 

V živote sa niekedy stáva, že sled od seba navonok nezávislých uda-
lostí vyústi do situácie, nad ktorou človek žasne. Ráno sa vyberiem 
behať do neďalekého Lumpini parku, no rozhodnem sa pospať si 
dlhšie než obvykle. Pomýlim si cestu a do parku tak dorazím o niekoľko 

minút neskôr. Počas behu 
niekoľkokrát zastavím a fo-
tím. Každé ráno o ôsmej 
sa v parku preruší život, 
keď sa ním rozoznejú tóny 
štátnej hymny. Na pár 
minút všetko zmeravie, 
úžasné divadlo. Bežím už 
svoj posledný okruh, keď 
zrazu neverím vlastným 
očiam. V bangkockom 
parku, tisíce kilometrov 
od domova stretávam 
známeho z Prahy. Mirek 
vlastní firmu, ktorá 
pred rokmi zariaďovala 
naše firemné fitness 
centrum, a ja ho stretnem tu, v jednom z najväčších miest 
sveta, ešte k tomu v čase, kedy sa park hemží stovkami miestnych 
športuchtivcov. Spomeniem si na teóriu šiestich stupňov odlúčenia, 
ktorá predpokladá, že človek je spojený s každým človekom tohto 
sveta prostredníctvom reťazca šiestich navzájom známych ľudí. Keď 
si uvedomím, aký je svet malý a koho všetkého stretávam na mies-
tach, kde by som to čakal najmenej, prikláňam sa k tomu s touto teó- 
riou súhlasiť. 

Deň 32

Ayutth a y a ,  02. 10.2018  
(Th a j sko)

Ak sa jedného dňa vyskytnete v Bangkoku a budete túžiť po úteku 
z jeho večného ruchu, vyberte sa na výlet do starobylého mesta Ayut-
thaya, ležiaceho severne asi 80 kilometrov. Ja volím tretiu triedu miest-
neho vlaku, ktorá vychádza na zhruba 50 centov, a neľutujem. Kráľovstvo 
Ayutthaya existovalo v rokoch 1350 až 1767. V 16. storočí ho zahraniční 
obchodníci vykresľovali ako jedno z najväčších a najbohatších miest 
Východu. Jeho sláva skončila s príchodom barmských vojsk, ktoré ho 

Ranný beh v Chiang Ma i Bežný podvečer v Bangkoku
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v roku 1767 zrovnali so ze-
mou. Ruiny mesta, s renová-
ciou ktorých sa začalo v 60. 
rokoch minulého storočia, 
boli v roku 1976 vyhlásené 
za národný park a v roku 
1991 prijaté do svetového 
dedičstva UNESCO.   

Na stanici odolávam 
náporu vodičov tuk-tuk 
a požičiavam si bicykel. Ak 
to chcem prežiť, nesmiem 
šliapať prirýchlo. Ako sa tak 
presúvam medzi jednotlivý-
mi chrámami, pred jedným 
z nich moje srdce zaplesá. 
Začujem češtinu a zbadám 
dve pekné dievčatá. Klára 
a Eva cestujú naboso po 
juhovýchodnej Ázii. Na 

otázku, čo robia v bežnom živote, Klára trefne odpovedá, že toto 
je ich bežný život. Ale inak táto dievčina s krásnymi očami pochádza 
z Jablonca v severných Čechách, žila a pracovala na Floride a v Aus-
trálii a zarobené peniaze teraz míňa cestovaním. Najlepšia investí-
cia. Evu, ktorá v Prahe predávala minimalistické topánky, spoznala 
Klára na Floride. Prešli spolu Malajziu a z Thajska povedú ich bosé 
kroky do Kambodže. Veselými príhodami o stanovaní v džungli, ha-
doch, škorpiónoch, drzých opiciach či východoch slnka na osamelých 
plážach by mohli tieto statočné bosé dievčatá zabávať hodiny. Na 
záver si vymeníme kontakty aj preto, že existuje reálna šanca stretnúť 
Kláru o niekoľko mesiacov na Novom Zélande. 

Chrámové mesto Ayutthaya je úchvatné, za deň stíham obehnúť len 
päť hlavných ruín. Bez ujmy na mojom zdraví vraciam pod nohami 
škrípajúci bicykel a nasadám na vlak do Bangkoku. Opäť tretia trie-
da, nezabúdam na svoje heslo šetri kde sa dá, ale hlavne nešetri na 
zážitkoch. Vlak sa rozbehne a v tom začína pršať. Začínam si na ázijský 
dážď zvykať, dovalí sa znenazdajky a o 15 minút akoby sa nestal. Ne-
vadí mi to, hlavne, že je teplo. 

Deň 34

M anda l a y,  04. 10.2018 
(Mjan marsko)

Opúšťam Thajsko a presúvam sa do susednej Barmy. Britskí kolonizá-
tori krajinu nazývali Barmou, na konci osemdesiatych rokov minulého 
storočia ju vládnuca vojenská junta premenovala na Mjanmarsko. Podľa 
sčítania ľudu v roku 2014 má krajina 51 miliónov obyvateľov pozos-
távajúcich až zo 135 etnických skupín, 88 % obyvateľstva sa pritom hlá-
si k budhizmu. Oficiálnym úradným jazykom štátu je len mjanmarčina, 
každé etnikum má však okrem toho aj vlastnú reč. Život rôznych etnick-
ých skupín nie je v krajine jednoduchý, dokazuje to príklad Rohingov, 
ktorí sú na území štátu Rakhine systematicky prenasledovaní. Niek-
toré západné organizácie, vrátane OSN dnes už otvorene používajú 
pojem genocída, a to i napriek tomu, že súdny tribunál, ktorý má 
situáciu posúdiť, ešte nie je v prípade Mjanmarska a Rohingov funkčný. 
Mjanmarská vláda vedie proti Rohingom už desaťročia diskriminačnú 
kampaň, tvrdí, že etnikum do krajiny prišlo nelegálne zo susedného 
Bangladéša po ukončení britskej kolonizácie a nemá na mjanmarskom 
území historické právo na život (Bangladéš ich za svojich nepovažuje 
rovnako ako Mjanmarsko). V bangladéšskych utečeneckých táboroch 
sa tlačí takmer milión Rohingov v hrozivých podmienkach. Vláda ne- 
uznáva ich nárok na mjanmarské občianstvo (aj keď ho kedysi mali), 
odmieta zaužívané pomenovanie Rohingovia a hanlivo ich označuje 
Bengálcami. Neustálymi vládnymi represiami a legislatívnymi opatre-
niami obmedzuje ich práva na slobodný život, ako napríklad v roku 
1982, kedy na základe úpravy zákona o štátnom občianstve postavila 
vláda Rohingov do pozície bez občianstva. Spomínaný diskriminačný 
zákon im ho v podstate odobral. V Mjanmarsku existuje mnoho etnick-
ých skupín, ktoré sú postavené do pozície druhoradých či treťoradých 
občanov (spomínaný zákon vymedzil tri druhy občianstva), Rohingovia 
však za občanov ani len nie sú uznaní. Nemajú doklad totožnosti, mu-
sia sa zdržovať len vo svojej dedine, a aj na cestu do nemocnice mimo 
dediny si musia vybavovať zložité povolenia. Nehovoriac o tom, akou 
byrokraciou musia prejsť, keď chcú navštíviť iný štát krajiny. To všetko 
v krajine s jedným s najväčším počtom menšín na svete. 

Súd v meste Rangún odsúdil vo februári 2018 dvoch novinárov 
z tlačovej agentúry Reuters na sedem rokov väzenia za nelegálnu držbu 

Bežecké rána v Lumpini parku
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oficiálnych dokumentov, týkajúcich sa vojenských operácií v štáte Ra-
khine. Dokumenty dostali od policajta iba pár minút pred zatknutím. 
Náhoda? Verdikt sa okamžite stretol s celosvetovou kritikou. Rovnako 
ako činnosť niekdajšej mierovej ikony Aung San Suu Kyi (po slovensky 
sa číta Su Či). Tá sama strávila v domácom väzení takmer 15 rokov, 
a keď sa v roku 2015 dostala k moci, sľubovala zmeny a demokratizáciu 
krajiny. Za svoj postoj k prenasledovaniu Rohingov, ktorých ona sama 
nazýva Bengálcami, si však vyslúžila tvrdú zahraničnú kritiku. Ozvali 
sa tiež hlasy, ktoré žiadali odobratie jej Nobelovej ceny. Aká krehká 
je pomyselná hranica medzi utláčaným a utláčateľom. Medzi obeťou 
a vrahom.

Mandalay je druhé najväčšie mesto krajiny. Letisko je od mesta vz-
dialené asi 30 kilometrov a zdieľaný taxík stojí zhruba 3 eurá. Jazdí sa 
tu na našej pravej strane, ale volanty sa vo väčšine áut nachádzajú 
na strane opačnej ako u nás. Vo viacerých oblastiach je Mjanmarsko 
bizarnou krajinou a jednou z najautentickejších na mojej ceste. Jed-
na z najchudobnejších krajín planéty, bojujúca so svojou minulosťou, 
ale aj prítomnosťou sa pomaly otvára svetu a je svetom objavovaná. 
Infraštruktúra sa definitívne zlepšuje, existuje viacero možností, ako 

sa po krajine prepravovať. Od 
relatívne dobrej úrovne leteckej 
dopravy, cez lode alebo autobusy 

(obzvlášť jazda v tých nočných je zážitkom), až po vlaky, ktoré by som 
pre zdĺhavú cestu odporúčal najmenej. Taxikári či šoféri tuk-tukov nie 
sú (ešte) takí skazení peniazmi ako v susednom Thajsku.

Po ubytovaní v hoteli vyrážam na pešiu obchôdzku. Premávka sa zdá 
šialená, no po chvíli pozorovania zisťujem, že funguje výborne práve 
bez poriadku a systému. Vodiči sú tolerantní, nikto ma nechce mať na 
svedomí, obzvlášť keď som jediný biely turista široko-ďaleko. V Mjan-
marsku existuje zákon, ktorý chráni turistov, keď miestny nejakému 
ublíži, je potrestaný prísnejšie, ako keby ublížil domácemu. Na rozdiel 
od Thajska tak nemusím v strachu o vlastný život neustále uskakovať 
pred motorkami. Všetci tu ustavične vytrubujú, to však pre bezpečnosť 
cestnej premávky. Chodníky sú sporadické, predieram sa okrajom cesty 
pomedzi miestnych a húfy túlavých psov, ktoré sa lenivo povaľujú v tieni 
horúceho dňa. Moju dilemu, kde budem behať, vyrieši prechádzka ku 
kráľovskému palácu. Ten dookola lemuje široký chodník, ohraničený 
frekventovanou cestou z jednej a kanálom slúžiacim ako bariéra ku 
komplexu paláca z druhej strany. Stretávam miestneho pána, ktorý sa 
čuduje, aký som vysoký. Vysvetľujem podľa mapy, odkiaľ som, on splieta 
niečo s Čechoslovákia. Vraj „skvelá krajina, skvelá vláda“ a ak by som ne-
vedel, tak „Mjanmarsko nie dobrá vláda.“ Tak predsa len niekto vo svete 
môže považovať Slovensko za krajinu so skvelou vládou. 

Večer si zájdem na večeru do lokálnej reštaurácie, kde mi neuniknú 
hneď dve miestne tradície. Tou prvou je spôsob, akým privolávajú 
obsluhu. Žiadna dvihnutá ruka, ale dvakrát cmuk cmuk perami nah-
las, prípadne dvakrát zatlieskať. Druhá tradícia, ktorá v krajine nem-
inie nikoho, je žuvanie a pľutie listov betelového sústa. Rozhliadam 
sa dookola a konečne zisťujem, na čo slúžia smetné koše pri každom 
stole. Má ho pred sebou dokonca každý člen hudobnej skupiny, ktorá 
v reštaurácii vystupuje. Všimol som si to už počas prechádzky, zasch-
nuté červené fľaky na zemi sa v uliciach mesta nedali prehliadnuť. 
Žuvanie a vypľúvanie mixu z listov betelového orecha je niečo ako 
národná tradícia a zároveň prírodná droga. Vraj pozitívne pôsobí 
na potné žľazy, likviduje črevné parazity a osviežuje organizmus. Na 
druhej strane dráždi sliznicu a človeku úplne zničí zubnú sklovinu. 
Zuby a ústa necháva tak červené, až to vyzerá hrôzostrašne. Poriadne 
potiahnuť do nosa a von s tým na zem, prípadne do spomínaného 
pristaveného koša v reštaurácii. 

Ležiac v ten večer v posteli premýšľam nad tým, čo som dnes videl. 
Špinu, neporiadok, chudobu, plno miest zaplavených vodou (končí 

S miestnymi…

…v uliciac h Manda lay
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dažďová sezóna), ale hlavne smiech, radosť, úsmevy, náklonnosť. Nie 
je to klišé, tí ľudia tu vyzerajú šťastnejšie. Povinne by som sem poslal 
každého, kto sa doma neustále na niečo sťažuje.

Deň 35

M anda l a y,  05. 10.2018 
(Mjan marsko)

Dnes si zabehám na najdlhšom a najstaršom moste z tíkového dreva 
na svete. Presne týmto prívlastkom sa v minulosti pýšil most U Bein 
postavený v roku 1850, ktorý sa nachádza za Mandalay neďaleko mes-
ta Amarapura. K mostu dorazím v objednanom taxíku pred východom 
slnka, a aj keď z úžasnej scenérie nič nebude (je zamračené), prebehnúť 
sa po tomto kúsku histórie je výnimočný zážitok. Som v krajine pred 
turistickou sezónou, a tak stretávam len jedného belocha, dvoch Azia-
tov a miestnych dedinčanov a mníchov, ktorí most dodnes používajú 
na prechod jazerom Taung Tha Man. Jeden mních sa na mojom behu 

náramne baví, druhý ma pozýva 
do kláštora na hromadný obed 
o desiatej. Celý kláštor vraj 
fandí futbalovému Manchestru 
City. Futbalovo je krajina rozde-
lená medzi Manchester United 
a Chelsea Londýn, futbal však 
nie je športom číslo jedna. 
Tým je miestna hra s názvom 
chinlone – šport, ktorý spája 
tanec so žonglovaním, a počas 
ktorého je cieľom udržať loptu 
čo najdlhšie vo vzduchu bez 
toho, aby sa dotkla zeme. 

Miestny taxikár, ktorého an-
glický slovník je obmedzený 
na „máj bra“ (z anglického 
my brother) a „okej okej“, 
ma následne vezie do stre-
dovekého mesta Inn Wa, kde 

sa nachádzajú ruiny Maha Aungmye Bonzan, pagoda Lawka Tharahpu 
a kláštor Bagaya postavený celý z tíkového dreva. Tu som opäť za ce-
lebritu, tentokrát sa fotím s miestnymi dievčatami, ktoré mi nesiahajú 
ani po prsia. Ranný výlet končí v mestečku Sagaing, dôležitom ducho-
vnom centre regiónu. Tu sa oplatí vidieť pagodu s výhľadom z vrchu 
Saigang Hill a jaskyňu U Min Thonze Cave na kopci oproti, v ktorej sa 
nachádza 45 obrazov Budhu so sochami. 

Poobede sa vyberiem zabehnúť prvých desať kilometrov v krajine, 
k palácu však musím voliť cestu taxíkom. Bežať od hotela dva kilome-
tre po ceste by zvládol iba šialenec. Cestou späť oslovujem mladého 
motorkára, ktorý len tak postáva bokom, a zvedavo si ma premeriava. 
Na otázku, či ma odvezie odpovedá úsmevom. Keď mu chcem pred 
hotelom zaplatiť, odvetí, že nič nechce, že som jeho priateľ a on mi 
pomohol rád. Rozmýšľam, kde inde na svete by som zažil niečo po-
dobné. Okrem toho sú mjanmarskí vodiči a taxikári komickí, dokážu 
zablúdiť aj na rovnej ulici. Ukážem im na mape jednu súvislú čiaru, a aj 
keď majú ísť stále rovno, sú schopní odbočiť na prvej križovatke. Budú 
študovať displej telefónu, škrabať sa na hlave, pôsobiť zmätene, ale 
nikdy nepovedia nie.

Deň 37

Ba g an ,  07 . 10.2018 
(Mjan marsko)

V hoteli v Mandalay mi započítajú pri záverečnom vyúčtovaní kľúč, 
ktorý sa zlomí sám opotrebením materiálu, no nemám silu s týmito od 
ucha k uchu vysmiatymi ľuďmi slovne bojovať. Trikrát namietam a trikrát 
dostanem späť úsmev, vzdávam to. Tri eurá za kľúč ma nezruinujú. Au-
tentickú dobrosrdečnosť zamieňam za kus mjanmarskej histórie a li-
etadlom sa presúvam asi 200 kilometrov juhozápadne do mesta Bagan. 

Letisko v Bagane je také malé, že nemá ani pás na batožinu. Tú 
privezú rovno z lietadla. V hoteli stretávam Španiela Josého a Rusku 
Anastáziu, ktorí cestujú už desať mesiacov, a ešte päť ich čaká. On je 
sezónny hasič z Valencie, ona architektka z Moskvy. Precestovali tak-
mer celú Latinskú Ameriku. Pri otázke o najlepšom zážitku má José 
jasno: vraj Ushuaia na juhu Argentíny. Ich kroky povedú z Mjanmarska 
do Vietnamu, Laosu a Kambodže. Most U Bein postavený v roku 1850
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Mestečko Bagan patrí k najvýznamnejším archeologickým oblas-
tiam nielen juhovýchodnej Ázie, ale celého sveta. Často sa mu tiež 
hovorí druhý Angkor Wat Ázie. Vznik Baganu sa datuje takmer na 
začiatok vzniku kresťanstva, najväčší rozkvet zažilo mesto v 11. až 13. 
storočí, kedy sa stalo hlavným mestom prvého barmského kráľovstva. 
Zlatú éru mesta ukončil nájazd Mongolov, ktorí ho dobili v roku 
1287. Odhaduje sa, že v oblasti sa pôvodne nachádzalo vyše 13 000 
rôznych stavieb, z ktorých mnoho padlo za obeť častým zemetrase-
niam, povodniam, ale aj rozkrádaniu artefaktov domácimi obyvateľmi 
i západnými dobyvateľmi. Dnes tu jedinečných historických stavieb 
s nezameniteľnou historickou hodnotou napočítame cez 2 000. 

 
Deň 40

Bag an ,  10. 10.2018 
(Mjan marsko)

Jubilejný štyridsiaty deň, odkedy som prestal pracovať, oslavu-
jem behom. Medzi chrámy Baganu vybieham s Erikom, Mexičanom 
žijúcim v Nemecku, ktorého som stretol v Mandalay. Po krajine cestuje 
s bratom Danielom a jeho talianskou priateľkou, do Baganu sa partia 
presunula nočným autobusom z jedného horského miesta. Pri nočnej 
jazde z hôr vodiči po každom strmšom zjazde zastavovali a oblievali 
brzdy vodou, aby to vydržali. Aj to je Mjanmarsko. Beh medzi bagan-
skými chrámami patrí k doterajším vrcholom mojej cesty. Za 

mierneho dažďa a bez 
turistov nabeháme 
jedenásť kilometrov a ja 
sa dozvedám okrem 
iného aj to, že Erikov 
a Danielov otec v sedem-
desiatych rokoch pre-
cestoval za dva roky 
celý svet. Muselo byť 
úžasné a riskantné 
zároveň cestovať bez 
techniky a moderných 
technológií dneška. 

V každej krajine, do 
ktorej pricestoval, zašiel 
najprv na mexickú am-
basádu, aby zatelefono-
val domov alebo poslal 
aspoň telegram. Občas 
ho tam čakala správa 
na výmenu. Na obed si 
všetci zájdeme do piz-
zerie, ktorú v Bagane 
vlastní Talianka. Pizza 
ako v Taliansku. 

Presne pred mesi-
acom som na pumpe 
za Prahou zodvihol palec a začal stopovať. Je neuveriteľné, čo všetko 
som odvtedy stihol. Mám pocit, že cestujem Mjanmarskom aspoň dva 
mesiace, a to tu nie som ani týždeň. Mnoho cestovateľov by opono-
valo, že s mojou cestovateľskou rýchlosťou nemám šancu zastaviť sa 
a spoznať miestne pomery. Ja ale zisťujem, že práve to je to, čo ma 
baví. Prísť s nadšením na nové miesto, vybaliť bežecké tenisky, po 
výbehu si pozrieť pár atrakcií, nazbierať pár zážitkov, pobaliť sa a tešiť 
sa na ďalšiu destináciu. 

V Bagane sa niekoľkokrát pristihnem, ako myslím na to, čo sa ob-
vykle dialo o tomto jesennom čase doma. Prechod z leta do jesene, 
dlhé rukávy, zmrznuté úsmevy, všade priskorá tma. Spomínam, ako 
som sa minulú jeseň vrátil z dovolenky v slnečnom Portugalsku. Ako 
mnou počas toho pochmúrneho studeného piatkového dňa zmietali 
prázdnota, plytkosť a smútok. Pamätám si aj po roku, ako sa ten večer 
svojou ostrosťou a chladom zarezával do špiku kostí. Ako som počas 
návratu z práce myslel na to, ako veľmi som stratený a ako veľmi tu 
nemám čo robiť. A ako veľmi som chcel preč. Dnes si uvedomujem, že 
negatívne emócie patria k životu rovnako ako šťastie. Pričasto na to 
dnes zabúdame. Z každej strany počúvame, aký má byť život naplnený 
a dokonalý, preto keď sme smutní, nepríde nám to bežné. Odháňame 
problémy a myšlienky, s ktorými nechceme mať nič dočinenia, neuve-
domujúc si, že si na nás aj tak počkajú. 

Dobrodružstvo pokračuje. Dnes ma zaujíma iba to, ako prežijem 
jazdu nočným mjanmarským autobusom bez toalety. Lúčim sa s Baga-
nom a s personálom hotela, ktorému hrdo predstavujem svoj vynález, 

Beh medzi baganskými c hrámami…

…patril k najväčším bežeckým zážitkom
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krabičku poslednej záchrany. Krabička nemenovanej značky zemiako-
vých lupienkov s veľkým otvorom ma má zachrániť v prípade, že s ma-
lou potrebou nevydržím po ďalšiu prestávku. Na autobusovej stanici 
stretnem starší austrálsky pár. Pán prešiel v roku 1992 na motorke z in-
dickej Kalkaty do britského Londýna a na Československo si živo pamätá. 

Samotná jazda mjanmarským nočným VIP autobusom je zážitok za 
všetky drobné (názov VIP kvôli širším sedadlám, oproti bežnému auto- 
busu sú v rade vedľa seba iba tri). Obzvlášť to, ako miestni šoféri jaz-
dia, má od VIP služby ďaleko. Nakoľko sa nemodlím a v dopravných 
prostriedkoch nikdy nespím, snažím sa mať väčšinu cesty aspoň za-
vreté oči. Nestáva sa mi to často, ale pri tejto jazde sa naozaj bojím. 


