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Každý může překročit svůj 
stín, to je krédo třebíčské cesto-
vatelky Pavlíny Melicharové.
� Antonín Zvěřina

Pavlína Melicharová z Třebíče proje-
la už víc než 35 zemí a na cestě strávila 
více než 900 dní. Fotí sama sebe v tra-
dičních šatech na zajímavých místech. 
Píše knihu o mužích, které potkala, 
sbírá recepty od místních, fotí mimo 
jiné záchodky, bloguje. Natáčela o ní 
pořad thajská národní televize. Psali o 
ní v zahraničních médiích.

Její pouť začala v Turecku. Postupně 
procestovala většinu asijských zemí, 
pak to vzala přes USA do Střední 
Ameriky a nyní se nachází v Jižní Ame-
rice. Od prvopočátku neměla v plánu 
cestovat jako běžný turista. Jejím přá-
ním bylo, aby její cesta nesla i nějaké 
poselství.

Proto již zmiňované focení, Pavlína 
se chce seznámit s místními tradicemi, 
kulturou a poznat ne příliš známá mís-
ta. Ale zároveň chce inspirovat ženy, 
které se ocitly v tíživé situaci a necítí se 
doma v bezpečí, aby něco udělaly, aby 
udělaly první krok a aby se nebály.

Šaty na focení získává různě. Někdy 
to jde hladce, ale jindy se pořádně 
zapotí. Každý kousek oblečení má svůj 
originální příběh. A stejně tak každé 
focení je kapitola sama pro sebe.”

Často jí doprovázejí pánové od ostra-
hy, někdy musí přehlídnout zákazy a 
nařízení, jindy se zase se vší výbavou 
pochoduje několik hodin do hor, aby 
udělala co nejlepší snímek.

Nejtěžší fotografování absolvova-
la pod vodou, v Indonésii, kde se foti-
la nemocná v nechutně ledové vodě. 
Otevřeli kvůli ní přírodní bazén. A ješ-
tě ve výšce, na malé plošině nad koru-
nami stromů, což jí nedělalo vůbec 
dobře. Nejvíc se jí líbili šaty indické, 
vietnamské a ty z Ekvádoru.

Cestování byl váš dětský sen?
Cestování mám ráda, to ano a vždyc-

ky jsem po trochách cestovala. Mám 
také celou řadu dalších zájmů a koníč-
ků. Ale teď, když se ptáte si vlastně 
uvědomuju, že mým přáním vždyc-
ky bylo žít alespoň část roku někde u 
moře a v teple. A pravda je, že i teď na 
cestě mě to k oceánu táhne. A v pod-
statě jsem zimu za celou dobu, co jsem 
na cestě, nezažila.

Kdy došlo ke zlomu, že jste se na 
cestu do ciziny vypravila?

Bylo to v době, kdy jsem „doma“ 
nemohla zahojit hluboké rány po 
složitém odchodu od mého bývalého 
manžela. Trvalo mi to hodně dlouho, 
než jsem se odhodlala, ale dnes vidím, 
že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co 
jsem mohla udělat.

Co na vaše rozhodnutí říkala rodi-
na, přátelé?

Moje děti mě do „světa“ posíla-
li a podporují mě na cestě společ-
ně s mými rodiči a mými nejbližšími 
přáteli po celou dobu. Jsem jim za to 
nesmírně vděčná.

 
Jaké jste měla jazykové vybavení?

Nejsem žádný jazykový přeborník. 
Ono je něco jiného se jazyk učit a pak 
ho skutečně používat. Já jsem s anglič-
tinou začala v pozdějším věku a měla 
jsem určitou praxi před cestou. Bez 
angličtiny se ve světě neobejdete, je to 
základ. V Jižní Americe to chce ales-
poň trošku španělštiny.

Co všechno jste si sebou vzala? 
To by byl dlouhý seznam… Před 

cestou jsem byla ve spojení s lidma, 
kteří podobnou cestu absolvovali. 
Snažila jsem se sbalit co možná neje-
fektivněji. Tedy, abych nemusela tahat 
ani deko navíc. Pochopitelně se mi to 
nepovedlo a spoustu věcí jsem po ces-
tě rozdala. 

Seznam, jak na to je na mém blogu, 
kde se můžete dočíst víc. Tipy, rady, 
recepty od místních, zajímavosti a 
kuriózní situace z cesty.

Měla jste přesný plán, které země 
chcete navštívit?

Žádný přesný plán jsem neměla. 
Určitě jsem chtěla do Indie, a vízum 
tam jsem si vyřizovala před cestou. A 
tam jsem měla koupenou i letenku.

Která byla ta první?
Úplně první zemí bylo Turecko. 

Istanbul. Byla tam totiž nejlevnější 
letenka. 

Proč jste se rozhodla fotit se 

v šatech tamních obyvatel?
Od malička mám ráda módu a taky 

ruční práce a obdivuju tradiční oble-
čení. Tak jsem spojila několik věcí 
dohromady. Představuju tak cizí země 
a jejich tradice prostřednictvím foto-
grafií z jiného úhlu pohledu.

Kolik takových fotografií vzniklo?
Fotek jsou tisíce. Protože fotím tak-

zvaně „naslepo“ (sama sebe, zezadu), 
tak musím nafotit desítky fotek, abych 
pak mohla vybrat tu nej. Těch nej bude 
kolem stovky.

Sbíráte také recepty, kolik jich 
máte? 

Receptů už mám na knihu. Jen je 
musím nějak zkompletovat.

Který považujete za nejkuriózněj-
ší?

No víte, sepisuju recepty, které se da-
jí připravit v našich podmínkách. Mám 
ráda jednoduchá a rychlá jídla. Úplně 
jsem si zamilovala Cibulový dip, který 
od té doby, co jsem ho ochutnala při-
pravuju všude a sklízí úspěchy. Najde-
te ho též na blogu.

Ale pokud by otázka zněla, co nejku-
rióznějšího jsem jedla, tak kromě růz-
ného hmyzu jsem zkusila ještěrku. To 
bylo v Mexiku v jedné rodině v Puer-
to Angel. Pak jsem se dozvěděla, že 
je zakázané je lovit. V Hong Kongu 
jsem ochutnala hada. V Peru mořské 

„žížaly“, které žijí na útesech. A v Evro-
pě je pořídíte za 100 euro.

Kde a co vám na cestách nejvíce 
chutnalo?

Těžká otázka. Můžu se „utlouct“ po 
indickým jídle. Mám ráda thajskou 
kuchyni. Hlavně papaya salát. Pozitiv-
ně mě překvapila vietnamká kuchyně.

Jak se k vám v jednotlivých zemích 
chovají obyvatelé?

Já jsem měla na lidi štěstí. Když to 
shrnu, tak ve většině asijských zemí 
jsou lidé víc usměvavější a pokornější, 
hlavně mimo turistické oblasti. 

Měla jste někde nějaké problémy?
Když cestujete, tak musíte počítat, že 

nastanou i nepříjemné situace. A pár 
jich potkalo i mě. Bus, který má jet, 
nepřijede, uletí vám letadlo, nechtějí 
vás pustit přes hranice.

Ve Vietnamu mi ukradli tablet, pení-
ze a nějaké cennosti. To nebylo vůbec 
milý, zvlášť když jsem v tabletu měla 
většinu fotek. Nakonec to dobře 
dopadlo a já dostala vše zpět.

Máte či nemáte strach?
Pokud máte strach primárně, tak to 

pak nemůžete cestovat. Myslím ces-
tovat sami. Obezřetnost je naopak 
důležitá. Té není nikdy dost. Samo-
zřejmě byly situace, kdy jsem měla 
určité obavy. Třeba když mě autobus 
v Indii v noci zastavil ve vesnici, skoro 
bez osvětlení a začali se kolem mě sbí-
hat psi.

Co plánujete po návratu domů?
No, to se uvidí. Přestala jsem věci 

plánovat.

Nebo vás cestování natolik zauja-
lo, že se k němu chcete zase vrátit?

Ano, i to je varianta. Na světě je tolik 
nádherných míst, kultur, rozličných 
chutí a báječných lidí.

Myslíte, že poznáváním jiných kul-
tur získává člověk toleranci?

Pokud tu toleranci před tím nemá, 
tak s možná ano, nevím.

Já jsem s tolerancí neměla nejmenší 
problém ani před cestou. Myslím, že 
je to o tom, jak to má člověk nastave-
ný v sobě.

Zdůrazňujete při setkáních, odkud 
pocházíte?

Nijak zvlášť to nezdůraňuji. Obvykle 
se místní ptají sami. Ale většinou jsou 
pro ně „bílí“ Gringo. Třeba v Thajsku 
se se mnou chtělo hodně lidí fotit, pro 
ně jsme exotičtí. A říkají nám „velký 
nos“. 

Setkala jste se na svých toulkách 
s českými turisty?

Ano, potkala a bylo to velmi milé. 
Třeba jednou milou Českou jsem 
nějakou dobu cestovala po Lao-
su a Kambodži. Se sympatickým 
párem z Prahy jsem strávila pár veče-
rů v Hondurasu na ostrově Roatan, 
když jsme testovali místní rum. Ale 
jinak Češi v porovnání s ostatními 
národnostmi až zas tolik necestují.

 (Pokračování na str. 24)

PAVLÍNA MELICHAROVÁ se na svých cestách světem nechává fotit v tamních 
tradičních oblecích. Foto: archiv P.M.

Pavlína Melicharová: Učinila jsem 
nejlepší rozhodnutí svého života


