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Kočovné stanování po Východní Africe. Procházka se lvy u Vikto-
riiných vodopádů. Žádost o ruku v bláznivé Kalkatě. Pěší výstup 
na třítisícový vrchol Himalájí, božský klid horských buddhistických 
chrámů i spalování mrtvých ve Váránásí. Erotické Khadžuráho, 
drzé Dillí. Samostatná cesta po Rádžastánu. Bangkok. Zdravotní 
potíže v thajských horách. Ostýchavá Barma, vypočítavý Laos. La-
guny Jihočínského moře. To vše a ještě mnohem více v této Knize 
První.

Cesta panenským pralesem peruánské Amazonie, setkání se ša-
manem, nocování u porodní báby. Majestátní Andy a magické Ma-
chu Picchu. Tisíce kilometrů po dálnici. Bolivijský venkov, chilské 
a argentinské vinice. Paraguayská pohostinnost. Ilegální přechod 
hranic. Největší vodopády světa, karneval v Riu. New York. Stoletá 
swingová legenda New Orleans. České vesničky v Texasu, slavnost 
polky. To vše a ještě mnohem více v Knize Druhé.
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MgA. Darina Ničová, DiS. (*6. 2. 1981)
Vystudovala Tvůrčí psaní u Jiřího Stránského na Škvoreckého Literární 
akademii a herectví na VOŠ herecké u Niny Divíškové, Pavla Kheka 
a Radima Vizváry. Dcera Atomové lady Divadla v Dlouhé a Pepy Vaň-
ka z Hampuše. Milovnice jazzu, astropsychologie, podzimních barev 
a impressionismu. Vášnivá degustátorka hořké čokolády, Chardonnay 
a Tullamore Dew.
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Ukázka:
Cesta deštným pralesem je namáhavá právě díky vlhkému podnebí. Thep nás pěkně tepe. Prej jsme pomalí 
a do vesnice, kde máme nocovat za světla nedojdeme. Všichni ale tak rychle nemůžou, zvlášť, když je terén 
bahnitý. Míjíme scenérie s vesničkami, ale přesto nás v každém divokém lese zbrzdí mazlavé bláto. Vzpo-
mínám na nepálské žulové schody. Byly pevné a i když jsem si z Himalájí odvezla zničené nehty u palců 
u nohou, neztrácela jsem ve vysokých horách balanc. Teď je pode mnou zase sráz, ale nic pevného kolem. 
Bambusové tyče nebo větve stromů se můžou kdykoli ulomit, uklouznout na blátě a sjet dolů můžu taky raz 
dva. Na zádech navíc nesu sedmikilový batoh.

Během tohoto nevyváženého vrávorání mi najednou něco zhora zadrhne batoh. Vyjeknu. Už vidím těsně 
za sebou spielbergovského ještěra nebo Kingkonga nebo kdovíjakou potvoru. Byl to ale Zdeněk, který mi tak 
snad i zachránil život. Právě jsem klouzala po bahně nad dalším strmým srázem a tím, že mě zezadu chytil, 
mi pomohl dorovnat balanc. Ostatní se mého jekotu pěkně lekli. Petr mi podává ruku, občas ho vystřídá 
Thep. Mám toho dost, přesto musíme všichni jít dál.

Další cestou v pralese nás dohání tropický liják. Beru to jako osvěžení. Nakonec přicházíme do vesnice 
ještě za světla, Thep nás honil zbytečně. Je to vesnice dlouhých krků, kloučci si bezstarostně hrajou, maminy 
s mosaznými kruhy na krku tkají. Spát budeme v bambusové chýši s moskytiérami – matrace, rohožka, deka, 
polštář a je to! Větší komfort není potřeba. „Předpotopní“ výbava k treku patří...
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Ukázka:
Thajští číšníci si objednávky zaznamenávají (pro čerstvého návštěvníka Indie je nepochopitelné, že si Indové 
nic nepíšou a pak samozřejmě dochází k velmi trapným situacím), ale při vracení peněz často nemají dosta-
tek hotovosti nazpět anebo zapomínají, kolik mají komu vrátit. Rádi totiž sečítají útratu dohromady, a tak 
pokud potřebují hosté platit zvlášť, objeví se problém. Na druhou stranu, pokud se host přihlásí o rozdílovou 
částku k vydání, nakonec ji dostane (alespoň my jsme takový problém neměli).

Adriena mi pak objasňuje tajemství, jakým způsobem s lidmi této kultury komunikovat a vyjednávat. 
Ten pro nás nepříjemný úsměv se objevuje při konfliktních situacích, pokud se něco pokazí. Thajec nebo 
Laosan se v takové chvíli začne smát, čímž pouze maskuje své hluboké rozpaky. To ale často Evropany či 
Američany naštve, neboť to vypadá, že se nám vyloženě vysmívají.

Naopak dbají na svou osobní pověst, proto pokud je potřeba něco rychle vyjednat a takový Thajec nebo 
Laosan dělá problémy, pomůže na ně vyloženě zařvat a udělat před ostatními ostudu, neboť osobní reputace 
zde má vyšší hodnotu než v západním světě. Taková situace zdejší obyvatele zaktivuje, vyburcuje, ale je to 
samozřejmě pouze krátkodobé a lze toho využít jen pokud takového člověka již více neuvidíme. Jestliže se má 
naopak budovat nějaký důležitý obchodní vztah, je třeba vyjednávat pomalu, opatrně a trpělivě požadavek 
opakovat. Naše povahy jsou zkrátka velmi odlišné...
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