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Co předcházelo naší pouti světem

Hned na úvod vám předložím trochu náročnější stravu, 
ale nebojte se – v samotném příběhu už bude mít vyprávě-
ní výrazně odlehčenější formu. Nicméně právě díky tomu by 
mohlo dojít k nepochopení či mylnému výkladu celé podstaty 
knihy. Proto prosím věnujte následujícím řádkům pozornost 
a pokuste se jimi prokousat s trpělivostí a vůlí k pochopení, 
i je mějte na paměti v průběhu všech kapitol. Čím pozorněji 
si pročtete následující řádky, čím lépe je pochopíte, tím více 
byste si měli užívat příběh jako takový a tím snadněji budete 
přijímat vše, co vám má předat.

Proč jsem se rozhodl odstěhovat se na druhý konec světa? 
Neznaje tamního jazyka, bez kontaktů, bez práce, naprosto 
naslepo, prvně mimo Evropu, díky spáleným mostům de facto 
navždy či bez možnosti návratu dříve, než dotáhnu svůj plán? 
Ke všemu s velmi pochroumaným a stárnoucím pitbullem, 
kterého jsem se kdysi ujal (navíc do země, která není psům, 
natož bojovým, nakloněna)? Aby toho nebylo málo, ještě sko-
ro bez peněz a v dost příšerné psychické, i vážně podlomené 
fyzické kondici? A proč následně poté, co jsem se po návra-
tu dostal do ještě horší situace, než ze které jsem „prchnul“, 
jsme odcestovali opět na konec světa, tentokrát ale na zcela 
opačný? I jak jsme pak doma žili na statku mezi koňmi či 
proč Cesta vedla i za polární kruh? Mělo to několik důvodů 
a aspoň některé z nich, které stály za odletem do Peru, tedy 
na počátku naší Cesty, se pokusím v následujících řádcích 
osvětlit. Během naší Cesty, která trvala déle, než jsem čekal, 
a neplánovaně na třech kontinentech, jsme žili i zcela odliš-
ným způsobem života (nejen co se týče lokalit, ale především 
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s ohledem na podmínky a okolnosti), tedy byli i obklopeni ab-
solutně jinými lidmi a tvory, činnostmi a energiemi, i problé-
my a radostmi (současně však mnohé bylo v lecčems totožné). 
Takže nejen díky zcela rozdílným civilizacím jde o vyprávění 
složené ze čtyř povídání a z totálně odlišných světů.

Bylo mi třicet šest let a nacházel jsem se dlouhodobě ve vel-
mi složité, a zdaleka není přehnané říci až zoufalé situaci. Čím 
více jsem se z ní zkoušel dostat, tím více jsem se do ní nořil. 
Jako když se utápíte v bažině. A byl jsem v bažině. I potápěl 
jsem se, víc a víc. Určité vlivy a okolnosti, způsobené z velké 
části dluhy, mi způsobovaly potíže pracovní, z toho vyplývaly 
další problémy finanční(1), a ty mi zas kazily vše, na čem mi 
záleželo. Z toho pošramocená psychika i fyzické zdraví a způso-
bený tlak mi komplikovaly práci. Jedno jsem si podělával dru-
hým. Minulost mi ničila přítomnost, a ta budoucnost. Začaro-
vaný kruh. A často právě z přemíry snahy (navíc nesprávným 
směrem i způsobem) jsem se nořil stále hlouběji a hlouběji. 
Průběžně jsem nacházel útěchu například v charitativní čin-
nosti či duchovních aktivitách (i v alkoholu, lehkých drogách či 

(1) Asi těžko se to chápe někomu, kdo nezažil, ale když jsou na vás tlaky 
ze všech stran a jste psychicky v prd…, neprodukujete zrovna ideální vý-
sledky. Nebo jsem se v potřebě vše dát do pořádku i vyslyšet různá nalé-
hání typu „žij už konečně normálně“ spojil s nevhodnými lidmi, vzal práci 
nebo se zapojil do činností, které šly proti mému přesvědčení. Což nejenže 
následně zhoršilo mou psychiku, ale i faktický stav věcí, protože jsem tu 
činnost dříve či později opustil, a tím přišel nejen o další peníze a čas, ale 
i si způsobil nové potíže, někdy i přivodil nepřátele. A navíc splácení dluhů 
má i takový problematický dopad, že jste věčně bez peněz, tedy nejen v ne-
pohodě, ale i zcela paralyzovaní. Když se vám třeba porouchá auto, nemáte 
na opravu, a tudíž ani nemáte nezbytný pracovní nástroj, čímž přicházíte 
o výdělek atd. Pořád dokola. Především ale jsem měl v hlavě a v duši tako-
vé peklo, že jsem si už nedokázal užívat absolutně ničeho… Takže jsem ze 
svých pastavů nikdy neunikl, většinou ani v noci, protože jsem buď nemohl 
spát, nebo jsem měl hrozné sny. A proč jsem do této pasti, navzdory svým 
nesporným schopnostem, kontaktům a bohatým pracovním zkušenostem 
i možnostem, spadl, to je na dlouhé vyprávění a náročné na pochopení, ale 
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částečně to popisuji v sekci „Autoři knihy“. A ke svým dluhům i dalším hří-
chům a chybám se hned v úvodu i v průběhu knihy přiznávám, celý příběh 
je pravdivý, jinak nemá šanci předat ta hlavní poselství, o která mi jde. 
Navíc už mě v životě pomlouvali kvůli všemu možnému, takže bude vítanou 
změnou, když to bude také kvůli pravdě…

Je také třeba zdůraznit, že dluhy (jakékoli, zdaleka nejen finanční) jsou 
hodně špatné! Nejen z hlediska morálního, ale i z hlediska karmy – což 
vždy zdůrazňuje i lama Ole Nydahl, kterého si velmi vážím. Na druhou 
stranu, aniž bych tím chtěl jakkoli snižovat výše uvedené, dáváme peně-
zům a čemukoli s nimi souvisejícím výrazně větší váhu, než má – oproti 
nesrovnatelně důležitějším aspektům, kterými se naopak jako lidstvo skoro 
nezabýváme. Znám i několik lidí, kteří až úzkostlivě dbají na vše kolem 
peněz a jsou tak z pohledu společenských kritérií ti solidní, ale přitom mám 
za to, že slušný člověk by měl mít problém si s nimi sednout k jednomu sto-
lu. A současně mnozí soudí druhé, zejména ohledně financí (aniž by znali 
všechny souvislosti a přímo se jich to týkalo), rychleji a rázněji, než jim 
přísluší. A že je to věcí pouze těch dvou – věřitele a dlužníka. Ať tak či onak, 
každopádně to je špatně, nemá cenu to jakkoli omlouvat či jinak okecávat 
a bylo třeba s tím něco dělat. Ale úplně nejvíce ze všeho chci zdůraznit, že 
má slova a přístup rozhodně nejsou návodem, abyste na dluhy kašlali. Roz-
hodně ne! Jen tvrdím, že je to lepší, než si dát kulku do hlavy či se uchlastat 
nebo ufetovat – tedy konat tak, že je stejně nesplatím, ale ještě jsem přítěží, 
blízkým i společnosti. A zejména je to myšleno v tom slova smyslu, že je 
lepší se na ně dočasně vykašlat, abych se nadechl a našel cestu, jak se jich 
zbavit ve výsledku rychleji, než kdybych se v nich plácal po zbytek života. 
Ale není to cesta pro každého, patří k ní mnohá odsouzení (možná i nyní, 
některých z vás), a to neustojí každý. Navíc se to také nemusí povést a pak 
trest je ještě výrazně tvrdší než „jen“ ty dluhy. Každý jsme nějaký a každé-
ho okolnosti, souvislosti i přístup, povaha, ale i stav, do kterého se dostal, je 
jiný. Toto byla cesta pro mne, ale kategoricky odmítám, že by to byla cesta 
obecná. Je třeba si uvědomit, že vše a každého je nutné posuzovat indivi-
duálně a já jsem prostě „mimozemšťan“ (zdaleka nejen dle mého názoru) 
a fungují u mě zcela jiné procesy než u „pozemšťanů“. Navíc jsem extrémi-
sta, takže jsem se za ty roky vrhal do nových a nových extrémů, které měly 
vyřešit vše jednou provždy a namísto toho mne odrovnaly jednou provždy 
(málem, nebýt „mimozemšťan“). A jediné, doslova jediné, co jsem za ty roky 
nevyzkoušel, bylo – neřešit to. Nervat to přes závit, nechtít to za každou 
cenu vyřešit ihned a provždy.

Co tím chci předat na obecné bázi je to, že vždy nějaká cesta je a vyplatí 
se ji hledat (bez alibismů ovšem!) a nevzdávat se! I proto se tak obnažuji, 
protože kdybych to nedělal, někteří si třeba řeknou „jo, tomu se to mluví, 
když nemá problémy…“
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jiných berlách, plácal jsem to, jak to šlo), ale tím, že můj život 
měl velmi špatné základy i směr, to byly jen dílčí náplasti, ni-
koli řešení. Bojoval jsem, boxersky řečeno občas vyhrál kolo, 
ale celkově na body to byla katastrofa. Neměl jsem ani domov, 
žil jsem kde a jak se dalo, až to došlo tak daleko, že v době, kdy 
jsem se rozhodl odcestovat, jsem spával na zemi v práci.

K tomu jsem měl pocit, že se na mě lepí i smůla, prostě že mi 
není přáno (což jsem tehdy částečně a dnes již naplno vnímám 
jako karmu, i že to tak prostě mělo být a jednou to pochopím, 
tedy i ocením, což se již stalo). Odpusťte, ale neumím to popsat 
výstižněji, než že jsem posral(2) či se posralo, co se jen dalo… 
A byť jsem si byl vědom svých mnohých předností (které mi 
navíc blízcí v dobré víře, ale často až vyčítavě předhazovali), 
byly mi spíše ke škodě než ku prospěchu, což bylo o to více 
zdrcující. Bylo tedy třeba se je naučit ovládat, ale v takto zača-
rovaném kruhu máte plné ruce práce sami se sebou. K tomu 
připočtěme celoživotní frustrace z fungování našeho „civilizo-
vaného“ světa(3), které jsem sice byl schopen pochopit, nikoli už 
však přijmout, tedy ani dle toho jednat a žít (vlastně jsem ani 
nechtěl), natož z toho profitovat – to se samozřejmě logicky vy-
lučuje. Přidejme rodinná trápení, dávná i ne-dávná, dlouhou 
řadu dalších aspektů, včetně mé velmi složité povahy (za kte-
rou jsem ale i tak byl již tehdy podvědomě rád), či velmi citlivé 
vnímání bolestí světa i druhých. A opravdu jsem na tom nebyl 

(2) Omlouvám se za vulgarismy, ale mají svůj smysl. Sice rozhodně ne-
jsem žádný svatoušek (naopak!) a většinu života jsem mluvil jak kanál, 
ale víceméně souhlasím s názorem, že vulgarismus je v podstatě chudoba 
vyjadřování. Zvláště český jazyk je natolik bohatý, krásný a pestrý, že 
se myšlenky či názory dají vyjadřovat výrazně košatěji a výstižněji než 
zredukované do vulgarismů. A před cizími lidmi a dámami je to nepří-
pustné… Na druhou stranu v lidové řeči, zejména ve vyprávění historek 
či vtipů, mají vulgarismy doslova nezastupitelné místo. I ve vyjadřování 
určitých stavů, kdy jsou prostě zcela nejtrefnější… Proto je občas ve svém 
vyprávění užiju. Ze stejných důvodů užívám i hovorovou mluvu a slang, 
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prostě tak, jak mi zobák narost a jak bych vám příběh vyprávěl třeba u tá-
boráku. Samozřejmě výrazně umírněněji s ohledem na to, abyste mi také 
rozuměli. Při ústním vyprávění navíc velmi gestikuluji i mám pestrou 
mimiku, to v textu lze těžko suplovat, proto aspoň užívám poměrně často 
smajlíka, zcela neplánovaně, vyplynulo to tak.

(3) Hodnoty a principy v našem světě fungující, v čele se zcela bezduchým 
materialismem, bezbřehou nenažraností, sobeckou, bezohlednou, až de-
struktivní zištností, omezeností, povrchností, pokrytectvím a nenapravi-
telným ničením vlastního a ostatních druhů i společného domova – naší 
planety (tedy zcela idiotské jednání na úrovni retardace, přesto se bijeme 
do prsou a sami sebe nazýváme krály tvorstva). Prostě ta naše neuvěřitelná 
lidská hloupost (která dosadila k moci Hitlera či Stalina a historie se opa-
kuje), v kombinaci s neuvěřitelnou arogancí, škodící všemu a všem, i zcela 
prohnilé a nesmírně chatrné základy (s ještě chatrnější civilizací – asi má-
lokdo si to uvědomuje, ale to, co považujeme za jistoty a je pro nás důležité, 
tomu stačí jen malinko, aby jak lusknutím prstu nebylo), i principy a prio-
rity jejího fungování. Například že to, čím se zabývá většina lidí a co pova-
žujeme za prioritní, je zcela nepodstatné, až malicherné v porovnání s tím, 
čím se skoro nikdo nezabývá. A teď ani tak nemyslím „duchovní kraviny“, 
jak by to někdo nazval, ale elementární principy žití každého z nás i přežití 
druhu jako takového. Jedním z mnoha paradoxů naší na hlavu postavené 
civilizace je fakt, že drtivou většinu času a energie věnuje lidem a činnos-
tem, které nás netěší a nebaví, abychom pak kvůli tomu neměli čas, energii 
a ani náladu na ty, co máme rádi, a na to, co nás těší, přičemž se ještě rádi 
oháníme formulkou, že tomu tak je právě kvůli nim.

Ze života se vytratil život a stalo se z něj jen honění, stresování a věčné 
„nemám čas“. Žijí tak úspěšní i neúspěšní, jedni se honí, aby měli, druzí, 
aby o to nepřišli. A všichni si myslí, že „musí“. V tom je ta naše zvrácená 
„civilizace“ právě nejpodivnější. Že žijeme proti zdravému rozumu, pro-
ti přírodě, proti naší přirozenosti, proti smyslu žití jako takového, proti 
vlastnímu štěstí, a ještě myslíme, že vlastně musíme. Každý vzpomíná 
(skoro každý), jak měl krásné dětství, přičemž hořekuje na dospělost, i dě-
tem říkáme: „Užívej života, dokud můžeš“. Copak ale zbytek života má být 
už jen za trest, jen jedna velká povinnost a starost, bez radostí? Kdo to vy-
myslel, co je v tom za logiku?? A že mnozí se snaží jen přežít, namísto žít. 
Proč jsme si to takhle zařídili? To mi prostě hlava nebrala a tím, že se mi 
takový způsob života zdál naprosto zvrácený a smysl postrádající, logicky 
s ním těžko mohu koexistovat, tedy z něj i těžit. To vše a mnohé další 
mě vždy obrovsky trápilo a trápí dodnes. Jen už to v současnosti, stejně 
jako jiné starosti, umím ovládat a často i využívat ku prospěchu druhých 
i sebe. Tehdy ale má trápení zcela ovládaly mě a můj život.
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dobře. Sice jsem pro většinu lidí navenek působil jako ten 
„usměvavý, bezstarostný, šťastný“ (kterému ze závisti ještě 
někteří škodili či ho aspoň pomlouvali), ale to je dáno mým pří-
stupem i povahou. Nicméně pár mých úplně nejbližších přátel 
znalo velmi dobře pravdu – nacházel jsem se přesně v tom sta-
vu i situaci, ve které si mnozí sahají na život, respektive dělají 
to ještě výrazně dříve, než kam až jsem se propadl já.

To by ale odporovalo mému přesvědčení (i když jen zčás-
ti), bylo by to nečestné vůči mým závazkům i neohleduplné 
vůči lidem, kteří mě měli rádi a pomáhali mi. A pak – mám 
Tekyho – psa, věrného přítele, který by se beze mě utrá-
pil. Mohl bych dát kulku do hlavy oběma, ale nezabil bych 
přece přítele a navíc by to pěkně zamávalo s mou karmou. 
Nicméně rozhodně nenaříkám, uvádím to jen pro pocho-
pení celého příběhu a vím, že si za vše mohu sám. Nejen 
tím, jaký jsem a nejsem, ale i prostor (prozřetelnost, uni-
versum, Buddha, Bůh, je jedno, jaké slovo použijeme) nám 
vždy dává to, co chceme. A já vlastně na úrovni nejhlubšího 
podvědomí nikdy nechtěl peníze či jinou formu společensky 
uznávaného úspěchu, ale především zkušenosti, rozvíjet se 
a vědět víc. A to jsem také dostával. Nejvíce se totiž naučíte 
o světě, o druhých a především o sobě ve sračkách(4) – když 
je přežijete. 

(4) Samozřejmě v nejmenším to není myšleno tak, že srač… samy o sobě 
jsou požehnáním či lekcemi. Ale když je správně uchopíte a přičtete 
k tomu vše, co přinášejí (v čele s tím, že musíte vystoupit ze své komfortní 
zóny i se naučit či alespoň objevit ctnosti, jako jsou pokora, vděk, smíře-
ní…), i odnášejí (mimochodem jsou i úžasným filtrem na lidi), pak mohou 
být skutečným darem a posunout vás tam, kam byste se bez nich dostat 
nemohli. Obdobně jako když přežijete svou smrt (o čemž také něco vím), 
což má k sobě velmi blízko. Nebo žití v jiných kulturách (kam mě kromě 
mých snů vyhnaly právě ty srač…) vám dá poznání a zkušenosti, které 
byste jinak neměli šanci získat – možná zčásti na úrovni teoretické, ale to 
rozhodně není to samé.
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Tak jsem je dostával. A tím i lekce k nezaplacení (které 
jsem ale ještě bohužel příliš neměnil v poznání). Pravda je 
i taková, že jsem nikdy neměl strach ze smrti, nemoci(5) či 
chudoby, ale až doslovnou hrůzu jsem měl z šedivého, nezá-
živného, tuctového života (který by navíc řídil systém a spo-
lečnost, nikoli já). Jen přežívat, tedy žít bez vyššího smyslu, 
cíle a naplnění, jak to dělá většina lidí v naší „civilizaci“, 
i těch „úspěšných“, z toho jsem měl vždy až panickou hrůzu. 
Vnímám to jako přetrpění času, než umřeme. A mrhání da-
rem, protože život je dar od Boha (když použiji křesťanskou 
terminologii).

Ale tak to přece být nemá, život se má užívat! Nicméně 
ten pestrý a nevšední život jsem si představoval „trochu“ ji-
nak, což nic nemění na tom, že jsem dostával, co jsem chtěl – 
šedivý, tuctový, nezáživný život jsem skutečně nežil… Má 
očekávání byla, pravda, zcela jiná. Ale byla to právě má oče-
kávání, která mě zklamávala a trápila(6), nikoli fakt, že bych 
nedostával, co jsem si přál, co jsem přivolával a přitahoval. 
Je potřeba být k sobě hodně upřímný a pravdivý na takové 
přiznání. Nejčastěji však lžeme sami sobě…

Když se někomu nedaří, jen málokdo si přizná, že vlastně 
má, co chtěl(7). Jde jen o to vědět, co doopravdy chceme, a co 
ne, určit si priority a srovnat si, co k čemu vede a nevede. 
K tomu je třeba i velká dávka soudnosti a upřímné, pravdivé 
sebereflexe. A především uvědomění, že my jsme ten klíč, 
což také nejde vždy hned pochopit a vidět, i když podvědomě 
to víme všichni(8).

(5) Platí to o mně a hlavně o tehdejší době, navíc co se týče smrti či nemo-
ci blízkých, jsem si užil později své, což se v knize také dočtete.

(6) Často slýcháme (a mnozí i říkáme), že mě zklamal ten či onen nebo 
práce nebo dovolená nebo… Faktem ale je, že dotyčný se chová podle toho, 
jaký je, i ta práce či dovolená jsou takovými, jakými jsou, jen my jsme 
od nich očekávali něco jiného… Právě naše očekávání jsou tím, co nás 
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zklamalo či i nadále zklamává (když si to neuvědomíme). Navíc se tím 
i ochuzujeme, protože když od zmrzliny očekávám, že bude jako bram-
borák (teplá, slaná a mastná), pak rozhodně budu zhnusený, místo toho, 
abych byl nadšený, jak je sladká a ledová. Samozřejmě – asi namítnete, 
že těžko lze být nadšený, když se někdo zachová jako hajzl nebo vám pro-
prší dovolená, ale i kontakt s hajzlem se dá využít ku prospěchu, a když 
si na své dovče užijete výlety v dešti (mimochodem víte, jak je v dešti 
v přírodě parádně, včetně toho, že nepotkáte jiné výletníky a jak svěží je 
vzduch), či se pustíte do nějaké společenské hry namísto koupání, je to 
rozhodně přínosnější než být naštvaný. Co je lepší – mít propršenou do-
volenou, ale užívat si se svými blízkými činností, na které doma a na pro-
sluněných dovolených nemáte čas či potřebu je dělat, i mít úžasný pocit 
z toho, jak i negativní události brilantně zvládáte a jste navíc příkladem, 
nebo mít propršenou dovolenou, být naštvaný, mít naštvané blízké a ještě 
za to vše platit?

(7) Měl jsem kamaráda, který vždy toužil být bohatý, uznávaný, respek-
tovaný, obdivovaný, ale současně ještě raději měl gauč, zapálit si jointa 
a flákat se. Chtěl to skloubit a zcela odmítal jít cestou těch, kterým se 
to povedlo – tedy dřiny a sebereflexe. Dokola jen viděl a mluvil o těch, 
kterým se to povedlo bezpracně – ale to byli buď velcí klikaři, nebo o nich 
prostě nevěděl vše – třeba že nejdříve dřeli, a až pak se z nich stali „poho-
dáři-flákači“, kteří si jen lehkou činností svou materiální existenci udržu-
jí. Samozřejmě dá se čekat na výhru v loterii či jiné štěstí, ale nemyslím, 
že je dobré život pročekat, navíc na něco, co má mizivou šanci na úspěch. 
Navíc když nejsme připravení, může i výhra v loterii být zkázou. Ten 
dotyčný svůj přístup nezměnil, ani když mu kvůli tomu nic nefungovalo, 
a partnerka ho i s dětmi opustila. On to viděl jen jako smůlu či nepřízeň 
osudu a jen ukřivděně a závistivě plival na ty, kteří se o svůj úspěch tvrdě 
zasloužili. Rozhodně ale netvrdím, že klíč a recept na štěstí je „někým 
být a něco mít“. Jestliže je někdo skutečně šťastný, že nedělá a nemá nic, 
přičemž celé dny jen přemýšlí o nesmrtelnosti brouka, pak je to správná 
cesta. Stejně tak, pakliže je někdo šťastný coby workoholik a skutečně mu 
to dává pocit štěstí, pak i to je správná cesta. Často, ne-li většinou, tomu 
ale bývá naopak a navíc chceme to, co nemáme, a závidíme to druhým, 
přičemž kdyby ta možnost skutečně byla, měnit bychom nechtěli.

Uvedu vám jeden příklad, který navíc tím, že znám lidi v podstatě 
ve všech sociálních a zájmových skupinách, není hypotetický, ale ze ži-
vota, stejně jako všechny ostatní. Představte si, jak jede pán v novém lu-
xusním mercedesu, je krásné léto a on míjí zahrádku před hospodou, kde 
se u piva baví partička „zevlounů“ (flákačů). Oni závistivě koukají na jeho 
auto i na tu atraktivní kost, která sedí vedle něj, a říkají si: „Hele, takhle 
bych se chtěl mít“. A on, celý udřený a ustaraný, věčně s telefonem u ucha, 
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si zas při pohledu na ně říká: „Hele, takhle bych se chtěl mít.“ A přitom 
skutečnost je taková, že oni i on mají tu možnost – on může zastavit, zaho-
dit telefon i kravatu, vykašlat se na to, co řeší, a dát si pivo, oni zas mohou 
vstát a jít makat, vzít druhou práci či začít podnikat a také to auto i roš-
těnku mít. Ale to právě ani jeden z nich doopravdy nechce a koneckonců 
proto to také nedělají. Oni chtějí vysedávat u toho pivka a mít klídek, on 
zas chce mít ty peníze, moc, krásné ženy atd. Oni i on mají to, co chtějí, 
ale protože s tím ruku v ruce jde i to, co nechtějí, a naopak to znemožňuje 
mnohé z toho, co by rádi, nemají pocit uspokojení a štěstí. Stačí si ale jen 
uvědomit, že vlastně máme to, co chceme, a pakliže to není pravda (že ten 
poměr je opačný, že nám většina spíše nevyhovuje), tak to změnit. V uve-
dených příkladech by to znamenalo přestat vysedávat u piva či se vzdát 
velkých peněz a funkcí. To by se jim ale také nelíbilo, proto v mnohých 
případech stačí si jen s pokorou a sebereflexí uvědomit, že vlastně mám, 
co chci (a co nechci, což spolu souvisí a je toho nedílnou součástí), a že 
současně to mohu změnit. A pakliže nemohu (což většinou znamená, že 
nechci, alespoň ne dostatečně), pak bych neměl nadávat a už vůbec ne zá-
vidět, i proto, že zdaleka nevím vše, co ten, komu závidím, musel vykonat 
či obětovat, co bych já vykonat nebo obětovat rozhodně nechtěl.

(8) Sice se nám to často nezdá, respektive nechce zdát, protože se jeví 
mnohem jednodušší obviňovat celý svět než sami sebe. Zajímavé je, že si 
to de facto uvědomujeme, ale polovičatě, jak nám to v naší pohodlnosti, sa-
molibosti a omezenosti vyhovuje. Když se nám daří a věci vycházejí, jsme 
MY ti pašáci. Když se nedaří a věci nevycházejí podle našich představ, 
můžou za to ONI – šéf, žena, manžel, kolega… Že ale my sami si vybrali 
tu ženu, muže, práci (či nedělali nic nebo ne dostatečně, abychom získali 
nebo si zasloužili lepší) a nechali události dojít jinam, než kam jsme chtě-
li, opět jen my sami jsme zodpovědní za průběh, tedy i za nápravu. To se 
nám už přiznat nechce. Zdánlivě jednodušší je brečet, pomlouvat a závi-
dět, než si přiznat nepříjemnou pravdu a vzít tak svůj život do vlastních 
rukou. Silný člověk si přizná chybu, protože má sílu a vůli podívat se 
pravdě do očí, jen slaboch a lenoch ukazuje na druhé. Ten tomu bohužel 
většinou i sám věří, jakákoli jiná cesta se mu jeví jako příliš obtížná. Nej-
častěji a nejpřesvědčivěji lžeme totiž především sami sobě. Ke své škodě 
i ke škodě našich blízkých a ostatních, protože vše spolu vzájemně souvisí. 
Logicky. Pochopitelně si uvědomuji i vliv vrozených genů, ale jednak ani 
ty nejsou náhoda, a věřím, že vše, včetně toho, jací jsme a komu jsme se 
narodili, nás má něčemu naučit a má to svůj důvod, ale především ani 
geny nejsou nevýhoda. Jako u všeho i zde platí, že nemá cenu řešit, co je 
dáno a co bylo, ale vždy jde změnit, jak s tím naložíme a co bude – zda vy-
užijeme přednosti a s nedostatky se naučíme pracovat tak, aby i z nich se 
postupem času staly přednosti, protože každý z nás je jedinečný a každý 
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Možná si říkáte, proč, když jsem „všechno tak dobře věděl 
a znal“, jsem současně byl v prd… To bylo dáno jednak tím, 
že je velký rozdíl mezi vědět a vědět, přičemž mnohé vím 
až dnes i díky tomu, co je obsahem této knihy, a proto dou-
fám, že snad něco z toho předám i vám. A pak také dvěma 
kolejemi, po kterých jel můj život – jedna byla „současnost“, 
druhá „minulost“. Před nějakým časem jsem započal cestu, 
řekněme, své duchovní revoluce, začal jsem na sobě praco-
vat, na totální změně sebe samého, svého života… A v pod-
statě se dařilo, mnohého starého jsem se zbavil a mnoho no-
vého nabral – lidi, poznatky, energii. Ale pořád mě strašily 
a znovu dokola vracely na starou kolej následky mých chyb, 
mého starého života. Hlavně dluhy. Pořád se mi nedařilo 
se z tohoto začarovaného kruhu vymanit, ať jsem se snažil 
sebevíc, i když se mi (vnitřně, v rámci práce na sobě) dařilo. 
A samozřejmě jsem tehdy ještě nevěděl vše až v takové míře 
a podobě jako dnes, natož jak to budu vědět zas o nějaký čas 
později. Ale přesto jsem již kus cesty i poznání urazil. Byl 
jsem si tedy velmi dobře vědom toho, že já jsem příčinou 
svých nesnází, což současně značí, že jsem i nápravou. To 
byla samozřejmě svým způsobem vynikající a optimistická 
zpráva, protože když neznáme skutečnou příčinu problému 
(jakéhokoli), nemůžeme ji ani odstranit a problém vyřešit.

Navíc kdo si neuvědomuje, že my máme klíč k naší bu-
doucnosti i k řešení našich obtíží, pak sám sebe chápe 
jako bezmocnou loutku v rukách osudu (čímž v nejmenším 

nejenže může, ale především měl by být a zaslouží si být šťastný. To není 
fráze, to není pohádka, to není náboženské dogma, to je selský rozum, 
racionální dedukce a prožité osudy sebe i druhých!

Samozřejmě potřebujeme i ono pověstné štěstí, ale to přeje připrave-
ným, těm ostatním (myslím ty, kteří se vymlouvají, že ho nemají) nepo-
může, ani kdyby o něj zakopávali, už proto, že ho ani nevidí či neumějí 
využít. A naopak smůla je pro ně vítanou omluvou (výmluvou!), zatímco 
ty, kteří opravdu chtějí, maximálně jen trochu.
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nepodceňuji úlohu osudu, ani jak moc důležité je mu naslou-
chat a ve správný moment se jím nechat vést), což musí být 
nesmírně bezútěšný, beznadějný a zoufalý pocit. Já řešení 
tedy znal a věděl jsem, že je vše v mých rukách, nicméně 
jsem byl už natolik zmlácený, zjizvený, unavený a pozna-
menaný, i bez sebevědomí a chuti k čemukoli (navíc toho 
bylo tolik co napravovat, že to snad ani za jeden lidský ži-
vot nešlo zvládnout, a ani jsem nevěděl, kde či jak začít), 
že spíše na mě tento fakt působil kontraproduktivně. Máte 
klíč nejen k ukončení trápení, ale i ke štěstí, a jen ho nejste 
schopni použít. To byl zoufalý pocit, který mi bral posled-
ní zbytky energie, chuti a vůle žít, ale i sebedůvěru a sebe- 
úctu. Prostě jsem se z toho všeho nemohl nejenže vymanit, 
ale navíc to nakonec zašlo tak daleko, že doslova vše mě srá-
želo dál a dál na kolena. Dokonce i setkání s milovanými či 
přáteli nebo nějaká dříve oblíbená aktivita – i to jen pro-
hlubovalo můj pocit zoufalství a beznaděje. Že o tohle vše 
krásné jsem se připravil a nejenže mít už nikdy nebudu, ale 
i těmhle úžasným lidem jsem ublížil či ublížím nebo je ně-
jak zklamu, jako mnohé předtím. Doslova se mi nechtělo žít 
a vlastně jsem už ani nežil – nejraději jsem byl někde zalezlý 
sám a jen jsem prosil, ať spadne strop či nějak obdobně ať mi 
osud už konečně pomůže. Záleželo mi už pouze na tom, aby 
to milovaní nepoznali (aspoň ne v plné míře), pročež jsem 
se jim pochopitelně vyhýbal. A také jsem nechtěl, aby na to 
doplácel Tekýsek, takže vlastně především kvůli němu jsem 
se držel, bral ho (nás) do přírody apod. Čímž mi nikoli prvně, 
ani naposledy, a zdaleka nejen tím, zachránil život i zdra-
ví, protože pohyb jsem nutně potřeboval nejen na rozehnání 
chmur, ale i s ohledem na několik zdravotních potíží (jsem 
přesvědčený, že i proto mi ho osud přivedl do cesty).

Promýšlel a zkoušel jsem různá extrémní řešení, která 
by znamenala i obětovat život. Už jsem byl v tomto směru 
svolný k čemukoli, doslova (tedy kromě okrádání důchodců 
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ve velkém a obdobných aktivit, které se občas nabízely a kte-
ré mnozí společensky uznávaní a obdivovaní „podnikatelé“ 
či politici konají bez mrknutí oka). Všechny varianty ale po-
malu postupně odpadly jako velmi těžko řešitelné či kvů-
li výraznému riziku, že se vše ještě zhorší. To jsem nesměl 
připustit!

Po bezpočtu bezesných nocích i přečkaných stavech, kdy 
jsem trpěl, jak si kromě těch, kteří prošli něčím obdobným, 
umí představit asi jen málokdo(9), po poradách s lidmi, na kte-
ré dám (i kterým jsem byl zavázán či dlužil nebo obojí), jsem 
dospěl, jak jsem dodnes přesvědčený, k nejlepšímu řešení: 
odjet co nejdále, do pokud možno co nejodlišnějšího prostředí 
(a také do co nejtěžšího dle hesla „co tě nezabije, to tě posí-
lí“), pokusit se vše ze sebe setřepat, dát si zdraví i sebevědo-
mí, spaní a vůli žít dohromady a začít znova. Takový životní 
restart. A najít odpovědi, což znamená především nalézt ty 
správné otázky (některé z nich předkládám již zde v tom-
to úvodu, ale sám jsem tehdy rozhodně tak daleko nebyl). 
A také klid, rovnováhu, smíření a sám sebe. A nebýt v křeči, 
která mnohé způsobila. Začít budovat svůj život od nuly.

Byl jsem přesvědčený, že tím najdu i způsob, jak vyřešit 
své závazky – možná to zní divně, ale tak znělo i doporučení 
mých rádců: chceš-li vyřešit své závazky, v prvé řadě se jich 
zbav v hlavě. Žij a jednej, jako bys je neměl (bez toho tlaku 
a neustálého ovlivňování všeho, když už to došlo tak dale-
ko) a jednou je třeba vyřešíš. Ve stavu a v situaci, ve které 
jsi, toho nedosáhneš zcela určitě a mrtvej nebo v blázinci 
či v kriminále taky nikomu moc platnej nebudeš(10). Dostal 
jsem tak od svých nejbližších i kamarádů věřitelů, kteří vě-
děli moc dobře, že jsem padal hlouběji a hlouběji právě díky 
křečovitým snahám své závazky vyřešit, v podstatě požeh-
nání se na ně nyní vykašlat – ale s podmínkou, že se budu 
skutečně důsledně držet plánu, tedy že vše ze sebe setřesu, 
na vše zapomenu a začnu zcela nový život.
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(9) Zdůrazňuji, že si jsem více než dobře vědom nesrovnatelně horších 
problémů, vedle kterých tyto a obdobné jsou na první pohled směšné. Na-
příklad v rámci charitativních činností jsem nejednou byl u umírajících 
dětí či byl svědkem jiných nepředstavitelných utrpení. A vždy, když jsem 
si na ně vzpomněl, jsem se styděl, co považuji za problém a jak mrhám 
svým životem, za který by oni a mnozí další dali doslova vše. Bohužel ale 
na výsledném prožívání mých problémů a na tom, co mi způsobovaly, to nic 
(tehdy) nezměnilo, leckdy to naopak vše ještě zhoršovalo. Cítil jsem pocit 
viny i vůči těmto lidem, dokonce až sebemrskačství. Nepopisuji svá trápe-
ní jako utrpení proto, že by až tak strašnou tragédií skutečně byly, ale že 
jsem to tak cítil a především prožíval – skoro jsem nespal, nejedl, klepal 
se a doslova mlátil hlavou o zeď či stůl… Dojdete-li do takového stavu, je 
svým způsobem jedno, co ho způsobilo, a i kdyby ve své podstatě šlo o tu 
největší kravinu, nesnižuje to výsledné trápení. Jsou i lidé, kteří se trá-
pí obdobně, a přitom k tomu nemají žádný konkrétní důvod – prostě jsou 
třeba nemocní. A naopak jiné lidi skutečné utrpení „nakopne“ či „probere“ 
a začnou k životu i k sobě samým přistupovat zcela jinak. Nehledě na to, že 
když se staráte o někoho velmi vážně nemocného, kdo je navíc na vás plně 
závislý, pokud máte všech pět pohromadě, vlastně ani na nějaké trápení 
nemáte sebemenší čas a prostor. Takže na jednu stranu jsem nepřítelem 
toho, když někdo dělá z komára velblouda a fňuká kvůli kravině, protože si 
neuvědomuje, jak vypadají skutečné problémy, na druhou stranu ani nelze 
k druhým přistupovat stylem „ten toho nadělá“, když nevíme vše, včetně 
všech souvislostí či předcházejících událostí, a nejsme v jeho kůži, nezná-
me jeho povahu, pocity, hodnoty, priority atd. Nezapomínejme, že každý 
jsme zcela jiný. Nejsme všichni schopni a ani povinni chápat druhé, stačí 
je respektovat (samozřejmě pakliže vědomě neubližují druhým, ale i tam je 
nutné jim porozumět, protože jen odstraněním pravé příčiny, čemuž nutně 
předchází její pochopení, skutečně odstraníme problém).

(10) To mi říkal kdysi již pan doktor Hnízdil, velmi uznávaný a náš nej-
známější psychosomatik, když jsem se k němu dostal v dost zbědovaném 
zdravotním stavu (devítimilimetrový výhřez plotýnek, se kterými jsem 
měl často až nesnesitelná trápení, krvácející hemeroidy, žaludeční vředy, 
silné migrény, nespavost atd.). Doslova řekl, poté co prostudoval všechna 
má vyšetření a pozorně si mě vyslechl: „Pane Drobný, jestli vy okamžitě 
se svým životem něco neuděláte, velmi brzy skončíte mrtvý, na kapač-
kách nebo v blázinci a ani z jednoho se už nedostanete. A upřímně se 
divím, že ani jedno ještě nenastalo!“ Tehdy jsem mu tvrdil, co asi už někdy 
řeklo mnoho z vás či na to myslí při čtení těchto řádek: „No jo, to se řekne, 
ale jak se mám zbavit dluhů či změnit systém, ve kterém jako lidstvo žije-
me?“ Věděl jsem, že má pravdu, ale současně jsem si neuměl v nejmenším 
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Současně vždy bylo mým snem poznávat svět a odlišné 
civilizace. Jako Honza s rancem přes rameno, který se pro-
tlouká sám a bez prostředků, protože cestovat s naládova-
nou platební kartou umí asi každý a především toho tak moc 
nepozná, ani se nenaučí… Mám rád výzvy a Honza jsem, 
bez prostředků také, tedy vlastně mám ideální podmínky 
ke splnění svého snu ;-) A koneckonců je to nejlepší způsob, 
jak k tomu přistoupit. Když musíš, tak musíš! Takže proč 
si to ještě ztěžovat, a naopak nevýhodu neotočit ve výhodu? 
Záleží přece jen na nás, zda se na sklenici s vodou díváme 
jako na poloplnou či poloprázdnou.

Navíc v Evropě právě naplno bujela finanční krize a začí-
naly krachovat i úspěšné, zaběhlé firmy či přicházeli o práci 

představit, jak bych to mohl provést. Byl jsem přesvědčený, že ani ne-
smím – mám přece závazky, a to nejen dluhy, ale i jsem povinovaný lidem, 
kteří mi někdy pomohli, kteří mě mají rádi (dnes už vím, že v tomto slova 
smyslu povinovaní jsme pouze sami sobě – být šťastni a ten, kdo vás má 
opravdu rád, pak bude šťastný s vámi). Nemohu se přece na vše a všechny 
vykašlat! Nicméně později, když několikrát málem nastalo něco z toho, 
před čím mě varoval, jsem přišel na takové „meziřešení“ – že když nemo-
hu pomoci sám sobě, mohu alespoň pomáhat druhým (a tím třeba pomohu 
i sobě) a začal jsem se velmi angažovat v charitě. Sice na začátku toho 
byly částečně i méně ušlechtilé pohnutky, zejména lidí, se kterými jsem se 
do toho v počátcích pustil, ale uvažoval jsem o tom již předtím, proto mně 
jejich nabídka přišla velmi vhod. Navíc to vypadalo, že tím vyřeším i své 
finanční závazky (nemělo jít vysloveně o podvody, jen chtěli být „finančně 
šikovní“, ale nikomu tím neškodit), což by byly doslova dvě mouchy jed-
nou ranou. To druhé se tehdy nakonec nepovedlo, bylo to doslova naopak. 
Navíc když jsem postupně odmítal některé jejich zcela nesmyslné poža-
davky, získal jsem v nich i nepřátele, kteří mi velmi agresivně vyhrožovali 
i ošklivě mě špinili v tom smyslu, že jsem si už určitě nakradl dost milionů 
bez nich, když to odmítám (podle sebe soudím tebe), ale to už je jiný pří-
běh. Každopádně charitě jsem tehdy velmi propadl a dalo mi to obrovsky 
moc. Tekýsek celou tu dobu byl samozřejmě při tom. Škoda, že toho se ti 
dotyční neúčastnili, o moc se ochudili.
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i dlouholetí, úspěšní zaměstnanci. Bylo jasné, tehdy v roce 
2013 víceméně jen dobrým prognostikům či „milovníkům 
konspiračních a jinak bláznivých teorií“ (jak jsou někdy na-
zýváni i ti, kteří jen tupě nepřejímají, co nám do hlavy nalévá 
systém ovládající mnohá média, potřebující z nás mít stádo 
ovcí), že v našem světě probíhají a především budou probí-
hat zásadní změny – ekonomické, ekologické, klimatické… 
Že dost pravděpodobné jsou i války či migrační krize, i že 
terorismus bude sílit atd., prostě že vše bude jinak, než jak 
jsme zvyklí. A také že mnoho našich „jistot“ vezme za své. 
I z těchto důvodů bylo praktické poznat vzdálené a na tom 
našem přímo nezávislé světy, vybudovat si tam zázemí, kon-
takty a mít kdykoli možnost, případně i se svými blízkými, 
se přesunout do příznivějších a bezpečnějších podmínek.

Kdysi jsem už do zahraničí odešel(11), do Anglie, ale tehdy 
jsem to cítil jako vyhnanství, i k tomu tak (bohužel!) podvě-
domě přistupoval. Což způsobovalo mnohé nežádoucí řetězo-
vé události, díky kterým jsem si tuto životní etapu nejenže 
příliš neužíval, ale naopak se spíše trápil, a v součtu všeho 
měl nehodu (v podstatě sebevražednou), která mě jen doslo-
va zázrakem(12) nestála život – tedy umřel bych nešťastný. 
Obdobně vadný přístup už nemíním opakovat!

(11) I o tom se dozvíte v sekci „Autoři knihy“, nicméně velmi stručně – 
pořádal jsem gigantickou motoristickou akci (stuntriding, freestyle mo-
tocross, tuningová auta, hummery, off road trať, noční adrenalin show 
s pyrotechnikou a mnoho, mnoho dalšího) v Praze na Letné. Z diváckého 
hlediska byla moc povedená, v médiích o ní psali doslova nadšeně. Ale 
zčásti mým megalomanstvím, zčásti mou nezodpovědností i mladickou 
nerozvážností a zaslepeností, kvůli nimž jsem se hnal jen bezhlavě za vý-
sledkem, ale i zčásti souhrou různých nepříznivých okolností jsem si teh-
dy doslova zlámal vaz. Diváků bylo dost, ale ne tolik, aby zaplatili obrov-
ské náklady. Přišel jsem doslova o vše – o peníze, auto, sny, ideály, plány, 
navíc jsem se obrovsky zadlužil (což mělo i „komický“ rozměr v tom slova 
smyslu, že ti, kteří mi tehdy radili, ať nikomu nic nepodepisuji, protože 
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víceméně všechny dodávky tribun, plotů atd. jsem měl na čestné slovo, 
když jsem všem dodatečně objednávky podepsal, protože mé slovo přece 
nemá menší váhu než podepsaná smlouva, a stal se tak oficiálním vel-
kodlužníkem, ti samí lidé mě pak nejvíce pomlouvali a odsuzovali. Přitom 
zachovat se jejich stylem, oficiálním dlužníkem bych nebyl). Následné 
měsíce jsem se snažil splatit či jinak vyřídit (protislužbami apod.), co jen 
šlo. Vrátil jsem se i k pinglování a celkově k „normálnímu“ stylu života, 
jen jsem makal a absolutně rezignoval na jakékoli sny (což v podstatě 
bylo i podmínkou blízkých, kteří mi pomohli z nejhoršího), ale byl jsem 
jako tělo bez ducha. Během měsíce od akce mě navíc opustila po pětiletém 
vztahu přítelkyně (nebylo to, jak to vypadá, mohl jsem si za to sám, pře-
dešlými pěti roky, výbuch akce se vším souvisejícím byl jen poslední kap-
kou) a kvůli rakovině jsem musel uspat svého věrného vlčáka Codýska, 
synka mého prvního psa Ronušky. Do Anglie jsem neutekl (a už vůbec ne 
do nějakého blahobytu), jak si tehdy mnozí mysleli a o mně šířili, všichni 
věřitelé věděli, kam a proč jedu, byl jsem s nimi i během pobytu ve spojení 
a tam jsem makal devadesát hodin týdně. Začínal jsem u nádobí a ve stu-
deném, vlhkém suterénním bytu, se sedmi dělníky, kteří chodili či se 
vraceli z různých směn, takže jsem velmi špatně spal a celkově, i z řady 
dalších důvodů, včetně těch v mé hlavě a duši, šlo zejména ze začátku 
o noční můru. Respektive ještě hůře, protože jsem měl tehdy sen, velmi 
ošklivý, doslova noční můru, ale když jsem se probudil a uvědomil si rea-
litu, okamžitě jsem chtěl zas usnout, protože ten hnusnej sen byl lepší…

(12) Šlo o nehodu na motorce, ale ten den a tu jízdu jsem v podstatě dělal 
vše pro to, aby to tak skončilo… A nejen podle kámošů, kteří nehodu vi-
děli, se nedala přežít. Vlastním tělem jsem málem převrátil auto na bok, 
mělo zhruba metr kola ve vzduchu, taková rána prostě musela roztrhat 
vnitřnosti. Neztratil jsem vědomí, pamatuji si celý průběh i to, že než 
k nárazu došlo, tak jsem i já „věděl“, že jsem mrtvý, a paradoxně jsem 
cítil obrovský klid (také mi proběhly hlavou nesmírně zajímavé myšlenky 
a s ohledem na to, jak rychle se vše odehrálo, i velice dlouhé procesy). 
Když se tak po nárazu nestalo, stále jsem „věděl“, že umřu, jen v bolestech 
a utrpení na silnici, což už jsem tak klidný rozhodně nebyl. Kamarádi 
ke mně ani nejdříve neběželi, doslova prý proto (už jsem je to slyšel při 
různých příležitostí vyprávět mnohokrát), věděli, že jsem mrtvej, a jen mě 
nechtěli vidět rozsekanýho… Ale přežil jsem, což i s tím, co mi v průběhu 
běželo hlavou, potvrdilo a prohloubilo mé duchovní přemýšlení, byť bylo 
stále jen v plenkách a neuměl jsem ho příliš využívat v praxi.
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I moderní koučové tvrdí, že co se nám v životě daří i nedaří, 
je výsledek našeho programu v hlavě. Musel jsem tedy změnit 
ten svůj. K tomu bylo potřeba zásadní změny – de facto všeho 
a ve všem… Na to potřebuji nejdříve klid a prostor.

Mám mraky kontaktů, zkušeností, jsem muž mnoha ře-
mesel a schopností. Zúročit tedy vše jinde, v jiném světě…, 
navíc to zkusit v naprosto jiné civilizaci, kde by třeba mé 
„neduhy“ byly naopak přednostmi, by dávalo smysl. Větši-
nou jsem měl za to – když jsem o sobě pod vlivem okolností 
zrovna nepochyboval, že to vlastně mám vše svým způsobem 
správně hozené (a lidé, kteří mě znají dobře, to tak viděli se 
mnou), jen s tímto uvažováním a přístupem žiju na nespráv-
né planetě. Na jinou planetu neumím odjet, ale do jiného 
světa ano. Proč to nezkusit? Zejména když de facto nemám 
co ztratit? Mimo jiné se naučím jazyk. Navíc je to samozřej-
mě obrovská zkušenost a nikdy nevíme, co nám to přinese, 
co se naučíme, co se odnaučíme. A jak to tak bývá, třeba to 
bude něco úplně jiného, než co jsme plánovali, ale co bude 
řešením. Třeba napíšu pak o tom všem knihu (tento nápad 
jsem dostal až v Peru, uvádím nyní jen pro příklad), dobře ji 
zpeněžím a stane se z toho má úspěšná a naplňující profese. 
Nebo se z knihy stane film. Nebo si knihu přečte někdo, koho 
zaujme a kdo pro mě následně bude klíčový. Nebo nebo nebo, 
jen nesedět v koutě, fňukat nebo chlastat nebo fetovat nebo 
nevím co ještě, či jen čekat, až to přijde. Nebo se vzdát, rezig-
novat – ať už, že se vzdám života, či mých představ o něm. 
Protože sice na jednu stranu nelze být úplně bezbřehý na-
ivní idealista-snílek, ale na druhou stranu vzdát se ideálů 
a snů, to by – alespoň pro mě, bylo horší než nežít.

Takže odjet – ale kam, dle jakého klíče? A zač? A jak to 
půjde se psem, navíc hendikepovaným? Jaké to je s ním 
cestovat a začleňovat ho do zcela odlišných světů (a někdy 
i do extrémních lokací, klimat či jiných zcela nezvyklých 
okolností)? Proč nakonec navzdory všeobecným očekává-
ním a katastrofickým předpovědím, ale i mnohým výdajům, 
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komplikacím, starostem, stresům a omezením mi to bylo 
více přínosem než závažím? A co vše mi Cesta nakonec při-
nesla? A vzala (jestli)? A jak to prožíval chlupatý parťák? 
A jak lidé a zvířata koukali na něj i na nás oba – blázny? 
Jak moc mi odlišné světy, respektive to, jak jsem je prožíval 
a vnímal, rozšířilo obzory, přineslo vhled a naplnilo mé před-
stavy o životě? Splnil jsem svou Cestou původní zadání, svůj 
úkol a poslání? To už je součástí samotného příběhu, který 
vám snad přinese alespoň něco z toho, co bylo mým cílem. 
Protože vrátit do prostoru něco z toho, co jsem sám dostal 
a tím se o vše získané podělit, je jednou z mých hlavních mo-
tivací k napsání této knihy. Navíc moc moudré rčení (užité 
i v mém nejmilovanějším filmu Útěk do divočiny) praví, že 
štěstí je až sdílením skutečné. A také se říká, že kdo píše, 
ten přemýšlí. A já na sobě ještě rozhodně potřebuji hodně 
pracovat, takže sepisování toho, co držíte v ruce, vnímám 
i jako jakési své duchovní cvičení a mentální inventuru.

K vydání knihy mě povzbudil i zájem (a otázky či žádosti 
o radu, pomoc) lidí o náš příběh – ve světě i doma, ale i ve velké 
míře na sociálních sítích a později i na základě reakcí po růz-
ných mediálních vystoupeních. Zvali nás do TV, rádia, vychá-
zely o nás články, rozhovory se mnou atd. Finálně mě k němu 
dokopala podpora lidí v rámci crowdfundingové „sbírky“, tedy 
jakési předplatné od lidí, kteří tím i podpořili její vznik. Celá 
kampaň se vším souvisejícím ale rozhodně nebyla ničím jedno-
duchým a sama o sobě by možná vydala na knihu (stejně jako 
celý proces vzniku knihy) a je velkým příkladem překonávání 
překážek, takže na toto téma v příběhu také trochu dojde.

V knize příležitostně i popisuji, jaké jsou rozdíly mezi „grin-
go“ (bělošskou) a peruánskou civilizací. Přináším srovnání 
i mezi thajským a farang světem (farang = běloch) a porovná-
vám i svět thajský a peruánský. Ale naleznete zde také srov-
nání mezi životem na pevnině a na malém ostrově či mezi lid-
mi žijícími ve svých rodných domovinách a ve světě apod. Kéž 
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vám náš příběh aspoň něco dá, či ještě lépe vás obohatí, jako 
mne jeho prožití i sepsání. Ale i kdyby vás „jen“ pobavil, tak 
budu mít velkou radost a to „jen“ dávám do velkých uvozovek.

Být šťastný je tou nejvyšší metou, které můžeme dosáh-
nout. Pro sebe i pro společnost. Asi vám to přijde jako samo-
zřejmost, ale věřte, že není(13). 

(13) Aby nedošlo k nedorozumění – to není návod k anarchii či k bezsta-
rostnému sobectví či ke kriminalitě apod. Hajzl nemůže být šťastný. Mno-
zí šmejdi si myslí, že mohou být či že jsou, ale samozřejmě je to nesmysl. 
Vylučuje se to. Mám na mysli opravdové štěstí. Šťastný člověk nejenže 
žije spokojený obohacující život, který naplňuje jeho i blízké, ale nejenže 
není přítěží světu, naopak je příkladem, inspirací a motivací. Kdybychom 
byli všichni šťastní, nemusely by být ani charitativní organizace, věznice 
atd. Navíc šťastný člověk šíří pozitivní energii, která se pak šíří dál (což 
funguje i s negativní energií). Všichni to přece známe, když jdeme třeba 
na poštu či úřad nebo i jen nakupovat. Jak velký rozdíl je příjemná a ne-
příjemná úřednice či prodavačka. A na to, zda kontakt s ní je takový či 
makový, má velký vliv i ten, kdo s ní přišel do kontaktu před námi. Což 
má zas vliv na to, co budeme sami následně šířit dál.

Přijde vám cíl být šťastný jako samozřejmost? Nenechte se mýlit… Pro 
mnohé lidi cílem je být bohatý či slavný nebo mít velkou rodinu ve velkém 
domě, budovat kariéru, vršit tituly apod. s tím, že ruku v ruce přijde i to 
štěstí… To ale není pravda, vše vyřčené, pakliže to v hlavě, srdci a duši 
máme srovnané, naše štěstí umocňuje, ale rozhodně ho nepřináší, a už vů-
bec nezaručuje. Jeden můj bývalý kamarád, velký materialista a kariérista, 
celý život makal na majetku a společenské pozici, o čemž nepochyboval, že 
mu automaticky přinese vše, po čem touží. Nikdy nezapomenu, jak jsme se-
děli u něj, v jedné z jeho luxusních nemovitostí, venku mu stála jeho luxusní 
auta, poté co se vrátil z jedné ze svých luxusních dovolených. Přestože jeho 
ego, ješitnost a samolibost mu bránila to přiznat na plno, přece za ty roky, 
co se známe, se mi zpovídal a byl ke mně otevřenější než ke komukoli jiné-
mu: „Mám vše, nač jsem celý život dřel, a kde je kurva to štěstí?“ Současně 
vím, že v mysli měl i nevyřčený dodatek: „A jak to, že ty, s holým zadkem, 
jsi výrazně šťastnější, máš úctyhodné přátele, atraktivní dívky atd.?“ (Což 
samozřejmě platilo o životě, než došel tam, co líčím v tomto úvodu do knihy.)

Jsem velmi hrdý na to, že tohoto materialistu-sobce (jak i on sám sebe 
nazývá), jeho schopnost sebereflexe je jedním z důvodů, pro které jsem si 
ho vážil a přátelili jsme se), jsem přiměl přemýšlet i o jiných myšlenkových 
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Každý chceme být šťastný a záleží jen na nás, kdy (i zda) 
a jak sami v sobě najdeme tu správnou cestu. Přeji vám co 
nejvíce radosti, trpělivosti, pravdivosti, sebereflexe, výdrže, 
pozitivní energie, ale i otevřené oči, uši a srdce při hledání té 
vaší cesty. A pamatujme, že i v tomto případě již cesta může 
být cílem. Budu nesmírně rád, když vám naše kniha bude 
dobrým společníkem či inspirací na této cestě a budeme tak 
hledat společně…

Chci zdůraznit, že nejde o mou zpověď ani o můj příběh pro-
to, že bych se považoval za bůhvíjak zajímavou osobu, abych 
sepisoval autobiografii či memoáry. Nebo že bych toužil být 
slavný (naopak – tím, že znám pár slavných lidí, vím, jaká to 
je řehole), či ještě hůře – propírat své nitro a část života ve-
řejně. Dlouho jsem zvažoval knihu vydat i pod pseudonymem 
a vybrat fotky beze mě. Ale i na základě doslova všech reakcí 
na tuto myšlenku jsem sám musel uznat, že tím by příběh 
z velké části ztratil na autenticitě, tedy i na zajímavosti. Prá-
vě tím, že je pravdivý a otevřený, dá lidem nejvíc. A na fot-
kách náš vztah s Tekýskem – ta synergie, souhra a láska, přá-
telství i soudružnost z něj prýštící, jsou tím, co všemu dodává 

a hodnotových schématech, než které měl dosud, aniž bych o to usilo-
val. Dokonce mi jednou z dovolené poslal i fotku, jak klečí před bud- 
dhistickým mnichem. Dnes má ženu, do které je hluboce a upřímně za-
milovaný, chová se k ní zcela jinak než k těm předtím, mají miminko 
a působí opravdu šťastným dojmem.

Nebo znám jiného velmi úspěšného, uznávaného a váženého člověka, 
nemyslím si ale, že šťastného, který mi po dovolené v Thajsku řekl: „Ti 
naši lidé, kteří tam žijí, žijí takovým bezstarostným životem, jen si uží-
vají…“ Ale řekl to kriticky, až s opovržením. Má své důvody, proč systém 
nás od narození vede k tomu, abychom štěstí dosahovali sbíráním majet-
ku, budováním kariéry atd., protože pak jsme systémem dobře ovládáni 
a řízeni. Máme to tak naprogramované v hlavě, že když někdo žije šťastně 
a bezstarostně (beze všeho, co nám systém vsugerovává, že ke štěstí nut-
ně potřebujeme), vnímáme to vlastně jako něco špatného… Přece ale být 
šťastný, byť „jen“, je nejvyšší metou, které můžeme dosáhnout.
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(14) Těch lidí bylo a je tolik – bohudík i bohužel – že by jejich seznam byl 
faaaakt dlouhý, což by samo o sobě nebyl problém, ale v průběhu doby, 
kdy jsem psal tuto knihu a sepisoval všechny, kterým v ní chci poděkovat, 
jsem vždy zas a zas narazil na někoho, na koho jsem zapomněl a u koho by 
mě opravdu nesmírně mrzelo, kdybych ho (ji) vynechal. I jsem měl trochu 
problém, jak je seřadit, aby pořadí nebudilo mylný výklad důležitosti, či 
jak a kam umístit lidi, jejichž význam a role v mém životě se během let 
výrazně změnily… Proto jsem se rozhodl neděkovat jmenovitě.

tu správnou energii. Stejně tak, když na fotkách v přírodě či 
jiných zajímavých místech je jeden z nás – pak fotky nevypa-
dají, jako bych si je jen stáhl z Googlu.

S láskou a v hluboké úctě i pokoře chci poděkovat svým 
blízkým a dalším lidem, kteří mají podíl na tom, že vůbec 
jsem (i že ještě jsem) a jaký jsem (i nejsem)(14), tedy i na všem, 
o čem budete mít možnost se dočíst. 

Poděkování patří i lidem, kteří mi nebyli nebo případně 
stále ještě nejsou nakloněni. I ti mě mnohému naučili a stá-
le učí. Všichni společně se mnou splétali nitky příběhu, jenž 
mě dovál až do vzdálených světů a který vás čeká na násle-
dujících stranách. Z nejhlubšího nitra svého srdce vám přeji 
příjemné čtení.

Vítejte v našem peruánsko-evropsko-thajském pří-
běhu, ve čtyřletém putování s mým věrným čtyřno-
hým parťákem Tekýskem.

Honza Drobný(15) a TEKY(16) 
Prostě dva blázni na Cestě ;-) 
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Ale i proto, abych je tím z různých důvodů ochránil, řekněme hlavně 
proto, že mnozí z nich si pečlivě střeží své soukromí, a proto nechtějí být 
ani veřejně jmenováni. A koneckonců ti, kterých se to týká nejvíce, vědí 
moc dobře, jak moc si jich vážím. I že jsem jim vděčný, ale kvůli tomu mi 
nepomáhali, ani to neočekávají. Navíc jim to napíšu do věnování, až jim 
knihu budu předávat ;-)

(15) Buddhistické jméno Changchub Dorje – Diamant osvícené mysli. 
Znamení – Drak s prvkem Ohně.

K tomu, že jsem buddhista, uvádím důležité tři body, jak vše vnímám:
a)  Buddhismus, tak jak já ho chápu a proč s ním sympatizuji, je způsob 

myšlení a filozofie. Nikomu nic nenařizuje, netrestá a nestraší lidi (pek-
lem atd., což jak víme, stejně jako prevence proti zlu, nefunguje), neštve 
vás proti jinak smýšlejícím lidem, naopak je velmi otevřený a láskypl-
ný. Nezotročuje, naopak vede k samostatnosti. A rozhodně si netrvá 
na žádné své „pravdě“ či jiném dogmatu, právě naopak. Jak sám Bud- 
dha řekl: „Nevěř ničemu jen proto, že jsi to někde četl či ti to někdo 
řekl, i kdybych to byl já sám. Buď sám sobě světlem.“
 Buddhisty je vlastně mnoho lidí, kteří o tom ani nevědí a nenazýva-
jí to tak. Velmi zjednodušeně se dá říct, že pakliže si uvědomujete, že 
jste to vy, kdo si určuje svými činy, slovy a myšlenkami svůj život, i že 
vše má svou příčinu a následek, pak jste buddhista.

b)  Protože rozhodně nejsem typický a už vůbec ne příkladný buddhis-
ta, ani pravidelně nepraktikuji (bohužel, leckdy bývám lempl), nerad 
bych buddhismu dělal ostudu, a proto prosím má slova a činy roz-
hodně neberte jako reprezentanty tohoto úctyhodného duchovního 
směru. Na druhou stranu mnohé mé myšlenky či výklady jsou dle 
mých vážených buddhistických přátel „předžvýkaným buddhismem“ 
a některé moje činy „buddhismem v praxi“ (ty kladné skutky, samo-
zřejmě). Proto se k němu tedy hlásím, abych jej (resp. jeho myšlenky 
a je úplně jedno, jak je nazvete a kam si je zařadíte) pomohl šířit mezi 
lidmi, aby jim/vám mohly být také k užitku… Rozhodně není žádným 
tmářstvím či sektismem, ale právě naopak. Buddhismus má mnohé 
společné i s moudrostmi našich babiček (kdo si jak ustele, tak si také 
lehne), starých Toltéků (Čtyři dohody) nebo Aboregeens (Poselství 
od protinožců) či samurajů (Bušidó – kodex samuraje).

c)  Své buddhistické jméno (jméno Bodhisattvy) jsem přijal během inici-
ace od jeho svátosti, 17. Karmapy (Gjalva Karmapa Thaje Dordže). 

Chovám v úctě lidi, kteří věnují svůj čas něčemu jinému než jen bez-
duchému přežívání. Fandím všem, kteří se plnohodnotně věnují svým 
zálibám, chovají zvířata, zakládají všemožná sdružení, ať už za účelem 
pomoci či třeba „jen“ obnovy nějaké památky nebo provozování zábavných 
aktivit. Obdivuji všechny, kteří žijí dle svého přesvědčení a v čisté víře 
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nezatemněné tím, co do žádného opravdu čistého a upřímného vyznání 
nepatří, prostě před kýmkoli, kdo se alespoň pokouší dát svému životu 
a počínání nějaký další rozměr a neškodí tím druhým. Z úcty a obdivu 
k takovým lidem a činnostem i z vděčnosti ke všem, kteří mi kdy pomohli, 
podporovali a důvěřovali, vznikla má kniha. Rád bych se pokusil i tím-
to svým malým dílem přispět a také inspirovat, jako mnozí inspirovali 
mne (včetně zajímavých knih či filmů apod.). Vrátit tak alespoň částečně 
do oběhu něco z toho, co jsem sám dostal a stále dostávám.

(16) Původně Tequila (s tím ke mně přišel), zvaný Tekýsek, Teki (anglic-
ky), Tekule, brouček, zlato, kluk, chlapeček, trouba, syčák, hýkal, zabiják, 
Megafrajer a obrovský milovník života i lidí – zejména dětí a žen, ale 
i přírody, cestování, akce, zábavy a kromě velkých psů i všeho živého… 
I o něm najdete další informace v sekci „Autoři knihy“.

Kamkoli jsme přijeli, byli jsme atrakcí :-)
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„Ježíš nepřišel na Zem učit lidi stavět velkolepé kostely 
a katedrály. Přišel, aby člověku ukázal, jak vytvořit ze srdce 
chrám, z duše oltář a z naší mysli duchovního mistra.”

Chalíl Džibrán

„Až někdy budeš soudit moje žití, obuj si moje boty a pře-
jdi moji cestu, projdi moji minulost, pociť moje slzy, zažij 
moji bolest, radost, projdi roky, které jsem prošel já, zakopni 
na každém kameni, na kterém jsem zakopl já. Za každým 
vstaň a jdi dál, tak jako já… Až potom můžeš soudit moje 
chování a tvrdit, že mě znáš.“

Buddha

„Zakusil jsem na vlastním těle a na vlastní duši, že jsem 
potřeboval hřích, potřeboval jsem honbu za majetkem, mar-
nivost a potřeboval jsem nejbídnější zoufalství, abych se od-
naučil odporovat, abych se naučil milovat svět, abych jej už 
nesrovnával se světem, jaký bych si přál či namlouval, s do-
konalostí, kterou jsem si vymyslel, nýbrž abych jej nechal ta-
kový, jaký je, a miloval jej a rád k němu náležel.“

Hermann Hesse

„Naše zkušenosti nejsou ani zdaleka neomluvitelnými hří-
chy nebo něčím hrozivým. Vyjadřují naši karmu a způsob, 
jak se k nim stavíme, potvrzuje naši vyzrálost.“

lama Ole Nydahl

„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udě-
lat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, 
musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali 
pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém 
osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním 
životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“

Konfucius
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„Lidé vždy svalují vinu na prostředí, za to, jací jsou. Já ne-
věřím na prostředí. Lidé, kteří chtějí uspět v tomto světě, jsou 
lidé, kteří jdou hledat prostředí, které potřebují k úspěchu, 
a pokud ho nemohou najít, vytvoří ho.“

G. B. Shaw

„Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí je-
nom existuje.“

Oscar Wilde

„Lidé byli stvořeni, aby byli milováni, věci byly stvořeny, 
aby byly používány. Důvod, proč je svět v chaosu, je ten, že 
jsou lidé používáni a věci milovány.“ 

Dalajláma

„Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat 
na strom, pak bude celý život věřit tomu, že je hloupá.“

Albert Einstein

„Dobře se uč. Najdi si práci. Ožeň se. Vezmi si hypotéku. 
Měj děti. Nech je očkovat. Sleduj televizi i módu. Poslouchej 
rádio. Čti noviny a všemu věř. Šetři. Dodržuj zákony. Plň 
úkoly. Choď po chodníku. Šetři peníze na stáří. Pojisti sebe, 
auto, děti i psa. Přestaň jíst uzené, kouřit a pít alkohol…

… a opakuj po mně: „JSEM SVOBODNÝ“.
Autor neznámý

„O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“
Robert Fulghum

„Žijeme v době, kdy doktoři ničí zdraví, právníci ničí spra-
vedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, média 
ničí informace, církve ničí morálku a naše vlastní banky ničí 
ekonomiku.“

 Chris Hedges 
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Není člověk úžasný živočich? Zabíjí živé tvory po milio-
nech, aby chránil svá domácí zvířata a jejich potravu. Pak 
zabíjí po miliardách domácí zvířata a pojídá je. To zase za-
bíjí miliony lidí, protože jíst všechna ta zvířata vede k de-
generativním – a smrtelným – chorobám, jako jsou srdeční 
choroby, nemoci ledvin a rakovina. Následkem toho člověk 
mučí a zabíjí miliony dalších živočichů, aby našel lék na ty-
hle nemoci. A miliony jiných lidských bytostí zabíjí hlad 
a podvýživa, protože potraviny, které by mohli jíst, jsou pou-
žity k vykrmování domácích zvířat. Nelze než se hořce smát 
nad nesmyslností počínání člověka, který zabíjí tak snadno 
a tak násilně – a jednou za rok posílá pohlednice s přáním 
„Mír na Zemi“.

C. David Coates v předmluvě ke knize  
Old MacDonald’s Factory Farm

„Náboženství je pro lidi, kteří se bojí jít do pekla. Spiritua-
lita je pro lidi, kteří už tam byli.“

Vine Deloria

„Hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, 
ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté.“

Neznámý autor 

Nejlépe rozpoložení mé mysli a duše před naší Cestou vy-
stihuje tento Sonet LXVI Williama Shakespeara v překladu 
Martina Hilského:

„Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit, 
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct, 
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 
jak sprostota se sápe na slušnost, 
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jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných, 
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích, 
jak zlo se dobru chechtá do očí.“
„Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, 
jen nemuset tu tebe zanechat.“

W. Shakespeare, Sonety,  
přeložil Martin Hilský, Vyšehrad, Praha 2003

Či slova z filmu Bohové musejí být šílení: „Lidé vytvořili 
civilizaci, aby denně od rána do večera mohli dřít na to, co 
lidé mimo civilizaci mají zadarmo.“

Mnislav Zelený – Atapana, rozhovor na Science Café, 
www.sciencecafe.cz, výňatek: 

„Jaký máte pocit, když se z Amazonie vrátíte do Evropy?“
„Je to vždy návrat do žabomyších válek, kde si několik 

kluků hraje na písku a boří si vzájemně bábovičky. Myslíme 
si, že jsme pupek světa a zároveň trpíme obrovskou ztrátou 
duchovních hodnot, stali jsme se velmi vyprázdnění. Místo 
duchovního rozměru života upřednostňujeme materiálno, ta-
hanice a politiku. Zřejmě jsme tak „naprogramovaní“, proto-
že běloši se nikdy nepoučili.“

Zde bohužel neznám autora:
Bohatý továrník ze Severu se pohoršil, když uviděl rybáře 

z Jihu, jak líně
polehává vedle své loďky a pokuřuje z dýmky.
„Proč nerybaříš?” ptá se továrník.
„Protože jsem už dnes chytil dost,” povídá rybář.
„A proč si nenalovíš víc?”
„A proč bych to dělal?”
„Mohl by sis víc vydělat,” zněla odpověď.
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„A pak by sis třeba k loďce mohl pořídit motor, lovit v hlub-
ších vodách a nalovit víc.

Tak by sis vydělal víc a mohl si pořídit sítě.
S nimi bys nachytal ještě víc a vydělal ještě víc peněz.
Brzy bys měl dost, aby sis mohl koupit
dvě rybářské lodě… a možná celou flotilu rybářských lodí. 

Pak bys byl bohatý, tak jako já.“
„A co by bylo potom?”
„Pak by sis mohl opravdu užívat života.”
„A co myslíte, že právě dělám?”

Podobný dialog mezi Aristotelem a Alexandrem Makedon-
ským:

„Proč chceš dobýt tu zemi?”
„Abych měl snadnější cestu k dobytí té další země.“
„A potom?”
„Potom přepadnu další zemi.”
„A co budeš dělat, až dobudeš celý svět?”
„Budu odpočívat a radovat se ze života.“
„Aha. A proč to neděláš už teď hned?“
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