Informace z Domu dějin Holýšovska

Vyprávění z cest Štěpánky Švarcové
V sobotu 8. srpna jsem strávila podvečer v Domě dějin Holýšovska, kde o svých cestách
vyprávěla Štěpánka Švarcová. Byla jsem překvapená, že přednáška s názvem Z Islandu do
Francouzské Polynésie přivábila tolik návštěvníků. Možná to bylo dobrodružstvím a
exotikou, která vyznívala již ze samotné pozvánky.
Možná si řeknete jaké dobrodružství? A kdy vy jste si naposledy sbalili spacák, karimatku a
několik nejnutnějších věcí a vydali se do neznáma? Kdy jste naposledy stopovali? A kdy jste
naposledy spali pod širákem? Štěpánka se tohoto nezalekla, a tak nám mohla povyprávět
o všem, co viděla a zažila. Dobrodružství dýchalo i z fotek, kde kromě ní a jejího přítele
byla většinou pouze krajina. Nádherná, ale osamocená. Navštívila místa, která nejsou
turisticky známá, ale možná o to krásnější.
První cesta ji zavedla na Island, kde přes prázdniny pracovala na farmě a o víkendech
vyrážela za poznáním tohoto ostrova. Jak jsem již zmínila v úvodu, spala pod hvězdami,
takže nebylo divu, že ji jednou probudila velká zima. Protože na Islandu nerostou stromy a
nastala nouze nejvyšší, s přáteli si udělali ohýnek z dřevěného turistického ukazatele.
Další výprava směřovala do Thajska. Sem ji doprovodil David, kterého poznala přes
internet. David podle fotek rád jedl a odpočíval. A pak se Štěpánka se svým přítelem
vydala na Nový Zéland. Cestou se na několik týdnů zastavila v Indii a Nepálu, které ji
hodně ovlivnily. Viděla všudypřítomné odpadky a prach, posvátné krávy vyhublé na kost,
bídu a chudobu obyčejných lidí, ale také jejich štěstí a spokojenost s tím, co mají. Na
fotografiích nám ukázala slavné město Váránasí, město, kam se nepřichází žít, ale umírat.
Mrtvé zde spalují a jejich popel hází do řeky Gangy. Za tímto účelem sem přichází mnoho
lidí z celé Indie, protože to pro ně znamená dosažení konečného spasení. Lidé se dostávají
k řece takzvanými "gháty,“ což jsou schodiště určená k mytí prádla či k očistným koupelím.
Ano, v té samé řece. V Nepálu vyšla na túru na dohled od těch nejvyšších hor světa.
Zrovna na jedné z nich spadla lavina, a protože Štěpánka se svým přítelem byli bez
signálu, jejich rodiče tři dny nevěděli, zda jsou ještě naživu.
Na Novém Zélandu se utábořili na několik měsíců. Pracovali na farmě, aby si vydělali na
další cestování. Pořídili si auto jménem Mirek, ve kterém jezdili, spali, žili. Na několik týdnů

si odskočili na výlet do Austrálie či na Tahiti.
Většina fotografií byla okomentována zajímavými historkami a po krátké pauze jsme ještě
mohli zhlédnout film natočený během cest. Štěpánka svým vyprávěním v nás určitě
vzbudila touhu některé z těchto zemí navštívit. Protože je umělkyně, určitě některé z fotek
ještě zpracuje. Můžeme se proto již teď těšit na výstavu obrazů, kterou v Domě dějin
Holýšovska uspořádá začátkem příštího roku.
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