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Cestuje

Túžila prebádať svet v  štýle ako Julia Roberts vo fil-
me Jedz, modli sa a miluj. A hoci sa jej to na začiatku 
zdalo ako sci-fi, všetko zmenilo video jednej cesto-

vateľky, po ktorom spadla na zadok a povedala si: Ono je 
to naozaj možné! „No a video, ktoré som natočila v  Indo-
nézii a zavesila na  internet, zmenilo život aj mne. Celkom 
rýchlo sa rozšírilo a ľudia ma začali ihneď zaplavovať otáz-
kami o tejto krajine. Pred dvoma rokmi som si založila blog 
a z mojej malej závislosti sa stal životný štýl.“ 
   Práve Indonézia očarila videoblogerku najviac. „Každý si 
tu príde na svoje – príroda je nádherná a rôznorodá, ľudia 
sú neskutočne milí, usmievaví a prirastú vám k srdcu,“ ho-
vorí vždy usmiata Lucia, ktorej táto krajina zmenila pohľad 
na svet. „Na veľa veciach, ktorým v bežnom živote pripisu-
jeme veľký význam, mi prestalo záležať – po čase sme už 
chodili špinaví, neumytí, miestami neoholení, nenamaľova-
né. Bolo jedno, čo sme mali na sebe, ako vyzeráme, čo ro-
bíme. Žiadne mobily, tablety, internet. Tento pocit slobody 
som nezažila hádam od detstva. To, na čom záležalo vtedy 
najviac, bol prítomný okamih, smiech, radosť a láska – a to 
som si preniesla aj do svojho bežného života.“ 
   Najbližšie plánuje Lucia navštíviť africké štáty. „V Ugan-
de by som sa chcela venovať charitatívnej činnosti, v Keni 
a Tanzánii objavovať národné parky a zažiť skutočné safari, 
ktoré je mojím veľkým snom už odmalička. A na Zanzibare 
potom už len odpočívať a opaľovať sa.“ Okrem cestovania 
však prepadla najmä natáčaniu, ktoré sa stalo aj jej prácou. 
„Blog mi slúži skôr ako platforma na sebaprezentáciu a spô-
sob, ako môžem ľuďom pomáhať s ich cestovaním alebo ich 
inšpirovať.“ Jej videá si všimol dokonca aj samotný David 
Graham. „Keď pochválil moju tvorbu, tak som skákala dva 
metre do vzduchu asi tri dni! Pridal si ma na Facebooku, In-
stagrame a prehodili sme pár slov. Dokonca sme sa skoro 
stretli na ostrove Bali, ale to som zistila až na  letisku, kde 
som si potom búchala hlavu o stenu! On je aj dôvodom, pre-
čo som sa zamilovala do kamerovania a uverila, že všetko 
je možné, ak naozaj chceme a urobíme pre to maximum.“

Už na základnej škole poznala glóbus naspamäť. 
Popri škole si privyrábala rôznymi brigádami 
a  z  našetrených peňazí sa snažila cestovať. 

„Z  prvej výplaty som si zaplatila dovolenku v  Bulharsku 
a nakoniec z toho bola cesta až do Turecka,“ smeje sa Katka, 
ktorá vraj vždy všetky svoje peniaze minula na cestovanie. 
„Nikdy som si nekúpila drahšiu kabelku, topánky či kozme-
tiku, ale radšej letenku. Cestovanie je totiž jediná vec, ktorú 
si kúpiš a spraví ťa bohatšou,“ hovorí kočka, ktorá ihneď vy-
užila boom sociálnych sietí a založila si svoj instagramový 
profil. „Začala som pridávať fotky zo svojich ciest a destiná-
cií, ktoré som navštívila  a čoraz viac ľudí ma začalo kontak-
tovať.“ Radiť ľuďom a vymieňať si s nimi  skúsenosti z ciest 
sa stalo jej hoby a táto vášeň k cestovaniu sa postupne stala 
závislosťou. „Verím, že raz budem travel agentkou a cestova-
teľskou blogerkou na plný úväzok.“ 
   Za vysnívanou prácou sa však skrýva veľa práce. „Nestačí 
začať písať. Aby ste naozaj zaujali,  dôležité sú fotky. Musíte 
investovať do kvalitnej techniky, vedieť pracovať s fotosho-
pom, upravovať ich, naučiť sa ovládať dron. Klasická sním-
ka už nezaujme nikoho, musí byť niečím výnimočná, aby 
dostala veľa lajkov a prilákala nových sledovateľov. Najzná-
mejší travel blogeri ich majú na Instagrame milióny a to ich 
profesijne posúva ďalej.“ 
   Hoci Katkine fotky vyzerajú ako vystrihnuté z prestížne-
ho cestovateľského magazínu, sama tvrdí, že je za tým kus 
práce: „Kým napríklad odfotíte dokonalo naaranžovaný stôl 
s obedom,  len výber stola s najkrajším výhľadom na more, 
rozloženie jedla, nájdenie dobrého svetla a uhla vám zaberie 
štyridsať minút. Potom si jedlo vychutnáte už len studené,“ 
smeje sa cestovateľka, ktorá tvrdí, že okrem fotiek je dôle-
žité vzdelávať sa. Čítať cestovateľské časopisy, blogy, recen-
zie hotelov, všímať si detaily cez satelitné snímky (google 
earth) a v neposlednom rade cestovať. Najviac zo všetkých 
destinácií jej učarovali Maldivy. „Pred 20 rokmi som listo-
vala v katalógu cestovnej kancelárie a okamžite ma zaujala 
jediná strana, kde boli slamené domčeky na vode. Myslela 
som, že také niečo existuje len v  rozprávkach. Vtedy som 
vyhlásila, že raz v takom domčeku na vode budem bývať aj 
ja!“ hovorí Katka, ktorá vie o Maldivách rozprávať hodiny. 
Napriek tomu, že na tento raj na zemi nedá dopustiť, život 
by si tam nevedela predstaviť. „Milujem Taliansko. Rozhodo-
vala by som sa medzi Toskánskom a Kalábriou. Veď čo viac 
si môže človek priať ako prijemnú klímu, more aj hory, dob-
ré víno, jedlo, pohodových ľudí a poobednú siestu?“

  

CESTOVANIE 
je môj ŽIVOT

KATARÍNA STRAPATÁ, travel agentka, 
ktorá miluje MALDIVY

LUCIA BREZIANSKA, 
travel a videoblogerka, ktorá 

zbožňuje INDONÉZIU

MYSLELA SOM, 
ŽE TAKÉ NIEČO 
EXISTUJE LEN 
V ROZPRÁVKACH. 
VTEDY SOM 
VYHLÁSILA, ŽE RAZ 
V TAKOM DOMČEKU 
NA VODE BUDEM 
BÝVAŤ AJ JA!

RADIŤ ĽUĎOM 
A VYMIEŇAŤ 
SI S NIMI 
SKÚSENOSTI 
Z CIEST SA 
STALO JEJ 
HOBY.

RADIŤ ĽUĎOM 
A VYMIEŇAŤ 
SI S NIMI 
SKÚSENOSTI 
Z CIEST SA 
STALO JEJ 
HOBY.

Takisto práca a životný štýl. Inšpirujte sa štyrmi Slovenkami, 
ktoré sa rozhodli žiť svoj cestovateľský sen.

TÚŽILA 
PREBÁDAŤ 
SVET V ŠTÝLE 
AKO JULIA 
ROBERTS VO 
FILME JEDZ, 
MODLI SA 
A MILUJ.

PRED DVOMA 
ROKMI SOM 
SI ZALOŽILA 
BLOG A Z MOJEJ 
MALEJ 
ZÁVISLOSTI SA 
STAL ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL.

ŽIADNE MOBILY, 
TABLETY, 
INTERNET. 
TENTO POCIT 
SLOBODY SOM 
NEZAŽILA 
HÁDAM OD 
DETSTVA.
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Špičková concierge travel agentka tvrdí, že cestovanie 
je najlepšia univerzita. Na  vysokej škole požiadala 
o prerušenie štúdia, aby mohla na šesť mesiacov od-

cestovať na Taiwan a zarábať si ako modelka. Neostalo len 
pri fotení a onedlho začala krásna Češka organizovať  pre 
tamojších biznismenov obchodné cesty do Prahy. 
   „Taiwan ma veľmi zmenil. Naučila som sa reč a keďže som 
si zarábala sama na  seba, osamostatnila som sa od  rodi-
čov.“ Nie div, že po návrate sa jej zdalo Česko malé, preto 
si vybrala Londýn, kde začala úplne iná kapitola jej života. 
„Pracovala som vo filmoch ako profesionálny komparz. Na-
táčali sme na fantastických lokalitách po boku Julie Roberts, 
Juda Lawa, Toma Hanksa, Angeliny Jolie, Madony či Katie 
Holmes.“ V tom čase založila vlastnú eventovú agentúru, no 
nakoniec zakotvila pri práci travel concierge, ktorá je pre 
ňu mixom všetkých doterajších skúseností a znalostí. „Moja 
veľká životná vášeň je cestovanie a vďaka travel concierge sa 
o ňu s klientmi môžem podeliť a zorganizovať im fantastické 
cesty.“ Miluje vína, zaujíma sa o umenie a už na strednej si 
za ušetrené peniaze kupovala Vogue, kde obdivovala mode-
ly Oscar de la Renta či Dior. 
   „V akej inej práci môžete skĺbiť všetky tieto záujmy? Môže-
te byť kreatívna a to je fantastické!“ radí úspešná podnika-
teľka, ktorá sprostredkováva cesty aj Slovákom. Hoci pracu-
je nonstop sedem dní v týždni a svojim klientom musí byť 
k dispozícií 24 hodín, nepozná nie. „Extrémne požiadavky 
pre mňa neexistujú, skôr ide niekedy proti nám čas. Keď 
chcel jeden klient zabezpečiť privátny koncert Stinga, mali 
sme odpoveď do dvoch hodín. Druhý chcel požiadať svoju 
priateľku o ruku na červenom koberci v Cannes, a poviem 
vám, to už bolo zložitejšie vybaviť.“ 
   Kam sa Eva v zahraničí vyberie, keď si chce oddýchnuť? 
„Bangkok. Je veľmi dynamický, je to mekka gastronómie, 
kde sa cítim ako doma. Vždy keď som tam, zaletím do Siem 
Reap a idem sa pozrieť na Angkor Wat. Pripadám si tam ako 
Indiana Jones. Rovnako milujem Kapské Mesto a jeho farby, 
vzduch, jedlo a ľudí. Nedám dopustiť ani na Afriku – Zim-
babwe, Keňa, Juhoafrická republika alebo Botswana. Jed-
na moja známa hovorí, že tam vo vzduchu cítiť woodoo.“ 
Prezradí nám scestovaná biznismenka, čo sa v jej kruhoch 
považuje za nový cestovateľský trend? „Vyhodnotili sme, že 
,cold je new hot‘, teda Grónsko, Švédsko, Fínsko a  Island. 
Potom Japonsko, Peru, Brazília a Mexiko. Medzi stálicami sa 
drží Dubaj, Maldivy, Maurícius a zo zimných destinácií jed-
noznačne Courchevel.“ E

Jana MUTŇANSKÁ
Foto archív

Dušu cestovateľky zdedila po  rodičoch. „Mala som 
dva roky, keď ma naši prvýkrát zobrali na dovolen-
ku k moru a ukázali mi svet tam vonku. V osemnás-

tich som odišla na letnú brigádu do Grécka a zistila som, že 
chcem v zahraničí žiť.“ 
   Posledné štyri roky trávi Juliana na cestách, najmä v ju-
hovýchodnej Ázii a okolí. „Stihla som navštíviť krajiny ako 
Malajzia, Singapur, Kambodža, Vietnam, Austrália, Nový Zé-
land, zažiť polročný študijný pobyt v Thajsku a nakoniec za-
kotviť na Bali. Spoznala som ľudí z rôznych kútov sveta, ich 
kultúru, náboženstvo, jazyk či mentalitu a priority, na kto-
rých zakladajú svoje životné šťastie. Práve to považujem 
za hlavné benefity, ktoré som vďaka cestovaniu nadobudla 
a ktoré mi zatiaľ nedala žiadna z mojich vysokých škôl.“ 
   Po tom, čo Julianu rodina a kamaráti zasypávali otázka-
mi o  jej cestách, rozhodla sa uľahčiť si život a  začať písať 
verejne. „Názov môjho cestovateľského blogu Life is better 
in Bikinis vystihuje presne môj žitovný štýl.“ Na  zozname 
má 28 krajín, z ktorých si odniesla nezabudnuteľné zážitky. 
„V  Kambodži som oslavovala 25. narodeniny a  ako darček 
som si vybrala, že chcem robiť dobrovoľníčku v  sirotinci. 
Úchvatný bol aj Nový Zéland, kde som s priateľom cestovala 
mesiac v aute a prespávali sme v stane, kam nás vietor za-
vial. Nádherný zážitok bola aj trojdňová túra s kamarátkou 
v  oblasti Sapa na  vietnamsko-čínskej hranici. Denne sme 
mali v  nohách desiatky kilometrov v  horách a  večer sme 
prespávali u ľudí v dedine, ktorí nás pohostili.“ 
   Napriek tomu sa jej osudným stal až ostrov Bali. „Je tam 
niečo vo vzduchu, čo vás neustále núti usmievať sa, spo-
maliť a užívať si slniečko a život. Najradšej mám spirituálny 
Ubud, kde viete zažiť najlepšiu jogu svojho života, balijskú 
masáž, ochutnať skvelé jedlo alebo vypadnúť z mesta a ne-
stačiť sa čudovať. Tie výhľady, ryžové polia, chrámy, horúce 
pramene... to je pravé Bali.” 
   A práve tam šikovná Košičanka založila unikátny projekt 
GadoGado.cz, ktorého cieľom je priniesť kúsok tohto raja aj 
do československých ulíc. „Všetky produkty vyrábame ruč-
ne v malej rodinnej manufaktúre na Bali a šijeme z umelých 
animalfriendly materiálov, ktoré sú doplnené odpadovým 
textilom. Dnes naše kabelky a cestovateľské doplnky nosia 
tisícky žien po celom svete,“ pýši sa hrdá cestovateľka.

JULIANA ANTOŽYOVÁ, 
travel blogerka a dizajnérka, 

ktorá prepadla BALI

JE TAM NIEČO 
VO VZDUCHU, ČO 
VÁS NEUSTÁLE 
NÚTI USMIEVAŤ 
SA, SPOMALIŤ 
A UŽÍVAŤ SI 
SLNIEČKO 
A ŽIVOT.

V OSEMNÁSTICH 
SOM ODIŠLA NA 
LETNÚ BRIGÁDU 
DO GRÉCKA 
A ZISTILA SOM, 
ŽE CHCEM 
V ZAHRANIČÍ 
ŽIŤ.

NAJRADŠEJ MÁM 
SPIRITUÁLNY UBUD, 
KDE VIETE ZAŽIŤ 
NAJLEPŠIU JOGU 
SVOJHO ŽIVOTA, 
BALIJSKÚ MASÁŽ, 
OCHUTNAŤ SKVELÉ 
JEDLO ALEBO 
VYPADNÚŤ Z MESTA 
A NESTAČIŤ SA 
ČUDOVAŤ.

SPOZNALA SOM ĽUDÍ 
Z RÔZNYCH KÚTOV 
SVETA, ICH KULTÚRU, 
NÁBOŽENSTVO, 
JAZYK ČI MENTALITU 
A PRIORITY, NA 
KTORÝCH ZAKLADAJÚ 
SVOJE ŽIVOTNÉ 
ŠŤASTIE.

EVA KLEJMOVÁ, 
travel concierge, ktorej domovom 

sa stalo MONAKO

KEĎ CHCEL 
KLIENT 
POŽIADAŤ 
SVOJU 
PRIATEĽKU 
O RUKU NA 
ČERVENOM 
KOBERCI 
V CANNES, 
POVIEM VÁM, 
TO UŽ BOLO 
ZLOŽITEJŠIE 
VYBAVIŤ.

CESTOVANIE 
JE NAJLEPŠIA 
UNIVERZITA.

V AKEJ INEJ 
PRÁCI MÔŽETE 
SKĹBIŤ VŠETKY 
TIETO ZÁUJMY? 
MÔŽETE BYŤ 
KREATÍVNA A TO 
JE FANTASTICKÉ!


