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STALO SE

Dne 11. 5. 2020. Zpráva o smrti velkého náčelní-
ka šlehla jak rána bičem. Největší guru cesto-
vání ohromoval sebeironií, uměl si dělat legraci 

i ze sebe, což je vlastnost velikánů. Všichni jsme ho 
milovali, skvělý chlap nemá nepřátele. Kraloval na je-
višti i v barové sesli, ohromoval pozitivním přístupem. 
Nadělil tisíce malých krásných slov i velká poznání. 
Nadhled intelektuála nekoresponduje s věkem, jako 
bychom se občas zašili někde s mladistvým parťá-
kem. Prožili jsme historek na několik životů, nikdy 
nezklamal. Uměl potěšit, pohladit na duši, rozesmát 
i šokovat jadrným humorem, vždy v laskavé tónině. 
Cestovali jsme s Jirkou Kolbabou a naším zájezdem 
Livingstone Tichomořím s jeho knihou Ostrovy 
krásy, lásky a lidojedů, která i dnes funguje jako super 
průvodce. Knihy jsou nesmrtelné! Dokázal si vybavit 

neuvěřitelné detaily, vládl dokonalým pamatovákem, 
hluboké znalosti přidávaly bonus. Geniální cestovatel 
byl poutník života par excellence. Slzy do očí mi vehnal 
vícekrát. Třeba když jsme vyprodali skvostný ostravský 
Gong největ šího festivalu Colours. Frenetický potlesk 
nadšeně stojícího publika se natahoval do božského 
nekonečna. Další zvlhlé oko způsobila Reduta, kde jsme 
loni posílali aplaus natřískaného divadla právě stoleté-
mu Miroslavu Zikmundovi. 

POZITIVNÍ ENERGIE PŘENÁŠÍ 
KONTINENTY 
Předání tragické zprávy vymyslela asi vyšší moc, 
zrovna si hraji s textem pana Stingla pro chysta-
nou audio knihu Tamtamy, v namluvené verzi mají 
překvapit. U pasáže Sex, milování, erotika mi volá 

režisér Viliam Poltikovič k filmo-
vání šamanů, hovor na druhém 
konci přetíná jeho žena Hanka 
s šokující informací o smrti 
slavného spisovatele. Aranžoval to 
věčný šprýmař Míla? Pobýval už 
dlouho v nemocnici, ale pořád se 
uměl smát. Při našem posledním 
telefonátu asi před týdnem skvěle 
mluvil, hůře už naslouchal. Chodil 
jsem za Mílou do vinohradské 
nemocnice jako na osudové místo. 
Zde jsem prožil životní chvíle 
s Jiřím Hanzelkou, jak vzpomínám 
v další společné knize Past na rov-
níku: „Na včerejším křtu knihy 
Tamtamy času autorů J. Hanzelka 
- M. Zikmund, M. Stingl a R. Šva-
říček nemocný Jiří Hanzelka 
v Národním muzeu chyběl, teď 
v ní překotně listuje. Zapomíná 
na nemoc a zasvěceně komentuje. 
Vystupuje z role pacienta, dostává-
me se do jiného světa. Z návštěvy 
jsou příjemné hodiny s nadšeným 
člověkem, přede mnou je na chvíli 
uzdravený pacient.“ 

Silné chvíle zde rezonovaly 
tedy už roku 2002. Proč odložení 
choroby nefunguje i dnes? Dvojka 
s nulou si teď ve 2020 prohodily 
pořadí, nikdo nechce být druhý, ale 
ani nula! Když v LDN navštěvuji 
Mílu, v hlavě držím prožitek s jinou 
legendou. Pan Hanzelka se odsud 
do „normálního života“ už nevrátil. 
Staré vědomí při nové cestě do špi-
tálu svírá, Míla ale nedá prostor 
chmurám, hravost vyčnívá ze 
sterilního prostředí. Předávám mu 
zde havajskou SPZ Aloha, což tam 
znamená láska, mír, soucit, slitová-
ní, ahoj, na shledanou... Používá se 
při shledání i loučení. Mnohokrát 

BIOGRAFIE cestovatelské legendy
PRVNÍ AUTORIZOVANÁ BIOGRAFIE cestovatelské legendy Miloslava Stingla. Kniha vydaná nakladatelstvím Jota 
získala cenu Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin. Jak je možné, že v době neprodyšně uzavřených hranic 
procestoval 152 zemí celého světa? Proč si ho indiánský kmen ze Severní Ameriky vybral za svého náčelníka? Co 
mu pomohlo přežít děsivou námořní katastrofu u břehů Afriky během jedné z jeho osmi plaveb kolem světa? Během 
devatenácti let, která prožil za hranicemi své země, se mu SVĚT MĚNIL DOSLOVA PŘED OČIMA. Podívejte se v jeho 
vzpomínkách na průběh karibské krize přímo z obklíčeného ostrova anebo prožijte dramatickou cestu za neznámými 
indiánskými kmeny hluboko v neprobádaných pralesích Nové Guineje. O překvapivá setkání se slavnými krajany, vlád-
ci a světoznámými osobnostmi nebude nouze! Dlouho očekávaná kniha obsahuje nádherné barevné ilustrace, velkou 
nástěnnou mapu, DVD a další originální překvapení. WWW.MILOSLAVSTINGL.CZ

MILOSLAV STINGL

Odešel náčelník a poutník života par excellence
Vzpomíná Rudolf Švaříček

MILOSLAV STINGL v číslech
152 

NAVŠTÍVENÝCH 
ZEMÍ

14 
CEST KOLEM 

SVĚTA
 ve 24043KNIH

VYDÁNÍCH

17 milionů 
PRODANÝCH KNIH

a desítky tisíc dokumentů, 
fotografií a archiválií

jsme se vítali, nyní se loučíme. Jed-
nou se zase setkáme, jeho oblíbená 
Havaj je plná lásky. Slavnostně ho 
teď vítají tam nahoře, mistři patří 
nebesům. Jen mohl s cestou vzhůru 
ještě počkat. 

Události chytly rychlý spád. 
Včera přišlo pozvání na intimní 

rodinný pohřeb, dnes už jsem 
z něj zpět plný emocí. Když 
v krematoriu Strašnic hráli song 
My way, vznášel jsem se v jiném 
časoprostoru. Všichni máme 
vlastní cestu, každá je originál. 
Když klesala na provoněném 
jarním Vyšehradě rakev do hro-
bu, padal s ní i kus něčeho z nás. 
Silné vzpomínky zůstávají nejen 

na Slavíně, prý navždy! Z Mílova 
rajského ostrova Samoy jsem mu 
vezl květinové věnce s mušlička-
mi a věnečky z exotických plodů. 
Netuše, že s nimi budu jednou 
obkládat jeho rakev. Mílo, máme 
tě moc rádi. Víc, než jsem si kdy 
připouštěl. Leninovo „Učit se, učit 

se, učit se!“ Miloslav Stingl vylepšil 
na „Cestujte! Cestujte! Cestujte!“. 
Držme se toho celý život. Jen nyní 
to komplikuje Covid. 

TIP: Hold oblíbenému cestovateli 
vzdává výstava TAJEMNÁ 

INDONÉSIE v libereckém centru 
Babylon. Ohromí zde bariéra z jeho 

kufrů, měl jich na 280!  Zkuste 
Indonésii zatím aspoň v Liberci.

Ma luna a‘e o nā lāhui a pau ke ola o ke kanaka
Nade všemi národy stojí lidství

/oblíbené havajské rčení M. Stingla/
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