
Na cestách vyhledává prosté lidi,
rád s nimi posedí a popovídá.
Většinu profesního života se
František Hlaváč, bankov-

ní manažer, který před 10 roky založil
vlastní firmu CFH Group, specializující se
na obchod třeba s luxusními matracemi
Magniflex, pohyboval v obleku. „A na-
jednou si na sebe vezmu kraťasy, tričko,
těžké boty, nikdo mě nezná a nebaví se se
mnou kvůli tomu, že mám nějaké postave-
ní, ale chce mě poznat jen tak,“ naznaču-
je, co má na cestování nejraději.

Za socialismu měl dva cestovatelské
cíle, které sice považoval za neuskuteč-
nitelné, ale to prý neznamená, že o nich
nemohl snít – mys Dobré naděje a sochu
Svobody. Obě místa považoval za mys-
tická. Jedno kvůli tomu, že tam podle
některých končil svět, a druhé pro ten
symbol svobody.

„Když jsem pak na obou místech
stál, tak jsem měl mrazení v zádech.
Třeba před sochou Svobody jsem měl chuť
se poklonit a pokleknout. Nebo na mysu
Dobré naděje, když jsem stál na skalách
a koukal do hlubokých vod dvou oceánů,
jsem vnímal silnou magičnost toho místa,“
vypráví Hlaváč.

V poslední době si vytyčil ještě jeden
cestovatelský cíl. Když zavítá do světových
metropolí, tak tam obvykle zajde do jejich
národního divadla. I kdyby sehnal lístky
jen k stání. „Ještě jsem nebyl v Austrálii.
Těším se na budovu opery v Sydney.“–
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FrantišekHlaváč:
Mámrád jižní
národy, jsou to
srdcaři

M O j e t ř i c e s t y
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Kréta:Cestaodcivilizace

kcivilizaci trvádenaždva

Provence:Postopách

impresionistůprovází světlo

Mexiko: Termiti chutnají

podobně jakožvýkačka

F
rantišekHlaváčsepotřebuje

nacestáchopocity azážitky

podělit. „Společnýprožitek třeba

sdlouholetými kamarády jekrásnýaani

nemusímevečermocmluvit. Stačí, když

sednemenaplážaotevřemevíno.“Tohle

si užívápředevšímnaKrétě.Přestože

sesnaží objevovatnovámísta, tak tento

ostrov je výjimkou. „Kdyžobjevíte ráj, je

hezkése tamnapárdní v rocevrátit.“

Z
cesty poProvence, jejímž cílem

byli především impresionisté,

si FrantišekHlaváč odnesl

přesvědčení, že světlo je v této části

Francie zcela výjimečné. „Díváte se

na stroma jeho listy a vidíte to jinak

než u nás, protože to světlomá jinou

intenzitu, jinou čistotu.“

Hlavněměl ale podnikatelmožnost

stát namístech, kde umělci tvořili,

a srovnával realitu s tamvystavenými

kopiemi jejich děl. „Francouzimají tyto

cestyměsty úžasně zpracované. Dosta-

netemapky apodle nich hledátemísta,

kde kdysi stáli Vincent vanGogh, Paul

Gauguin neboPaulCézanne amalovali.

Měl jsempřed sebou uměleckédílo

i skutečný objekt, to bylo fascinující.“

ManželéHlaváčovi bydleli kousek

odAvignonu, odkudpodnikali výlety

domíst, kde působili impresionisté,

takže si předevšímprošli Arles aAix-en-

C
estuMexikempomohl Františku

Hlaváčovi naplánovat kamarád jeho

syna, který tamzaložil potápěčskou

školu. Takže se smanželkou a dcerou

dostali domíst, kamběžně turisté

nemíří – hlavnědodžunglí zarostlých

mayských sídel.

„Aby to bylo opravdudobrodružství,

tak nás pralesemprovázel lakandonský

indián.Měl dlouhé černé vlasy,

na soběbílou řízu a na nohách takové

vietnamky,“ líčí, jak je v tomtoobutí

vedl neprostupnoudžunglí. „Celý ten

prales kolemnás vřeštěl, a když jsem

sena chviličku zastavil, tak jsemvůbec

neviděl, kudy dál pokračovat. Pro laika

není cesta vidět, vidí ji jenommístní.“

Aprávěozvykymístních indiánůse

Hlaváčzajímal. Takže třebaviděl bahno,

kterýmsimyjí lidé vpralesevlasy, co

žvýkají v případěžaludečníchproblémů

nebo jaksi osvěžují dech. „To jsemstrčil

rukudohnízda termitůapaksi ji olízl a ty

termity rozkousal.Opravdu jsemměl

vústechpocit, jakobychsnědl peprmint.“

Průvodce zavedl Hlaváče také do

mayskéhoměsta, které bylo naprosto

zarostlé, nenavštěvované, takže šlo o

dost namáhavý trek. „Najednou vykoukl

vrcholek svatyně, která byla podepřená

kůly. Uprostřed džungle vMexiku jsem

byl jen já a indián. Úžasný pocit.

Cílem jeevropskádálková trasa

E4, jejíž začátek je vKastelli Kíssamou

naseverozápaděostrovaapo320kilo-

metrechkončí vKátoZákrosnavýchodě

Kréty. „MyzačínámevzátoceElafonisi

s růžovýmpískemakončímevMatale,

kdepobývali vyznavači hnutí hippies.

Celédnystoupámenahorunapřekrásné

výhledyazasedolů třebakezcelaopuš-

těnýmplážím,“ vyprávíHlaváč.Většina

těchto túr trváod jednévesničkykedru-

héden. „Nejdelší jdemedvadnyana tu

dobusi beremessebou jídlo i pití.“

Příští rok budeHlaváč organizovat

už dvacátý ročník pěší poutěKrétou.

Takžemána trase spousty známých.

„Každý z partymámepovinnost

koupit becherovku amístním v těch

taverničkáchpředáme vždy jednu lahev.

Vidíme se jednou za rok, ale vždy se

vesele vítáme, objímáme.“

Provence. Například vAix stáli vmístě,

odkudCézannemaloval horuViktorie

ve všech ročních obdobích.

„Já stál na tom samémmístě a díval

se na tu samou horu,“ vzpomíná, že

navštívil rovněžCézannův ateliér

a v jeho zahradě sledoval studenty

umění, kteří tam přišli malovat. „Sedli

jsme si vedle nich a koukali, co dělají. To

je nádhera, najít si ten čas, zastavit se

a užít si to.“
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