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Stingl kufry nikdy nevybaloval
Muzeum rekordů
a kuriozit v Pelhřimově
má v expozici dvě
zavazadla slavného
cestovatele. Jedno
skrývalo překvapení.
ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČR | Muzeum rekordů a kuriozit v
Pelhřimově má dva nové, poměrně unikátní exponáty. Jedná se o kufry nedávno zesnulého etnografa a spisovatele
Miloslava Stingla.
Věhlasný cestovatel, jenž zemřel
11. května ve věku 89 let, za svůj život
navštívil 151 zemí na všech kontinentech, přičemž měl zvláštní rituál. Kufry
ze svých cest nevybaloval. V jeho pozůstalosti jich zůstalo téměř 280.
Když se prezident pelhřimovské
Agentury Dobrý den Miroslav Marek
společně se svým kolegou Lubošem Rafajem vypravili do Prahy na zádušní
mši za Miloslava Stingla, dohodli, že

dva takovéto kufry dovezou do pelhřimovského muzea, kam budou dlouhodobě zapůjčeny. A to mimo jiné i proto,
že jméno cestovatele bylo již v minulosti zapsáno v Rekordmanské síni slávy
Muzea rekordů a kuriozit.
„Kufry jsme z Prahy přivezli hned
dva. Jeden byl prázdný, naši přátelé už
ho otevřeli, ale ten druhý byl dosud neotevřený s neznámým obsahem,“ líčí Luboš Rafaj. Podle zřejmých indicií se domnívají, že ten první kufr byl němým
svědkem cesty Miloslava Stingla na
Kubu a do Mexika v letech 1964 a
1965. Ten druhý se rozhodli otevřít
plni očekávání, co bude uvnitř. Ale
jaké bylo překvapení, když začali ze zavazadla postupně vybalovat tepláky,
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svetr, noční košile, čokolády z osmdesátých let, baterku, dámské brýle... A co
navíc – podprsenky! „Byli jsme trochu
zklamaní. Byl to evidentně kufr nějaké
starší dámy,“ popisuje okamžiky překvapení Rafaj.
Pak to ale přišlo. Na dně ležela obálka adresovaná na jméno Heda Stinglová, Praha 10. Uvnitř byl telegram s textem: „Drahá maminko, k tvým dnešním
narozeninám Ti přeji mnoho lásky
a abys byla ještě mnoho let s námi.
Líbá tě tvůj Míla.“ „Zatajil se nám
dech. Před námi totiž ležel kufr maminky jednoho z největších českých cestovatelů všech dob,“ vypráví Luboš Rafaj
s tím, že obě unikátní zavazadla budou
v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit vzpomínkou na Miloslava Stingla. Ten osobně poznal řadu domorodých kultur a zážitky z mnoha cest zaznamenal ve svých knihách. Uměl se
domluvit 17 jazyky. Největší zájem věnoval Mayům, Polynésanům nebo Inuitům. Například ostrov Nová Guinea
procestoval v době, kdy mezi zdejšími
kmeny ještě přežíval kanibalismus a rituální lov lebek.
S některými domorodci se při svých

expedicích natolik sblížil, že jej přijali
za svého. Stal se například čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú
(Kickapoo). Stinglovo indiánské jméno
zní Okima – v překladu „Ten, který
vede“. Během svých cest strávil v zahraničí celkem 19 let. Při svých pobytech působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech.
Ale nejenom těmito novými exponáty ve svém muzeu se chlubí pelhřimovská Agentura Dobrý den. Do české databanky rekordů přibylo 28. května nové
jméno. Zapsán do ní byl cestovatel Zdeněk Chvoj, který se stal nejstarším mužem planety, jenž ve věku 71 let a 302
dnů pokořil nejjižnější i nejsevernější
bod na zeměkouli. Obě náročné cesty
podnikl až po svých sedmdesátinách.
Severního pólu dosáhl 20. dubna 2018
po sedmidenním pochodu v rámci šestičlenného týmu expedice Last degree
ski expedition to North Pole.
„Na jižním pólu stanul po osmidenním pochodu společně se svým synem
Martinem Chvojem. Stalo se tak 12. ledna 2020. Za svůj počin získal také certifikát od Guinness World Records,“ upozornil Luboš Rafaj.

