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Sport a cestování jsou můj
život, droga a snad i poslání
TOMÁŠ MACHÁLEK

Metylovice – Cyklocestovatelem
tělem i duší je určitě Martin
Stiller z Metylovic. Jeho „ne-
ziskovka“ nazvaná Občanské
sdružení Cyklocestovatelé pořá-
dá různé kulturní akce a aktivity
pro rodiny s dětmi. Jedná se na-
příklad o projekty Kočárky na
vrcholy, Víkend pro rodiny s dět-
mi, festival Cyklocestování.

Když jste byl dítě, čím jste chtěl
být?
Vždy jsem snil o tom být cesto-
vatelem, dobrodruhem. Strašně
mě bavily dokumentární filmy
o přírodě, cestování. A tak jsem
si říkal, že takové povolání tře-
ba kameramana těchto doku-
mentů by mě bavilo.

Jaký jste byl žák?
Lehce nadprůměrný, ale k pre-
miantům jsem určitě nikdy ne-
patřil.

Proč děláte práci, kterou máte?
Protože mě celkem baví a hlav-
ně zároveň živí. Ale určitě bych
si dokázal představit ještě mno-
hem smysluplnější povolání, ale
zatím nevím zároveň o takovém,
které by mě plnohodnotně bavi-
lo a zároveň uživilo. Takže je
třeba volit zatím nějaký kom-
promis. Jsem ale strašně rád, že
mám práci, do které chodím
rád, většina lidí to totiž tak ne-
má. Nedovedu si představit
chodit do práce jen kvůli pe-
nězům. To musí být hrozně ne-
příjemné. Aktuálně ale musím
říci, že jsem si dal pracovní
pauzu a jsem doma na „mateř-
ské“. To ale neznamená, že bych
poslal ženu makat a sám seděl
doma. Ne ne, doma jsme všich-
ni, celá rodina, a musím říci, že
je to paráda, dát si takto půl
roku oddych od pracovního
stresu, mít spoustu času na
všechny ostatní věci, mít čas na
rodinu, společné rodinné výlety,
kdykoli se vám zachce a tak. Sa-
mozřejmě na druhé straně je zde
nedostatek příjmu financí, rizi-
ko ztracení dobrého zaměstnání
a tak dále. Jsem ale přesvědčen,
že je to správná volba a jsem
rád, že jsem se pro toto riziko a
nejistotu rozhodl.

Byly chvíle, kdy jste s tím chtěl

seknout?
Takovou chvíli, myslím, zažil
každý. Naštěstí u mě to mockrát
nebylo a nikdy to nebylo tak sil-
né, abych to zrealizoval.

Kde nejvíc naberete síly, jak rela-
xujete?
Na kole, s batohem na zádech,
v přírodě, hlavně na horách.
Všeobecně mohu říci, že tam,
kde není moc lidí, kde je klid,
svěží vzduch a krásné výhledy
do okolí.

Vzpomenete si na seznámení se
svou životní partnerkou?
Naše seznámení nebylo asi ni-
jak výjimečné a pro čtenáře za-
jímavé. Seznámili jsme se pro-
střednictvím pozvánek, které
jsem e-mailem rozesílal lidem
z naší festivalové databáze. Za-
čali jsme si psát a pak se jednou
potkali a bylo to. Však říkám,
nic výjimečného.

Děti, to jsou starosti i radosti…
Starosti jsou se vším a všude a
patří k životu. Radosti ale se
vším a všude nejsou – a děti
právě ta radost jsou. Právě teď,
když odpovídám na vaše dotazy,
sedíme s naší Stellkou v nád-
herném vesnickém zámeckém
parku kdesi uprostřed Francie a
užíváme si společné cyklodovo-
lené. To je prostě paráda.

Sportujete? Který sport vás baví?
Sport a cestování jsou můj život,
droga a snad i poslání. Bez toho
bych asi nemohl existovat. Sa-
mozřejmě mezi mé hlavní akti-
vity patří cykloturistika, MTB,
vysokohorská turistika, via
ferraty, hraju ale také závodně
klasické kuželky a mnoho let
jsem hrál závodně stolní tenis.

Jaká kulturní událost vás v po-
slední době zaujala?
Moje žena o mně říká, že jsem
kulturní barbar. A asi na tom
něco pravdy bude. Já vždy s
nadsázkou říkám, že u mě kul-
tura začíná a končí cestopisnou
besedou. Ale teď vážně – do di-
vadla ani na operu mě fakt ne-
dostanete.

Máte nějaké oblíbené místo ve
městě (obci, regionu)?
I když nejsem původem z Bes-
kyd a jsem tedy, jak vy Moravá-

ci rádi říkáte, Čecháček, tak
jsem si Beskydy hodně oblíbil a
jsem tam jako doma. Region
znám už tak dobře, že mnozí
místní si čas od času řeknou o
tip na výlet, návrh cyklovyjížď-
ky či radu, jak se kam šikovně
v Beskydech pěšky nebo na kole
dostat. Pokud mám ale zmínit
pár oblíbených míst konkrétně,
tak rozhodně vede Lysá hora –
ta hora je prostě magická. Nej-
krásnější je v týdnu, nejlépe do-
poledne či večer, kdy mnohdy
na jakékoli stezce nepotkáte ani
človíčka. Dále pak rád chodím
na Prašivou a Kotař nebo Velký
Javorník.

Co byste v životě nechtěl zažít?
O tom by se asi nemělo moc
mluvit, ale když už se ptáte. Ur-
čitě bych si nedokázal předsta-
vit život bez pohybu a cestování,
takže nějaké vězení či totalita
by pro mě byly asi nestravitel-
né.

Vaše nejoblíbenější jídlo? Vaříte si
ho sám?
Jejda, to je ale těžká otázka. Jí-
del mám rád plno, ale žádný

gurmán nejsem. A kuchař už
vůbec ne. Takže sám si téměř
nevařím. Pochutnám si na kla-
sickém českém smažáku či
bramborácích, velmi rád mám
ale téměř jakékoli zeleninové
saláty.

Co děláte, když na vás přijdou
chmury?
Vezmu bágl či kolo a jdu do lesa
nebo na hory.

Který moderní přístroj byste ože-
lel?
Asi mobil. Naopak počítač a in-
ternet by mi chyběly.
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Martin Stiller

Bydliště:Metylovice
Povolání: transport manager
Vzdělání: Geovědní a montánní tu-
rismus na VŠB-TU Ostrava a Ma-
nagement a marketing na UTB ve
Zlíně
Rodina: žena Renáta, dvouletá
dcerka Stella

5. srpna 2014 | rozhovor region |3
.................................................................................................................................................................................................................................................................


