bola raz jedna žena...
Bratislavčanka
Táňa Murčová (35)
v mladosti snívala
o ďalekých exotických
krajinách. Deväť rokov už žije
svoj sen, a to priamo
v Mexiku. Nevylučuje však,
že o nejaký čas destináciu
zmení. Láka ju aj
Ázia.

Ako chutí

Mexiko
Jej prvá cesta za oceán viedla do Washingtonu, keď mala dvadsať. „S kamarátkou
sme prešli niekoľko miest v západnej časti Ameriky. Pred jedenástimi rokmi som sa zoznámila
s manželom, ktorý chodil od pätnástich rokov
každé leto na prázdniny za otcom do Mexika.
Otec bol hudobník, hral na violu a do tejto krajiny odišiel spolu so svojou druhou manželkou
v roku 1989 na základe kontraktu. Ponúkli mu
miesto v orchestri,“ hovorí hneď na úvod.

Tequila na dosah
Ako chutí Mexiko si Táňa s manželom Samuelom vyskúšali prvýkrát počas dvanástich
mesiacov v roku 2000. „Zamestnala som sa
v internetovej kaviarni a manžel v predajni mobilných telefónov.“
Pár žije v strednej časti krajiny v štáte Jalisco,
v mestečku Chapala. „Je to jedna z najvychytenejších destinácií pre amerických a kanadských
dôchodcov pre jeho polohu pri jazere a klímu.
Tento štát je rodiskom tequily. Sú tu ideálne
podmienky na pestovanie kaktusu, z ktorého
sa tequila vyrába,“ pokračuje.

Hneď znamená zajtra
až pozajtra

que.
Mayské ruiny Palen
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Pomáhajú, aj keď nevedia ako
Slovenka sa medzi tunajšími teda raz-dva zabývala. „Sú k cudzincom priateľskí a o to viac,
keď zistia, že človek hovorí španielsky. Sú tiež
silne rodinne založení. V obchosiln
doch všetkých oslovujú (v prekladoc
de): Kamarátka, čo ti ponúknem
de)
alebo Dcéra moja, čo ti dám?
ale
Je to aj vtedy, keď ide o človeka
staršieho, ako sú oni. V banke
sta
pri priečinku s nami stihnú prepr
brať celú rodinnú situáciu. Keď
br
si kýchnem, či už na ulici, alebo
v uzavretom priestore, povedia na zdravie. Nikto po nikom
d
šškaredo nezazrie, že na neho

Text: LUCIA LUKUŠOVÁ, foto: archív T. M.

Keď povedia hneď to
urobím, sú z toho
aj dva dni.

Krajina i ľudia na ňu zapôsobili od prvého momentu. „Učarovala mi bezprostrednosť, uvoľnenosť a trvalý úsmev tunajších. Taktiež nekonečný priestor všade vôkol. Chvíľu mi však trvalo,
než som si zvykla na to, že uvoľnenosť prenášajú
aj do pracovného prostredia. Doteraz sa nechávam nachytať, keď mi povedia: Už ti posielam
mail alebo hneď teraz to urobím a je z toho deň
až dva,“ usmieva sa.

ˇ áme výnimočné ženy!
Hlad
Máte nejaké zaujímavé hobby? Venujete veľa času nevšednej aktivite? Urobili ste niečo pre deti, zvieratká alebo svoje okolie? Rozbehli ste zaujímavý
projekt? Dajte nám o sebe vedieť a inšpirujte ostatných. Budeme tiež rady,
ak nás upozorníte na výnimočnú ženu vo vašom okolí.
Píšte na Nový Čas pre ženy, Prievozská 14, P. O. BOX 41, 820 04 Bratislava 24
alebo novycasprezeny @ringier.sk. Stručne opíšte, čomu sa venujete,
enujete, a my
vás oslovíme! Pripojte heslo: Riport

prskám bacily. Sú ochotní so všetkým pomôcť,
aj keď nie vždy tej veci rozumejú. Vo svojom
slovníku nepoužívajú slovíčko neviem, a preto
sa niekedy stane, že človeka pošlú presne opačným smerom, ako potrebuje ísť,“ vraví Táňa.

Čo treba vidieť
Táňa potrebuje byť v neustálom pohybe, spoznávať nové veci a miluje prácu s ľuďmi. Myšlienka rozbehnúť cestovnú kanceláriu sa jej
teda zdala ideálna. Klientmi sú Slováci a Česi.
Čo teda treba vidieť, keď pristanete v Mexiko City? „Mojou srdcovou záležitosťou je štát
Chiapas. Ponúka úžasné mayské ruiny Palenque učupené uprostred pralesa, ale aj azúrové
vodopády Agua Azul, Misol-Há, kde sa natáčal
film Predátor s Arnoldom Schwarzeneggerom.
Veľmi populárne mesto je San Cristóbal de las
Casas, ktoré si každého získa nízkymi farebnými domčekmi,“ dáva tipy na nádherné zážitky.

Text: LUCIA LUKUŠOVÁ, foto: archív T. M.

▼INZERCIA

MAJITEĽKA CESTOVKY
V MEXIKU

Pozor
na zlodejov
S Mexikom sa spájajú aj drogové kartely.
Treba sa mať na po-zore? „V súčasnostii
sa pre drogové karte-ly za nebezpečné po-srdeční.
Ľudia sú milí a
ti
važujú určité oblasti
v strednom a severnom
m
Mexiku. Nie je to však nič,,
čo by ohrozovalo civilistov.
v.
V týchto častiach turizmuss
ani nie je veľmi rozšírený.
Ale tak ako všade inde na
svete, aj tu, v hlavnom alebo väčšom meste, si treba dávať pozor na zlodejov, vyhýbať sa okrajovým
Pláže pripomínajú raj na zem
i.
a chudobným štvrtiam.“ ■

Táňa

✔ na Slovensko chodí
raz do roka
✔ najväčšie vášne sú
cestovanie a fotografovanie
✔ najviac ju očarila Petra
v Jordánsku
✔ chce sa venovať
aj grafickému dizajnu
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