NA CESTÁCH

Kam vás velká
cestovka

v Dominikáně nevezme
východ slunce na surfařské pláži Encuentro;
na protější straně nahoře: já, můj surf a ranní
mlha nad oceánem

O Dominikánské republice jsem si dlouho nemyslela nic pěkného. Považovala
jsem ji za zemi, která turistům nenabídne nic víc než luxusní rezorty s pláží před
okny –
a chatrčemi plnými chudých domorodců za vysokými hotelovými zdmi.
městečko cabarete v provincii puerto plata je však úplně jiné. cestovky ho
v podstatě nenabízejí, mladí cestovatelé ho však právem považují za nejlepší
místo pro party v celém karibiku. těšte se na liduprázdné pláže, vzrostlé palmy a
opálené surfaře s vyšisovanými vlasy!
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NA CESTÁCH

domorodá
vesnice ve
vnitrozemí

hned po výstupu z letadla

mě mile překvapilo, že zdejší
lidé, na rozdíl třeba od Kostaričanů, nejsou zkaženi Američany rozdávajícími „tipy“ (spropitné) na každém kroku. Pokud zaplatíte víc, vrátí vám zpět do poslední mince. Ceny si sice často určují od oka, popřípadě podle toho, jak se jim líbíte, nikdy si ale nedovolí je zdvojnásobit.
Nejlepší obranou proti absenci jakékoli cenové politiky je zapamatovat si, kolik jste za mangový džus platili v pondělí, a po zbytek týdne chodit za prodavačem vždy s připravenou částkou.
Městečko Cabarete navštěvují především Evropané. Seženete tu poměrně levné ubytování i jídlo, stejně jako míchané drinky v čele s legendárním Cuba Libre. Můžete si ho dát přímo
na pláži Kite Beach, anebo třeba ve svérázném Blue baru. Najdete ho na „hlavní třídě“ a neomylně poznáte podle toho, že je celý (včetně podlahy) vyvedený v modré. Vede ho paní kyprých
proporcí, jejíž tři děti tráví život pod pultem a v regálech kolem stěn, a za méně než dolar prodává pouze Cuba Libre. Pokaždé obdivuji její podnikatelský záměr. V baru má totiž jen prázdné kelímky a brčka. Když přijde skupinka zákazníků, pošle některé z dětí přes ulici do liquer
storu pro colu a rum. Poté vám připraví drinky v poměru 2:1 ve prospěch rumu a další dítě pošle pro nové zásoby. Nikdy nekoupí více než jednu láhev od každé přísady. U Blue baru můžete na okraji silnice prosedět celou noc a zažijete víc než za deset animačních večerů v hotelu.
Za zhruba stejně hodnotnou atrakci považuji místní dopravu. Nemusíte si půjčovat auto, na
krátké vzdálenosti vás spolehlivě dopraví „moto taxi“. Tuhle práci může provozovat kdokoli,
kdo vlastní motorku, jede kolem vás a má peníze na benzin. Chcete-li se dostat třeba z městečka na pláž, stačí si stoupnout k silnici a počkat na prvního majitele mopedu, který se zrovna
rozhodl být „moto taxi“. Tito podnikavci nejsou nijak označeni, ale při jízdě hlasitě volají „taxi,
taxi, taxi moto“. Ceny jsou smluvní a důležité je vyjasnit si je předem. Na delší vzdálenosti se
pak cestuje dodávkami pro 18 lidí. Jela jsem ale i takovou, do které se nás vlezlo přes třicet...
Pozoruhodné je, že Dominikánci jsou z 99 % čistě a pěkně oblečení, umytí, navonění a oholení.
Řada českých mužů by se při setkání s těmito obyvateli třetího světa měla stydět.
Víc než nádherné pláže bez lidí, karibský rum, lesy, vodopády a domorodé vesnice mě však
okouzlily podmínky pro můj sport a životní lásku, kterou je surfing. I přes jednoduché vlny
a teplou a čistou vodu, je tento sport v Dominikáně teprve v kolíbce, takže si krásu jízdy ve vlnách za úsvitu slunce často vychutnáváte úplně sami. Bez turistů a surfařů z celého světa. ■

Odpoledne začíná na surfařské
pláži Encuentro foukat. Vítr „on
short“ rozfouká vlny a pohrává
si s palmovými listy.

Tipy nA cEstu:

•	Nejpohodlněji se sem dostanete
přes USA. Létá se z Prahy, Vídně
i Mnichova s přestupem v New
Yorku nebo Dallasu. Na ostrově
jsou tři mezinárodní letiště: Puerto
Plata, Punta Cana a Santo Domingo.

•	V městečku Cabarete seženete
ubytování i za deset dolarů na
den. Za dobrý oběd v „lepší restauraci“ přímo na pláži dáte
8–15 dolarů. Nejlepší je však jíst
spolu s místními ve vývařovnách,
kde vám za tři dolary dají na talíř
kopec rýže, fazolí a masa na několik způsobů. Druhý den zaručeně dostanete něco úplně jiného,
vždy v tom ale budou plavat kuřecí pařátky.

pohoda na pláži. restaurace provozovaná místními lidmi pod palmami.
nahoře: zdejší surfový instruktor Ezechiel, který se
vždy těší na začátečníky
z České republiky.

•	V Cabaretu najdete bary na pláži, jinde je to v této zemi zakázáno. Několik desítek jich je na Kite
Beach, proslavené jak desítkami
barů s happy hours od 16 do 19
hodin a nočními mejdany, tak
ideálními podmínkami pro kiteboarding.
kůň – tradiční dopravní prostředek domorodců. využívají ho
především v lesích.
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shora: vodopád Samaná uprostřed lesů; zátiší se surfy
u místní surfařské školy. Sedět na houpačce je přes
poledne zbytečně namáhavé, lepší je ležet pod palmami.
pocit z úspěšné dvouhodinové surfové session v teplém
Karibiku bych nevyměnila za nic na světě.
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