
Dominikánská republika 2005 
Termín:  

19.2. - 7.3.2005 

(CK FIRO Tour) 

Na podzim jsme začali uvažovat o dovolené na letošní rok. Protože jsme dětem slíbili 
nějakou exotiku, bylo jasné, že musíme vybírat destinace i podle termínu tak, aby alespoň 
jeden týden připadl na školní prázdniny. Ležení u moře sice už dávno nepřipadá jako 
plnohodnotná dovolená do úvahy, ale nějaká obtížná expedice by se s dětmi také těžko 
podnikala, takže jsme vybírali z katalogů poznávacích zájezdů, ale chtěli jsme i nějaký den 
na koupání. 

Shodou okolností na jarní prázdniny vyšel poznávací zájezd po jedné z nejatraktivnějších 
zemí pro pobytové zájezdy – Dominikánské republice. Většina cestovek pořádá do této 
země oblíbené all inclusive pobyty, ale FIRO Tour ve spolupráci s dominikánskou cestovkou 
Caribissimo má v nabídce i poznávačku Po stopách Kryštofa Kolumba.  Neváhali jsme a 
hned po prolistování katalogu, ještě v období slev za brzké rozhodnutí pro stálé zákazníky, 
jsme zájezd objednali. 

S uvolněním dětí ze škol sice problémy nebyly, ale ve středu před sobotním odletem se 
Jirka neubránil probíhající chřipkové epidemii a zklátily ho horečky až ke 40o. Do odletu se 
mu samozřejmě uzdravit nepovedlo, ale alespoň teploty ustaly, takže po konzultacích s 
doktory jsme v noci z pátku na sobotu 19.2.2005 vyrazili kolem půl čtvrté hodiny ráno do 
Prahy. Tradičně jsme auto nechali ve firemních garážích a taxík nás vyklopil na Ruzyni 
přesně v určených 500. 

Díky stříbrné kartě stálého zákazníka ČSA jsme se vyhnuli frontě u odbavovací přepážky 
pro economy třídu (beztak nepříliš dlouhé) a u business přepážky jsme dostali výborná 
místa jak do Amsterodamu, tak i na následný mezikontinentální let. 

Stihli jsme kafe, poslední telefonát a po krátkém čekání byl ohlášen boarding, přímo podle 
odletového řádu. Společný let KLM/ČSA tentokrát zajišťovaly České aerolinie, milým 
překvapením byl dárek pro děti (nebo jen pro Jirku? – nebylo to jasné): pěkné dřevěné 
domino v krabičce a magnetická forma jedné z variant hry Člověče, nezlob se. 

Let do Amsterodamu jsme absolvovali už mnohokrát, přesto nás přílet jako obvykle 
překvapil. Namrzlá políčka (nebo záhonky) kolem holandského hlavního města byla 
rámována sítí stříbrných kanálků zamrzlé vody, spolu s vycházejícím sluncem jsme sledovali 
zajímavé optické efekty. 

Čekání v Amsterodamu jsme strávili čtením časopisů a děti hraním nových her na stolečku 
se zajímavě řešenými otočnými zaklápěcími sedátky. Občas jsme se prošli, prohlídli si 
kabrio Porsche Carreru jako hlavní výhru letištní lotérie (stačí koupit los za 99 Euro). 

Jen nepatrně zpožděný byl náš let obskurní letecké společnosti Martin Air na Kubu (Havana) 
a Dominikánské republiky. Společnost vlastní asi 6 starších letadel, sama se nepočítá mezi 
nízkonákladové společnosti, ale za sluchátka vybírá 4 Eura (sluchátka je možné si pak 
nechat a vozit je s sebou na další lety, nicméně většina zákazníků stejně asi příště zvolí 
jinou společnost, kde bude mít sluchátka zdarma zapůjčená, jiné použití sluchátek díky 
nestandardním konektorům nepřipadá do úvahy).  
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Letěli jsme severní cestou kolem Grónska, přes pobřeží Kanady a USA k jihu. U Grónska 
byla výborná viditelnost, poprvé jsme tedy z letadla obdivovali ledová pole, kry a ledovce 
Severního ledového oceánu. 

Po asi deseti a půl hodině letu jsme měli mezipřistání na Kubě v Havaně. Někteří 
spolucestující o mezipřistání neměli tušení a byli z ohlášeného přistávání trochu nervózní. 
Náš ukrajinský soused byl přímo zděšený, pořád se nás ptal na důvody a zbědovaně 
prohlížel svůj pas. Asi se obával kubánského razítka v něm a problémů při návratu domů. 
Příliš nevěřil, že při tranzitu se kontrolami neprochází. Celou dobu čekání se snažil být nám 
co nejvíce nablízku a napodobovat naše chování včetně procházky halou. 

Většina pasažérů zde končila, jiní zase nastupovali. Kvůli ulehčení kontroly měli nejdříve 
vystoupit cestující na Kubu, pak teprve ostatní. Ovšem anglickému hlášení nebylo příliš 
rozumět, španělskému asi také ne, takže se stejně do uliček nahrnuli všichni a až letušky u 
dveří dělaly selekci. 

Vystoupit museli všichni, ale až po vystoupení poloviny lidí se ozvalo hlášení, že kvůli úklidu 
letadla si máme vzít s sebou i zavazadla. Ti, co rozuměli, se začali hrnout zpět proti těm, co 
nerozuměli. Začal zmatek, takže vystupování z letadla se poněkud protáhlo. 

Letiště v Havaně je vlastně jedna hala, bez některých náležitostí obvyklých na jiných 
letištích. Nás pobavilo například hlášení a svolávání cestujících k odletu, ke kterému 
zřízenec používal starodávný megafon. Také bezpečnostní kontrolou se zde neprochází při 
odletu, ale už při průchodu z letadla do haly.  

Naše hodinka se tu dala v pohodě vydržet, alespoň jsme se trochu protáhli. Z prosklenných 
stěn do okolí letiště sice moc vidět nebylo, ale dlouhou chvíli jsme si krátili pozorováním 
rolujícího Jumbo Jetu a přemýšleli jsme, jak je asi organizován nástup 600 lidí jedněmi 
dveřmi z haly bez klasických ohraničených prostor před gaty. 

Při opětovném nástupu do letadla jsme měli přednost před novými cestujícími, usadili jsme 
se v klidu zpět na naše místa a čekaly nás poslední necelé dvě hodinky letu do Santo 
Dominga.  

 

Dominikánská republika, španělsky República Dominicana – stát ve Velkých Antilách ve 
východní části ostrova Hispaniola; 48 734 km2, 7,6 mil. obyvatel (1993), hustota zalidnění 
156 obyv./km2, hlavní město Santo Domingo (2,1 mil. obyvatel, 1993); úřední jazyk 
španělština, měnová jednotka 1 dominikánské peso (DOP) = 100 centavů. Administrativní 
členění: 29 provincií a národní distrikt hlavního města.  

Osu území tvoří Centrální pohoří (Cordillera Central, 3 175 m n. m.) obklopené nížinami. 
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Severní a jihozápadní pobřeží lemováno nižšími horami, pobřeží poměrně členité. Tropické 
pasátové podnebí, roční srážky dosahují na návětrných severovýchodních svazích přes 2 
000 mm, v závětrných svazích a na nížinách kolem 1 000 mm. Časté ničivé hurikány. 
Horské oblasti pokrývají tropické lesy, zčásti vždyzelené, většinou opadavé, v suchých 
nižších polohách převládají savany. 

Obyvatelstvo tvoří mulati (asi 73 %), kreolové (16 %) a černoši (11 %). Náboženství 
římskokatolické (94 %). Roční přírůstek obyvatel činí 2,2 %, střední délka života mužů je 65 
let a žen 69 let (1990). Podíl městského obyvatelstva 60,4 % (1990). 

Agrárně průmyslový stát s těžebním průmyslem. Hrubý národní produkt 940 USD/obyv. 
(1991). V zemědělství pracuje 35 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Obdělává se 29,7 
% území, na 42,9 % pastviny. Pěstuje se cukrová třtina (656 000 t cukru, 1991), kávovník, 
rýže, fazole, kasava, kakaovník, tropické ovoce, zelenina. Chov skotu, prasat. Těžba rud 
niklu, zlata, stříbra, bauxitu, soli. Průmysl potravinářský, hutní, textilní, cementárenský. 

Španělská kolonizace probíhala od zač. 16. stol. (kolonie Santo Domingo). Původní 
obyvatelstvo (Aravakové, Tainové, Karibové) postupně vyhlazeno, ostrov osídlen hlavně 
otroky dovezenými z Afriky. V 18. a 19. stol. území dnešní Dominikánské republiky 
předmětem četných válek mezi Španělskem a Francií. V roce 1821 vyhlášena nezávislost 
Santo Dominga. 1822 území Dominikánské republiky přičleněno k Haiti, 27. 2. 1844 
vyhlášena nezávislost. V letech 1861 – 65 a 1916 – 24 Dominikánská republika okupována 
Španělskem, resp. USA. V Dominikánské republice panovaly většinou nestabilní vnitropolit. 
poměry, u moci často vojenské junty (1930 – 1961 bratři Trujillové). V roce 1965 vypuklo 
levicové povstání, americkou vojenskou intervencí však dosazena prozatímní konzervativní 
vláda. Po roce 1978 ustaven demokratický režim. Dominikánská republika je nezávislý stát, 
republika. Hlavou státu je prezident (volený obyvatelstvem na 4 roky). Zákonodárným 
sborem je dvoukomorový Národní kongres, tvořený Poslaneckou sněmovnou (120 členů, 
funkční období 4 roky) a Senátem (30 členů, funkční období 4 roky). 

¨ 

Přistání bylo hladké, až později jsme se dověděli o menších komplikacích páru našich 
kolegů sedících vzadu trochu dále od ostatních Čechů, kteří začali vstávat hned po 
dosednutí na plochu. Letušky je přinutily sednout a připoutat až do zastavení letadla, ale oni 
zase spolu s okolními cestujícími zůstali sedět. Netušili, že jejich okolí cestuje z Havany do 
Amsterodamu a v Santo Domingu nevystupuje. Až když letušky začaly zavírat dveře, 
povedlo se jim na poslední chvíli vystoupit. 

Kufry dorazily v pořádku, turistické karty jsme měli zaplacené už od FIRO Touru a vyplnili 
jsme je již doma. V příletové hale nás čekala delegátka a průvodkyně Alena, která již 
druhým rokem žije v Dominikánské republice a chystá se zde zůstat nastálo. Pracuje pro 
místní cestovní kancelář Carribisimo, ta zde zastupuje většinu českých cestovek a prakticky 
od toho okamžiku jsme nebyli FIRO Tour, ale Carribisimo. Cestovka i její španělsky mluvící 
průvodci mají i místní licence, což velmi zjednodušuje cestování. 

Kufry jsme naložili do vozíku za malým autobusem, do kterého se vešlo právě nás 20 plus 
průvodce a řidič, vzadu mohla zůstat neobsazená sedadla nad koly, kde se nedá sedět kvůli 
nohám, a část pětky. Všechny autobusy jsou v Dominikánské republice úplně stejné, jen v 
nejznámějších letoviscích jsme později zahlédli několik autobusů velkých evropského typu. 
Dominikánci jsou zřejmě trochu útlejší přes boky než standardní Češi, protože na 
dvojsedačku se vždy vešlo 11/2 člověka, zbývající „půlka“ visí do uličky. Sedadla jsou kromě 
toho nepříjemně koženková, ale díky spolehlivě fungujícím regulovatelným klimatizacím se 
to dalo vydržet. 
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Vydali jsme se směrem k hlavnímu městu vzdálenému 30km od letiště a pak večerním 
Santo Domingem až do samotného středu jeho nejstarší části, kde na rohu náměstí s 
nejstarší katedrálou Nového světa a sochou Kryštofa Kolumba stál náš hotel. Cestou jsme 
projeli kolem obrovského majáku – památníku Kryštofa Kolumba, řeku jsme překonali po 
otáčivém mostě v noci pouštějícím námořní lodě proti proudu řeky dále do vnitrozemí. 

Místo dvou sousedních pokojů nám na recepci nabídli jeden čtyřlůžák, vzhledem k pozdní 
hodině a únavě nás i dětí nám to připadlo výhodnější než běhat po chodbě s oblečením a 
kartáčky na zuby, protože věci v kufrech jsou samozřejmě pomíchané. Ještě jsme měli 
zajištěnou večeři, přestože jsme z letadla byli skoro přejezení. 

V přízemní restauraci otevřené do náměstí pulzoval život, část restaurace byla přenesena 
ven pod obrovskou korunu jednoho ze stromů stojících v rozích náměstí, my jsme ale zůstali 
uvnitř pod větráky zastupujícími klimatizaci.  

Většina si zvolila ze dvou nabídnutých druhů jídel vepřový kotlet, přílohy se lišily. Někdo 
chtěl hranolky (tady spíše opečené brambory), někdo zůstal u nejčastější místní přílohy – 
rýže, my jsme si dali platanos fritos, opečená kolečka zeleninových banánů nevhodných k 
jídlu za syrova. K pití byl zdarma půllitr vody, za sedmičku místního piva („plzeňského typu“ 
– pilsener type) se platily 2 dolary. 

Kotlet byl vynikající, brambory jsou lepší než banány ale aspoň jsme je zkusili, později si je 
ještě několikrát dáme, abychom měli nějakou změnu oproti obvyklé rýži. 

Brzy jsme popřáli zbytku výpravy dobrou noc a odešli do pokoje přeorganizovat kufry a spát.
 

Ke snídani jsme měli volbu mezi kontinentální snídaní nebo omeletou z vajíček a šunky. 
Abych se blýskl svou španělštinou, oznámil jsem číšníkovi naši volbu „quattro huevos“ a na 
upřesňující dotaz jsem dodal „fritos“, takže jsme nakonec místo omelety dostali buličí/volská 
oka. Ale snědli jsme je s chutí, a to jsme netušili, že omeleta bude naší nejčastější snídaní a 
rádi si ještě dáme i jiné úpravy vajíček. K pití byla káva s mlíkem „café con leche“– obvyklá 
příprava v latinsko-amerických zemích je zalití malého množství extrémně silného kávového 
koncentrátu mlékem. My mléko moc nemusíme, takže jsme si dali americké preso 
odpovídající zhruba našemu, jen mléko se k němu nedává automaticky a musí se o něj 
požádat (a obsluha se diví, proč že jsme si nedali con leche). Místo džusu, jak ho známe od 
nás, se podávala hustá koncentrovaná šťáva vymačkaná z čertsvých pomerančů. Vynikající. 

Věci jsme si mohli nechat na pokojích a vyrazili jsme na pěší prohlídku starého centra Santo 
Dominga, která samozřejmě mohla začít přímo před hotelem u nejstarší katedrály všech 
Amerik (Severní, Střední i Jižní). Bohužel byla neděle a katedrála byla pro turisty zavřená, 
aby věřící (95% obyvatel) měli klid na mši. Prohlédli jsme si ji tedy zvenku a postáli jsme 
chvíli před sousední sochou Kryštofa Kolumba. 

 

Začalo trochu mžít, naše deštníky ale zůstaly na pokoji v hotelu, k pevnosti prvních 
guvernérů jsme šli se vzrůstajícími obavami o další vývoj počasí, které průvodkyně Alena 
příliš nerozptýlila, protože déšť prý zde není tak vyjímečný, jak jsme si mysleli. Pevnost se 
líbila hlavně dětem, je tu spleť různých místností navzájem propojených chodbami a 
schodišti, které mohly zkoumat bez vážnějšího nebezpečí úrazu, když se ovšem pomine 
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občas chybějící schod nebo prkno v příklopu zakrývajícím různé díry. 

Z věže pevnosti je celkem pěkný výhled na řeku ústící do blízkého Atlantiku. Nahoru se 
mohlo vyšlapat po opotřebovaném kamenném schodišti, Alena nás tam sice netlačila, ale 
my máme vyhlídky rádi takže jsme těch pár schodů s chutí vyběhli. Mžení na chvíli ustalo, 
děti běhaly někde samy (občas jsme je zahlédli dírou v podlaze zkoumat haly o úroveň níže, 
přestože na věži byly samozřejmě také). 

Od pevnosti vede další místní americké „nej“, tentokrát nejstarší kamenná ulice Calle Las 
Damas. Kromě luxusního Sofitelu v jedné z historických budov zde stojí několik zajímavých 
staveb, třeba dům Hernána Cortéze, pokořitele říše Aztéků, nebo nedávno zrekonstruovaný 
národní památník (s pohřbenými dominikánskými velikány, nám samozřejmě většinou 
neznámými, stojí zde i čestná stráž, na rozdíl od naší Hradní stráže s mnohem volnějšími 
pravidly). 

Na jedné z vlajek v památníku nám Alena popsala dominikánskou vlajku a v ní skrytou 
symboliku. Podobně jako jinde i zde červená symbolizuje prolitou krev, modrá zase karibské 
nebe, bílý kříž rozdělující vlajku na čtvrtiny značí křesťanské vyznání většiny obyvatel. 

Prošli jsme celou Calle Las Damas až na Španělské náměstí. Řeka je zde kontrolována 
hradbami s několika zrezivělými děly. 

Dominantou náměstí je dům Diega Kolumba, guvernéra Hispaňoly, syna Kryštofa Kolumba. 
Pěkná, hranatá, patrová kamenná stavba s arkýřovými terasami na obou podlažích, z obou 
stran paláce (do náměstí i k řece). Diego zde úřadoval a bydlel s celou rodinou, dvě děti si 
přivezl ze Španělska a dalších pět se mu narodilo tady. Palác je zrekonstruovaný a slouží 
jako muzeum. Některé místnosti jsou zařízeny v původním duchu (kuchyně, pracovna), jiné 
jsou muzeální.  

Na vyvýšenině na druhém břehu stojí megalomanský maják-památník Kryštofa Kolumba. 
Vysoká a mnohapatrová stavba s půdorysem křesťanského kříže, občas z ní večer šlehají 
laserové paprsky kreslící kříže i na obloze, ale ani Alena to jetě nikdy neviděla. 

Stavba památníku k pětistému výročí objevení Ameriky (středověkými Evropany) výrazně 
ublížila státnímu rozpočtu a celé ekonomice Dominikánské republiky. Jsou zde jedny ze 
dvou pozůstatků Kryštofa Kolumba, o jejichž pravosti Dominikáci nepochybují, stejně jako 
Španělé o těch svých. Jinak je prý památník totálně nezajímavý, má ohromovat jen svou 
velikostí, takže jeho návštěva není v programu cestovních kanceláří, ani té naší. 

V jedné z místností Diegova paláce jsou pochopitelně i kopie Kolumbových lodí s velitelskou 
Santa Marií (doprovodné Pinta a Niňa). Z XVI. století pochází několik barevných ručně 
psaných knih, které jsou zde volně vystaveny ve skleněných vitrínách, nijak nechráněny 
před světlem nebo střídáním teplot. Fotit se smí i s bleskem, ke kolorování byla použita 
přírodní barviva, která prý s věkem a světlem spíše zjasní než aby barvy bledly. 

Před budovou roste mahagonový strom, který ale vypadá naprosto nudně a fádně. Nás 
odchytl prodejce CD s místní hudbou. Vždy si CD kupujeme kvůli pozadí pro video, tady 
jsme po chvíli smlouvání dali pět dolarů za dvě CD (merengue a nějaký další místní druh 
hudby). Jedno jsme doma nerozchodili vůbec, z merengue se dá použít 11 prvních písní z 
asi 16 nahraných, pak se počítač kousne. Možná by CD fungovala na přehrávačích, ale 
proto jsme je nekupovali. Nicméně účel byl splněn, 11 písniček stačilo. 

Opět začalo poprchávat, Alena se proto rozhodla navštívit Muzeum jantaru, které bylo jinak 
plánované až ve městě Puerto Plata. Dominikánská republika má dva národní 
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polodrahokamy – organický jantar a druh mramoru jménem larimar. Jantar je zkamenělá 
pryskyřice, ten zdejší je z pryskyřice listnatých stromů – obvyklé jantary nalézané jinde jsou 
spíše ze stromů jehličnatých. Nejcennější jsou kusy s uvězněným hmyzem nebo jinými 
drobnými živočichy, třeba ještěrkami. I zdejší muzeum několik takových kamenů vystavuje, u 
drobnějších kousků je před nimi zvětšovací sklo, aby bylo lépe vidět strukturu kamene a 
zalitý hmyz. Hlavně děti zaujal model pravěkého kmene s kapající pryskyřicí, která pohlcuje 
pramravence, vše několikanásobně zvětšené. 

Také kusy kamene larimaru jsou vystavené, ale je jich mnohem méně než jantaru, asi že v 
nezpracované podobě není tak efektní. 

Na nádvoří nám nabídli kávu a pití, limonády refresco jsou nejčastěji u nás známé produkty 
coca-cola/sprite/fanta nebo pepsi/7UP/mirinda. Jsou zde pěkné toalety, kterých bylo celkem 
potřeba, na stromě cizopasí živořící orchidejka a několik bromélií. Ve výklencích jsou 
panenky bez obličeje, symbol multirasové dominikánské společnosti (běloši-indiáni-černoši a 
všechny druhy míšení těchto základních ras, panenku si každý může představit podle sebe). 

Nakonec nastal čas nakupování. Největší úspěch měly stříbrné prsteny Happy hour, které 
mají dvojitý kroužek a u kamínku miniaturní pantíky. Z jedné strany je kamínek larimarový, 
ale když se objímky otočí, objeví se zrubu kamínek jantarový. Je zde povoleno v rozumné 
míře smlouvání (t.j. každou žádost o slevu podpořit argumentem typu: „Budu platit hotově!“, 
nebo: „Při více kusech chci množstevní rabat!“). Z asi 80 dolarů jsme se dostali na 55, ale 
museli jsme se sdružit s ostatními, aby se jich vzalo více než deset. Což nebyl problém. 

Mezitím přestalo pršet a vyklubalo se z mraků slunce. Kolem ruin prvního kláštera a kolem 
ruin první nemocnice jsme došli na hlavní obchodní třídu, vyměnili jsme si peníze (1USD = 
28 pesos, vzhledem k all inclusive ale moc peněz není třeba, jen na občasný bakšiš, dárky a 
třeba na pivo při výletech, nám bohatě stačilo vyměnit 50 USD na osobu, ale vše se dá 
kdekoliv platit i přímo v dolarech). 

Hlavní třída končí na náměstí u našeho hotelu, dostali jsme tedy před obědem 
dvouhodinový rozchod. 

S hotelem jsme se rozloučili obědem. Servírovala se vlajka – národní jídlo z dušeného 
vepřového, rýže a fazolové omáčky. Prý tato kombinace připomíná barvy dominikánské 
vlajky. Nám tedy nepřipomínala (chyběla modrá), vzhled masa nás také neuchvátil, ale 
chuťově bylo jídlo až nečekaně vynikající. Tak dobrou jsme již nikdy později nedostali. 

Naložili jsme kufry do vozíčku za autobus a vyrazili na západ. Chvíli jsme jeli hlavním 
městem, najednou se zdálo trochu větší než při pěší procházce. Postupně zástavba řídla, po 
pár desítkách minut jsme už jeli volnou krajinou, jen občas se kolem silnice objevila 
vesnička, dřevěné jednoduché domečky, ale krásně barevné – zelené, modré, fialové, 
červené, žluté. Kolem je pořádek, většina života se odehrává před domy. 

Krajina byla nejdříve zamědělská, hlavně banány a asi melouny, živé ploty bugenvilií brání 
zlodějům k lehkému přístupu k polím. Projeli jsme jedním větším městem, krajina začala 
strácet svou svěží zeleň, vjížděli jsme do nejsušší části Dominikánské republiky a vůbec 
celého ostrova Hispaňoly. Banány byly vystřídány kaktusy a yukami. 

V druhém větším městě jsme na 20 minut zastavili u motorestu, my jsme neodolali 
prodavači kešu, balíček za 20 pesos nám přišel celkem levný, vzali jsme pro každého jeden. 
Při jejich chroupání jsme pozorovali život na parkovišti, jeden z domorodců najednou 
nervózně začal gestikulovat směrem k papírovému pytlíku opisujícímu kruhy na asfaltu. Než 
jsme pochopili, co se děje, rychlost se začala zvyšovat a najednou prudký vzdušný vír 

Page 6 of 39Dominikánská republika 2005

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



vynesl pytlík, ale i vše ostatní v okruhu několika metrů do výše desítek metrů. Včetně 
kamenů a husté clony prachu. Naštěstí se vír po pár vteřinách rozpadl a pytlík se snášel v 
pomalé spirále zpět na parkoviště. 

Vegetace už byla tvořená jen kaktusy, když se před námi objevila Barahona, cíl naší cesty. 
Na recepci hotelu jsme byli opáskováni nesnímatelnými barevnými all inclusive páskami na 
ruce. Naše pokoje přímo sousedili, z balkónů a oken jsme hleděli do tropické zahrady s 
chlebovými stromy, mangovníky a kokosovými palmami plnými kokosáků. Pod námi křičeli 
ve voliéře dva papoušci. 

Už byl večer, bazén ani moře jsme nevyužili.
 

Pláž Karibského moře je pěkně písčitá, ale písek se na ni prý snad dováží. Stín poskytují 
slunečníky z palmových listů, kousek od břehu je ostrov bujně porostlý tropickou vegetací. 
Dnes ale na koupání bylo pozdě a ani zítra to nebude lepší. Na koupání v Karibiku si 
budeme muset pár dní počkat. Po pláži běhal černoch a tahal za sebou pneumatiku 
uvázanou na provaze kolem pasu. Mezi pláží a hotelem je zahrada s houpačkami a pár 
stánků se suvenýry. Houpačky jsme využili, stánky ne. 

Večeři formou švédských stolů jsme si naservírovali v restauraci u bazénu.Byli jsme zde 
téměř sami, pro dvacet lidí se asi nevyplatilo moc vyvářet, výběr byl neobvykle chudý. Ale 
jedním z jídel byly nám prozatím vzácné mořské plody, to nám k pochutnání stačilo. Kusy 
chobotnic a kalamáry, škeble, nějaký druh krevet a hlavně nasekané trupy langust, které se 
nám zdály nejchutnější. Jako příloha rýže v několika variantách, pití tentokrát bez omezení 
včetně piva a koktejlů.  

Obsluha byla poněkud nevšímavá. V době hlavního jídla se obvykle nechodí k baru, aby 
nevznikaly fronty, objednává se jen u číšníků. Ty ale bylo dnes nutné ulovit, jinak se snažili 
nevšímavě proklouznout kolem. První piňakoláda nám samozřejmě chutnala, v dospělé 
verzi s rumem i dětská verze bez něj. Zde je dokonce nealkoholická verze brána jako 
standard a verze rumová se musí speciálně objednat – con alcohol je s alkoholem, sin 
alcohol je bez něj. Rum je španělsky ron. Personál v těchto ne tak exponovaných letoviscích 
obvykle nemluví jinak než španělsky, snad jen na recepci jsou vyjímky. 

Po večeři se děti zhouply na houpačkách a šli jsme brzy spát, zatímco někteří kolegové 
testovali možnosti baru. 

Ráno jsme se vydali dále do vnitrozemí k jezeru Lago Enriquillo . Cestou nás Alena bavila 
vyprávěním o rybářích, kteří vozí turisty na ostrůvek uprostřed jezera. Vždy večer před 
výletem prý telefonicky potvrdili svou připravenost, turisté ráno ve 400 vstali a po pěti 
hodinách cesty dorazili k jezeru, kde se dověděli, že zrovna vypověděl motor. Takže se 
mohli vykoupat v sirném jezírku na břehu jezera a vrátit se domů. 

Cestovka Caribissimo se rozhodla situaci vyřešit a koupila za vlastní prostředky nový motor, 
který teď rybáři používají a udržují za peníze Caribissima. Zvědavě jsme čekali, jak 
dopadneme my. 

Krajina kolem jezera je vyprahlá, prší zde jen opravdu vyjímečně. Občas jsme minuli malou 
barevnou vesničku, děti v modrobílých uniformách právě chodily do školy. Krátkou zastávku 
na odběhnutí do přírody jsme měli u sochy bojovníka za samostatnost Enriquilla, podle 
kterého se jezero jmenuje. Prý se zde se svými partyzány nějakou dobu skrýval. 

Po necelých dvou hodinách jsme dorazili k jezeru a nějakou dobu pokračovali po stále užší 
a horší cestě vinoucí se kolem břehů. Dorazili jsme k našemu cíli a dověděli se, že motor 
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sice běží, dokonce i ten starý, takže pojedeme všichni najednou na dvou lodičkách, ale 
prozatím není benzín (samozřejmě náš příjezd byl včas avizován). Prý máme počkat dvacet 
minut. Pochopili jsme, že dvacet minut dominikánských, takže máme určitě přes hodinu čas. 

Už kolem autobusu se začali objevovat zdejší leguáni, někteří delší než metr. My je už 
známe z Mexika, pro ostatní včetně našich dětí něco úplně nového. A i pro nás byli noví 
svou délkou a svou nebojácností, s jakou čekají na odpadky, které bleskurychle likvidují. 

 

Houštím jsme šli provázeni drakovitými leguány asi deset minut k sirnému prameni, jehož 
odtok je upraven do jezírka příjemně nazelenalé barvy. Tady jsme složili batůžky a využili 
čas k balíčkovému obědu. Sendviče jsme k nelibosti leguánů snědli kompletní, ale když 
došlo na ovoce, dočkali se i oni. Slupky banánů a pomerančů asi považují za prvotřídní 
pochoutku, protože tak-tak stihly dopadnout na zem a už je nejbližší ještěr likvidoval. 
Dokonce se občas o ně pořádaly i souboje. 

 

Najedli jsme se, napili, umyli si ruce sirnou vodou, namazali se tím nejsilnějším opalovacím 
krémem, který jsme měli a asi po 90 minutách došla zpráva, že benzín dorazil. Jinou cestou 
jsme došli ke slanému jezeru, které leží asi 30 metrů pod hladinou moře a je tedy 
bezodtokové a tím pádem i patřičně slané. To nás v loďce ale netrápilo. Rozdělili jsme se na 
dvě skupiny a společně se chystali vyrazit. Na mělčině u břehu dováděly tři mladé 
Dominikánky, k plavání se ale neměly – místní lidé jsou obvykle neplavci. To nám potvrdily 
svými gesty, když se jich náš soused posunky a svéráznou němčinou ptal: „Swimmen 
nicht?“. 
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Naši rybáři zamířili loděmi k pravému břehu, brzy jsme mohli rozeznávat detaily pobřeží. 
Mezi kaktusy a tuhou trávou se občas objevil osamocený kus dobytka, hlavně hrbatí zebu, 
nás ale zaujali polodivoce vypadající koně. Kromě Hanky jsme si ani nevšimli růžových 
skvrn na mělčinách, které hned správně identifikovala jako plameňáky. 

Zpočátku byli hodně daleko, takže jsme si nebyli úplně jistí, ale dalekohledy to potvrdily. 
Dostávali jsme se blíže a blíže a za chvíli jsme se dokonce dostali do fotitelné vzdálenosti. 
Nejhezčí byl pohled na hejno těchto skoro červených ptáků, kteří najednou jako na povel 
důstojně vzlétli, obkroužili kolečko a zaujali místo o pár desítek nebo stovek metrů dále. A 
takových hejn jsme viděli několik. Celkem se počet plameňáků musel počítat na stovky 
rozdělené do hejn o desítkách kusů. 

 

 

I Alena byla překvapena. Občas zde prý vídává pár osamocených kusů, ale dnešek je 
skutečně rarita. A ještě doplněná příbuzným druhem trochu světlejších ptáků s kachním 
zobákem, kteří vytvořili také jedno hejno. Na rozdíl od plameňáků ale létali spíše 
individuálně než v hejnu. 

Ale plameňáci nebyli hlavním cílem. Tím byli krokodýli američtí, kteří zde mají tvořit největší 
volně žijící kolonii. Do jezera tady ústí říčka, v jejíž malé deltě a v brachické poloslané-
polosladké vodě jezera krokodýli žijí. Nejvíce rozmnoženi byli po hurikánu a následné 
záplavě v srpnu 2003. Tehdy se ve městě Jimanjí protrhla hráz rybníka a 2000 lidí utonulo. 
Mnoho z nich říčka zanesla do jezera a už je nikdo nenašel... 

My jsme viděli pěkně zblízka jeden kus asi něco přes dva metry, na amerického krokodýla 
slušná délka. Protože ale krokodýl odplaval směrem do jezera, seskočili naši místní průvodci 
odvážně do vody a brodili se k ústí říčky. Na dospělé jedince sice nenarazili, ale nadehnali 
nám aspoň pár půl- nebo třičtvrtěmetrových mláďat. Více krokodýlů se nám spatřit 
nepovedlo, nijak jsme tím nevybočili z průměru ostatních výletů do tohohto místa, obvykle se 
vidí jen jeden nebo dva kusy. 
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Rybáři nás odtlačili z mělčiny, nahodili motory a pokračovali jsme k ostrovu před námi. A 
netrvalo ani dvacet minut, než jsme dopluli k dlouhému molu u jeho břehu. 

Molo bylo ale hodně formální. Od břehu nejvzdálenější část byla patrná už jen podle 
osiřelých kůlů, blíže břehu se kousek dal považovat za molo. Taky že jsme k němu přirazili a 
vylodili se na něj. Bohužel poslední čtyři metry opět chyběly. Oprava by zabrala asi 15 
minut, dřeva je kolem dost a dost, ale asi nejsou lidi. Zuli jsme se proto a seskočili do teplé 
slané vody, kde jsme se hned po kotníky zabořili do jemného bahýnka. 

Dobrodili jsme na břeh a po marných pokusech bahýnko setřít jsme rezignovaně obuli 
sandály bez ponožek na zablácené nohy. Teploměr na mých hodinkách ukazoval 38oC. 
Slunce nemilosrdně žhnulo. 

Nejdříve se muselo kus po pláži, ale po pár desítkách nebo stovkách metrů jsme odbočili 
mezi kaktusy k otevřenému přístřešku se střechou z palmových listů, kde jsme na sebe 
navzájem počkali, případně bylo možné si po více než hodině na lodičce odskočit za kaktus. 
Cesta dále vedla kaktusovým lesem, nejvíce kaktusů zde je kandelábrového typu, ale dost 
je i kaktusů nopálového typu – s listy jako tenisové rakety (podobnými evropské opuncii) na 
vysokém kmenu.  

 

Ale trny zde má veškerá vegetace. I to, co na první pohled vypadá jako příjemný keřík nebo 
nízká tráva, vše jsou pichlavé kaktusy. Z nopálů leželo na zemi jejich zralé ovoce, které jsme 
chtěli vzít na památku, ale v okamžiku jsme měli ruce a prsty plné miniaturních a téměř 
neviditelných jehliček se zpětnými trny, které jsme dostávali ven ještě dva dny. 
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Celé scenérie vypadá velmi exoticky, ostrov je úplně suchý a přežívají jen tyto kaktusy. 
Teplota je vysoká, vlhkost naprosto žádná. Člověk ani žádný jiný savec by zde nepřežil 24 
hodin.  

Houštinou kaktusů vede vyšlapaný chodníček, kterým jsme husím pochodem pokračovali do 
vnitrozemí. Všichni jsme byli v sandálech a každé šlápnutí mimo cestu skončilo zabodnutím 
kratšího či delšího trnu do prstu nebo chodidla, takže výzkumnické a objevitelské pudy jsme 
v sobě velmi rychle potlačili. 

Ale úplně bez života ostrov samozřejmě není. Létají zde ptáci, nejvíce nějaký druh kavky 
nebo vrány (prý zde ale zahlédli i kolibříka). A samozřejmě leguáni. Tentokrát trochu více 
plašší než u sirného jezírka, ale ne natolik, aby před námi bázlivě utíkali. Spíše se 
nenápadně drželi trochu stranou. 

Cesta končila u skupinky přístřešků a budovy „muzea“ s několika fotkami a informačními 
tabulemi. V muzeu sice byl chládek, ale vzduch byl zase tak nehybný, že jsme se rychle 
začali potit více než na slunci venku. Nejlépe bylo asi na verandě. 

Před muzeem byl jediný hmotný exponát – kanoe vydlabaná z jednoho kusu dřeva. Těžko 
říci, zda historický nález nebo model. 

Většina výpravy se usadila ve stínu, nás ale zaujala panoramata a ani leguánů jsme nebyli 
dostatečně nabaženi, takže jsme sami vyrazili na průzkum okolí, vedro nevedro. A opravdu 
jsme pod keřem našli vypaseného leguána. Zkoumavě a nedůvěřivě si nás prohlížel, pak se 
snažil i zbaběle ustoupit, ale neměl šanci. Prostě jsme se rozhodli udělat si s ním fotku a tak 
neměl šanci, dokud se nám to nepovedlo. 

Kromě několika dalších, ale už asi menších leguánů, jsme narazili i na nějaké ještěrky 
podobné našim českým hnědým ještěrkám a na jednu krásně duhově modrou, štíhlou a 
rychlou, připomínající scinka (možná to byl modrý scink). Ta byla tak rychlá, že byl problém 
odchytit ji alespoň do kamery, foťák neměl šanci. 

Hodně opatrně jsme našlapovali, abychom se vyvarovali zabodnutí trnu do nohy, úspěšní 
jsme byli jen částečně. Pořídili jsme tedy pár snímků s kaktusovým lesem a panoramatem 
modré jezerní hladiny v pozadí a už se začali kolegové řadit ke zpátečnímu pochodu. 

 

Cestou jsme ještě jednou obdivovali obrovské nopály, Jirka si zabodl kus kaktusu s 
minimálně deseti trny hluboko do nohy (naštěstí tento druh nemá zpětné háčky a v tom 
horku je asi vše sterilní, protože ani později se rána nezanítila a během pár hodin po 
poranění nebylo ani památky). 

Nalodění přes chybějící molo proběhlo v podobně humorném duchu jako vylodění, pár bot 
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skončilo ve vodě, některé byly zapomenuty na břehu, ale nakonec vše dobře dopadlo a 
mohli jsme vyrazit zpět. Na lodičce se poprvé začala objevovat drobná štípnutí, prý od 
malých mušek, skoro neviditelných (také jsme je nikdy neviděli, ale věříme). Dost bolí, 
dlouho nemizí a repelent pomáhá pouze velmi omezenou dobu. Vzhledem k blízkosti 
malarických oblastí v nedalekém Haiti jsme jen doufali, že to byly skutečně mušky a ne 
Anopheles. Mušky nás obtěžovaly celou další dobu našeho zájezdu, pokousaní jsme se 
vraceli i z naprosto nečekaných míst, kde bychom je určitě nepředpokládali. Ale není to tak 
hrozné, aby to kazilo náladu.  

Do horkého prostředí Lago Enriquillo jsme vyrazili jen v tílkách a kraťasech, namazali jsme 
se pořádně opalovacím krémem s ochranným faktorem 16, ale teď se začalo ukazovat, že to 
nestačilo. Děti se asi natřely důkladněji, ale my jsme už byli červení jako raci. Ještě nás to 
nepálilo, ale večer už jsme to cítili. 

Naštěstí zpáteční cesta byla rychlejší, už jsme nelovili krokodýly a plameňáky, za půl 
hodinky jsme se tedy mohli chladit v sirném jezírku. Ne všichni našli odvahu se ponořit do 
mírně zapáchající vody, ale my jsme si přidělených 25 minut užili a vydrželi bychom i déle. 

Autobusem jsme pokračovali dále kolem jezera, po několika naprosto pustých kilometrech 
se znovu objevily malé barevné vesničky s bohatší vegetací kolem dřevěných domků, 
zastoupenou hlavně banánovníky. V jedné z těchto vesniček řidič zastavil u mercada na 
nákup studeného piva oblíbené značky President. Dominikánský průvodce Frank, aspirant 
na místo dominikánského konzula v Praze, nakoupil zásobu místního rumu nejlepší značky 
Brugal a nějaké chlazené koly. Každý vyfasoval umělohmotný kalíšek a poprvé (ale 
rozhodně ne naposled) jsme ochutnávali tradiční Cuba libre.  

Samozřejmě jsme nejdříve ochutnali rum samotný, ale je to zbytečné plýtvání. Náš český 
„rum“ vyráběný destilací kdoví čeho (řepa, žito) je krásně aromatický a chutný. Bohužel to 
není to, čemu říká rum ostatní svět. Pravý rum je vyroben jen z cukrové třtiny a samotný je 
téměř bez chuti, bílý rum typu Baccardi dokonce úplně bez chuti. Zato v míchaných nápojích 
je vynikajcí, podpoří a zvýrazní aróma ostatních složek, dodá koktejlu sílu a dokonce i nové 
nečekané chutě a vůně. Takže jsme si rádi nechali dolít kelímky kolou. Správné Cuba libre 
se nejčastěji míchá 1 díl rumu na 2 díly koly, ale v Dominikánské republice se rumem 
zásadně nešetří a poměr se často obrací, a to i u bílého rumu VAT151, který má 75%. 

Nechali jsme nalít ochutnávku i dětem a rádi jsme zbytek po nich dopili.
 

Alena nás instruovala o chování na haitském trhu, hlavně o nedůtklivosti domorodců na 
focení a natáčení, a po pár desítkách minut jsme zaparkovali autobus na parkovišti u haitské 
hranice. Na haitské straně je každodenní trh, na který mají Dominikánci volný přístup a 
pouští zde i turisty. Haiťani, přestože žijí s Dominikánci na jednom ostrově Hispaňola, mají 
úplně jiné antropologické předky. Dominikánci jsou potomci původních indiánů Taínů, 
dobyvatelských Španělů a různých míšenců, Haiťané mají za předky černé otroky dovezené 
z Afriky, mluvící francouzsky. Jsou černí jak afričtí černoši. Haiti je mnohem chudší a je 
výrazně poznamenané diktátorskými režimy. Proto zde na trhu rádi vidí dominikánské 
zákazníky, z jejich pohledu bohatší. Ale vědomi si své chudoby, neradi se fotí. Fotoaparát 
jsme tedy nechali v autobuse a na kameru jsme náhodně natáčeli od pasu. 

Hlavním sortimentem jsou zemědělské plodiny, které si Dominikánci odvážejí po pytlech. 
Pro nás to byla jen krátká zastávka na nasátí tísnivější atmosféry západní části ostrova, 
řídké nákupy kolegů se omezily na rum a cigarety (2/3 zájezdu kouřily). Drželi jsme se pro 
jistotu pohromadě a po dvaceti minutách už jsme byli zpět u autobusu. 

Vzhledem k ochutnávkám rumu a pití studeného piva jsme museli u první benzínky zastavit 
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na záchod, naproti benzínce jsme obdivovali nádherně starobylé hasičské auto s nápisy 
Bomberos. Další cesta vedla dále kolem jezera, minuli jsme město Jimanjí, poničené před 
nedávnem hurikánem a následnou povodní. K památníku bojovníka Erinquilla jsme přijeli z 
druhé strany a stejnou cestou jako ráno jsme se vrátili ještě před setměním do hotelu. 

Děti byly plné energie, otestovaly ještě jednou houpačky, ale už byl čas jít k večeři. V našem 
hotelu se ubytovaly i týmy cyklistů právě absolvujících etapový závod kolem Dominikánské 
republiky, noc byla trochu divočejší, protože mladí cyklisté ve vedlejším pokoji nezapřeli 
latinsko-americký temperament, ale nic hrozného to nebylo. Výhodou obsazeného hotelu 
byla bohatá večeře, s včerejškem nesrovnatelná. Nás potěšily na přání dělané palačinky 
jako příjemný zákusek po večeři. 

Ráno po snídani jsme vyklidili pokoje, odjezd byl stanoven na devátou. Bohužel start 
cyklistického závodu byl o něco dříve, než se nám povedlo vyjet. Z Barahony se dá jet 
prakticky jen zpět až k Santo Domingu, stejně jsme jeli my i závodníci. Asi 5 minut nám 
chybělo, abychom stihli závodníky předjet před uzavřením silnice. Možná kvůli poslední 
cigaretě kouřících kolegů nás teď čekalo několik hodin cesty za závodním peletonem, 
udržujícím slušný průměr kolem 40 km/h. 

Večer se povedlo kolegům seznámit se i s českým zástupcem v řadách závodníků, naším 
paralympikem Ježkem, jezdícím i s jednou amputovanou nohou rovnocené závody se 
zdravými cyklisty. 

Nečekané sdržení způsobilo, že v době oběda jsme byli teprve na místě, kde jsme 
předvčerejšky kupovali pražené kešu. Alena operativně změnila místo oběda a spolu s 
Frankem nám pomohli objednat si oběd zde. Personál byl poněkud chaotický, na takové 
návaly (20 lidí) nebyl evidentně zvyklý, ale vše dobře dopadlo. K pečenému kuřeti jsme si 
dali rýži (hranolky nevypadaly důvěryhodně) s fazolovou omáčkou. A po dobré zkušenosti z 
minula jsme vyhlíželi prodavače kešu, který se skutečně objevil. Protože neměl drobné, vzali 
jsme rovnou 5 balíčků, aby to bylo za rovnou stovku. 

Na předměstí Santo Dominga závod končil, pobavil a dojal nás sólojezdec, který se ve 
snaze nenechat se dostihnout dalšími dvěma jezdci těsně před cílem věnoval situaci za 
sebou tak důkladně, že minul správnou odbočku a musel se vracet a proplétat ulicemi již 
otevřenými pro automobilový provoz. 

Naše cesta pokračovala na sever. Minuli jsme střed města a dálnicí jsme pokračovali do 
vnitrozemí. Po necelé hodině jsme dálnici opustili a zastavili v malé vesničce u 
neoznačeného dvora. Alena nám oznámila jobovku, že do hor si náš řidič s vozíkem 
netroufne, čekají nás prudká stoupání a serpentýny, takže vozík zůstává zde a zavazadla 
musí být uložena na zadní sedačky. Řidič s místními pomocníky to chtěli udělat sami, ale v 
rámci urychlení jsme jim pomohli. Dobře jsme udělali, náklad byl uložen bezpečně, na rozdíl 
od pozdějších podobných situací, kdy kufry naskládané Dominikánci bez ladu a skladu 
padaly lidem na hlavy. 

Cesta se začala prudce škrábat vzhůru do hor. Ještě za dobrého světla nám řidič zastavil na 
focení u kraje cesty, ale místo nemělo ta správná zajímavá panoramata. 

Postupně jsme vystoupali až do 1500 m n.m., kde začíná nejúrodnější část ostrova, údolí s 
městem Constanza. Údolí je velmi malebné, spíše než jako v Karibiku jsme se cítili jako v 
alpském podhůří někde ve Švýcarsku, jen vegetace s převládajícími palmami a banánovníky 
byla jiná. 

Hotel si opravdu zsalouží přídomek „horský“, leží na svahu kopce s výhledy na protěší 
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strany údolí. Alena nám zařídila výborné ubytování. Abychom jako rodina měli soukromí, 
dostali jsme k dispozici jen pro sebe patrovou vilu, nahoře s halou (krb, televize, křesílka, 
velká terasa) a jedním pokojíkem s koupelnou, po schodech se šlo do přízemí s dalšími 
dvěma pokoji s koupelnami.  

Hořejšek jsme vyhradili obsahu kufrů, spodní patro jsme vyčlenili na spánek. Dobře jsme 
udělali, díky stropu z volně ložených tašek bylo přízemí v noci teplejší. Noci jsou zde totiž v 
této nadmořské výšce chladné, topení ale v Dominikánské republice neznají. 

Večeře byla trochu později než nám personál slíbil, chuťově vše dobré, ale úplně studené. 
Jídlo bylo totiž dováženo ze sesterského hotelu a cestu teplé nevydrželo. Ale to byla jen 
drobná piha na kráse tohoto místa. Děti to hotelu rády prominuly, protože jim to vynahradil 
internet zdarma na počítači u recepce. Protože jsme měli hotovo, poseděli jsme trochu déle 
než obvykle, než jsme se odebrali do naší vily. Tam ještě děti přecvakaly několikrát všech 
60 programů, chvíli sledovali i zde hrané telenovely známé od nás (prý novější díly), 
nakonec jsme je museli do postelí dostat přímým příkazem. 

Hned při východu slunce nás uchvátil výhled z terasy do okolní krajiny. Přímo pod terasou s 
hotelovými vilkami je vysázen sad pomerančovníků, mandarinek a banánů, příjezdovou 
cestu lemují keříčkové rostliny, známé u nás jako vánoční hvězdy, většina ve žluté variantě. 
Za sadem vede příjezdová silnice skrz celé údolí, v dáli za ní se na opačné straně zvedají 
do více než dvoutisícových výšek vrcholky kopců a hor. Někde za obzorem je i nejvyšší hora 
Karibiku Pico Duarte 3.087 m vysoká. 

I na snídani jsme ráno museli chvíli čekat, děti si tím pádem mohly zasurfovat na internetu, 
nás také nic nehonilo, nijak jsme tedy neprotestovali. Po snídani nás čekala příznivá zpráva 
– navzdory očekávání byla pro náš výlet k vodopádům Aguas Blancas k dispozici dvě auta 
a mohli jsme jet všichni najednou. 

Jeli jsme menšími náklaďáky Hyunday s plachtou na korbě, pod kterou byla svařená 
konstrukce s podélnými lavicemi. Rozdělili jsme se do skupin, řidiči nám pomohli nahoru a 
vyrazili jsme nejdříve do centra Constanzy a posléze dále do hor na druhé straně údolí. 

Projížděli jsme perifériemi města po úzké strmé cestě, rychlost odpovídala stavu vozovky, 
měli jsme dost příležitostí sledovat zblízka (a z mírného nadhledu) všední život místních 
obyvatel v jejich dřevěných domečcích. Otevřenými dveřmi jsme viděli, ze dům má obvykle 
jen jednu velkou společnou místnost, většinu času tráví Dominikánci na zápraží a v blízkém 
okolí. Všude je v rámci možností pořádek a celkem čisto, každou chvíli někdo velkým 
koštětem zametá okolí domu, podle rozvěšeného prádla to vypadá, že se často i pere. 
Všichni vypadají čistě a velmi dbají na úpravu svého zevnějšku. 

Cesta se nenápadně zhoršovala, dostali jsme se konečně ven z města, kolem byly jen 
svěže zelené kopce. První zastávka byla u rozlehlých jahodových polí. Řádky s jahodami 
jsou chráněny černou plachtou, každý řádek má hadicí přivedené přímé zavlažování. 
Jesltliže js svah příliš strmý, jako jsme viděli na protějších kopcích, je půda fixována 
terasami. 

Víceméně otevřenou korbu náklaďáku plachty naprosto nedokázaly ochránit od prachu, za 
chvíli jsme byli všichni úplně šedí, v záhybech oblečení, ve vlasech i na obličejích se nám 
usazovaly vrstvy prachového písku. Domy podél cesty prakticky zmizely, jen občas jsme 
projeli menší osadou. V jedné z osad jsme viděli dokonce pravou arénu pro nejrozšířenější 
místní lidovou zábavu – kohoutí zápasy. 

Cesta se ještě více zúžila, místy to byly jen vyjeté koleje vrstevnicí obepínající svahy kopců. 
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Jeli jsme krokem, překonávali jsme potoky a místy i prudká stoupání. Do plachet nám 
švihaly větve stromů. Obdivovali jsme umění a hlavně odvahu řidičů, slabší povahy se raději 
nedívaly do propastí pod námi. 

Nakonec se před námi otevřelo trochu širší a rovnější prostranství, sloužící jako parkoviště. 
S roztřesenýma nohama jsme slezli z auta a Alena s řidiči nás povzbudila silným Cuba libre. 
Dali jsme si dvakrát. 

Vyšli jsme pěšinkou na mírný kopeček s nečekanou reklamou na rum Brugal pod fousatým 
stromem (tzv. „Strýcovy fousy“ jsou cizopasná rostlina parazitující na stromech). 

Pěšinka pokračovala můstkem přes dravou horskou říčku. A už tady jsme zahlédli proud 
vody padající přes skalní hranu do propasti. Vyškrábali jsme se na vyšší protější břeh, 
porostlý hustým tropickým křovím, vyšlapaným zeleným tunelem jsme pokračovali k 
vodopádu. Pěšina končí na kamenitém výběžku nad jezírkem, do kterého padá z výšky 
téměř 50 metrů nejvyšší vodopád Karibiku. 

 

Po kamenech se dá při trošce šikovnosti a opatrnosti sešplhat až k jezírku, na koupání to ale 
moc není, protože horská říční voda je studená i v tropech. Kochali jsme se, natáčeli a fotili. 
Někomu se povedlo vyprovokovat naše řidiče, posilněné rumem s kolou, aby nám dokázali, 
že se v jezírku dá skutečně koupat.  

Svlékli se oba do slipů, skočili šipkou do ledové vody a kraulovali na druhou stranu jezera. 
Tam vylezli na zelenou vegetací pokrytý svah a drkotali zubama. Jeden z nich nakonec 
našel odvahu k opětovnému skoku do vody, doplaval pod padající masu vody, asi vteřinu se 
nechal masírovat do zad a rychle se vrátil k pomalu modrajícímu kolegovi. Ještě pár grimas 
a póz s nalezenou prázdnou flaškou Brugalu a studenou vodou zpět. Po zásluze byli 
odměněni pár doušky pravé moravské slivovice. Aspoň se nebudou bát při prudkých 
klesáních na zpáteční cestě. 

Strávili jsme u vodopádu asi půl hodinky, před nástupem jsme si zopakovali rituál s Cuba 
libre a vydali jsme se stejnou cestou zpět. Alena nám skoro s obavami nabídla návštěvu 
místní minizoo, bála se, abychom nebyli zklamaní, raději nám ji tedy popsala ještě chudší 
než skutečně je. Nicméně času bylo dost a svérázná majitelka prý vaří dobré kafe. 
Nenechali jsme se přemlouvat a statek se zvířaty na svahu kousek před Constanzou jsme 
navštívili. 
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Hned po seskočení nás přivítal statný pštros, volně běhající po louce před restaurací. Na 
pohlazení jsme nenašli odvahu, zlé oči a ostré drápy vzbuzovaly respekt. Asi oprávněný, 
protože po pár minutách pštrosa raději zavřeli do stáje. 

V klecích tu byl k vidění párek papoušků, procházel se kolem páv, nám se nejvíce líbily 
opičky. Od papoušků jsme si „půjčili“ ptačí zob, na natažené dlani jsme ho nabídli opičkám, 
které si ho bleskurychle sebraly a snědly.  

Kousek níže jsme cestou zaregistrovali oslíky, sešli jsme tedy asi sto metrů zpět a chtěli 
jsme si listy z vozu s krmením získat přízeň nejhezčího oslíka stojícího opodál u ohrady. 
Nestáli jsme mu ani za mrknutí, ani šťavnaté listí nepomohlo. Ostatní větší osli postávali za 
plotem v ohradě a těm naše listy chutnaly. 

Nakonec si ale náš malý favorit koutkem oka všiml Jirky sedícího na kládě, který ho 
evidentně zaujal. Hned k němu popošel a nechal se s oddaným výrazem hladit a krmit. My 
ostatní jsme ale byli dál jen vzduch. 

Vrátili jsme se do stylově vyzdobené restaurace a chtěli jsme si dát zdejší vyhlášené 
punčové kafe. Bohužel nešla elektrika, která byla potřebná k přípravě některé ze složek, 
zůstali jsme tedy u kávy normální, ale stejně výborné. 

Majitelka prý hostům často zpívá merengue, ale jako moderní zpěvačka potřebuje mikrofon 
a zesilovač, přišli jsme tedy při výpadku elektriky i o její vystoupení. Ale nudící se řidiči našli 
dominikánské lidové nástroje ležící na pultu – bubínek, rumba-koule a „valchu“ stočenou do 
válce s držátkem. Nic jiného nebylo potřeba. Pustili se do rytmického hraní, zpěvu a tance, 
kterému neodolala ani majitelka.  

Improvizované vystoupení trvalo asi dvacet minut a nám se líbilo. Někteří kolegové se 
snažili i připojit, ale na místní neměli. Dokonce ani tak jednoduchý nástroj jako jsou rumba-
koule Češi neumějí správně dominikánsky ovládat. 

Po obědě jsme si objednali koně na projížďku, ale už samotné objednávání probíhalo tak 
podezřele, že nás ani nepřekvapilo, když na dohodnuté místo nikdo nepřišel. Po 
akademické čtvrthodince jsme pěšky vyrazili na prohlídku okolí hotelu. Děti už měly 
vypozorována zajímavá místa, hned nás vedly na kachny v malé vodní nádrži. Bylo odsud 
vidět i na koňskou ohradu, kde se pár kovbojů marně snažil odchytit do lasa nějakého koně. 
Možná to měl být ten náš, ale pokusy byly tak beznadějné, že koním od lovců přímé 
nebezpečí určitě nehrozilo. 

Zamířili jsme do zahrady s ukázkami typického ovoce, od avokáda přes mango až po citrusy 
(prý velmi sladké citróny, pomeranče, mandarinky a obrovské grepy). Zahlédli jsme i pár 
keříků kávy, několik dalších stromů a keřů plodilo ovoce nám naprosto neznámé. Mezi 
stromy se pásly přivázené kozy a ovce. 

Přešli jsme na stráň pod vilami do citrusového a banánového háje, na který máme výhled z 
naší terasy. Většina plodů byla pěkně zralá, nebyli jsme si ale jistí, jak je ovoce ošetřované a 
zda se vůbec smí trhat, kromě toho jsme nedostatkem ovoce rozhodně netrpěli, u každého 
jídla je k dispozici ovoce prakticky v neomezeném množství. 

Obešli jsme přední stranu hotelového areálu a ocitli jsme se na louce s hřišti za hotelem. 
Děti (a nejen ony) se zhouply na houpačkách. Ve voliérách na nás pokřikovalo hejno 
andulek a korel, nad námi kroužil sup (ve Střední Americe prý supi nežijí, jim podobní ptáci 
jsou místní malí kondoři, ale pro nás je kondor majestátný pták z vrcholků And). 
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Stromy jsou zde obalené „strýcovými fousy“, keřové velkokvěté ibišky s nejčastěji červenými 
květy dosahují mnohametrové výše a tvoří husté živé ploty. Pozorovali jsme chvíli okolí z 
laviček, které jsou zde připraveny k večerním akcím, nedaleký krb určitě dokáže vytvořit 
zajímavou atmosféru. 

Ještě před večeří jsme se sbalili na další cestu. Studené jídlo už nás nepřekvapilo, chuťově 
ale bylo opět docela dobré. Sice jsme v tomto hotelu neměli all inclusive, ale nealkoholické 
pití bylo k dispozici skoro neomezeně, balenou vodu jsme si mohli vzít i do zásoby na noc a 
na zítřejší cestu. 

V celém údolí nešla pořád ještě elektrika, hlavní budova má naštěstí svůj generátor. A když 
jsme se vrátili do naší chaty, elektrika byla obnovena snad do tří minut. Stihli jsme tedy vše 
dokompletovat a děti opět cvakaly dálkovým ovladačem televize. 

Ráno jsme naložili kufry opět na zadní sedadlo autobusu a vydali se stejnou cestou zpět. V 
místech, kde jsme jeli před dvěma dny již potmě, je Constanza obklopena nekonečnými 
kávovníkovými plantážemi. Samozřejmě jsme na chvíli zastavili. 

Kávovník je keř s plody, které postupně červenají. Zralé červené bobulky se otrhají, zbaví se 
dužnatého obalu a tvrdá „pecka“ – kávové zrno – se praží do podoby, jak ji známe my. 

Vrátili jsme se do dvora s naším vozíkem, přeložili jsme zavazadla do vozíku, kolegové ze 
zadních sedadel si konečně udělali trochu pohodlí a vyrazili jsme po dálnici do jednoho z 
největších měst ostrova, Santiaga. 

Santiago je m.j. sídlem dominikánské smetánky, bydlí zde nejbohatší dominikánci. K vidění 
tu toho ale moc není, snad ještě památník nazývaný prostě Monument. Chvíli jsme bloudili 
po městě, než jsme našli obrovskou tabákovou fabriku patřící Leónu Jimenézovi, stejně jako 
jeden z místních největších bankovních domů – banka León (se symbolem lva ve znaku). 
Jimenéz, jeden z nejbohatších Dominikánců, zde v Santiagu dokonce i žije. 

Hlavním vchodem nás nepustili, centrum pro veřejnost je o kus dále. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout ruční výrobu doutníků, asi je pořád plno, protože zde na exkurze jezdí i školní 
výpravy – protikuřácká osvěta zde asi příliš nefunguje. 

Počkali jsme, až vypadnou Němci blokující manufakturu, a šli jsme si prohlédnout šikovné 
ruce řemeslníků. V dílně jich sedí asi 10, z toho jedna žena. Většina si bafe doutník, ruce se 
jim míhají v nacvičených pohybech, na turisty jsou tady zvyklí. 

Doutníky se vyrábějí ručním balením a městnáním tabákových listů do roličky, přebytky jsou 
ořezány půlkulatým ostrým plechem. Vrchní vrstva je z nejhezčích listů slepených k sobě 
speciálním francouzským lepidlem. Množství sbalených listů a tuhost vzniklého polotovaru 
by měly být u všech doutníků stejné, záleží velmi na zkušenosti baliče. Zárodek doutníku se 
vloží do formy a nechá se lisovat v ručním lisu. Na závěr se ořežou a dobalí špičky, navleče 
se barevný proužek a doutníky (jeden jako druhý) se zabalí do krabice.  
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S dílnou sousedí prodejna, na zdech a ve vitrínách jsou vystaveny krabice s nejznámějšími 
doutníky, každá značka má i svůj vzorník s přesným jménem každého tvaru. Ceny doutníků 
jsou vysoké, především těchto značkových. Správně se doutník kouří s požitkem a v klidu, 
jeho vykouření trvá i přes dvě hodiny. Možná i proto naši kolegové nějakou tržbu v prodejně 
udělali.  

Díky utraceným penězům v prodejně jsme dostali kartičky na kelímek čepovaného 
studeného piva v místním bufetu. Po sjezdu z hor zde bylo už zase vedro a studené pivo 
nás potěšilo. Bohužel jej nebylo možné nahradit jiným nápojem, takže jsme pivo vzali i 
dětem. 

Pokračovali jsme ze Santiaga dál na sever k Atlantickému oceánu. Kolem Santiaga se 
pěstuje tabák, u jednoho z polí se sušičkou uprostřed jsme na chvíli zastavili. 

Po poledni jsme dorazili na pobřeží do města Puerto Plata . Projeli jsme městem až k 
lihovaru Brugal, kde někde měla být restaurace s objednaným obědem. Hledali jsme ji skoro 
hodinu, jezdili jsme uličkami pořád dokola, řidič i Alena žhavili telefony (Frank nás opustil již 
při odjezdu z Barahony, musel doprovázet další zájezd). Nakonec jsme zaparkovali u 
nenápadné restaurace v boční uličce.  

Přestože stolů zde bylo hodně a včechny volné, personál nás natlačil ke dvěma stolům tak 
hustě, že jsme jedli se zvednutými lokty jako v letadle. Jídlo celkem šlo, jen nás udivil 
způsob krájení nebo sekání porcí z kuřete. Zřejmě používali nějaký porcovací stroj sekající 
kuře (ale i hovězí) bez jakéhokoliv systému, kritériem snad byla jen přibližná velikosti porce. 

Na závěr byl moučník a káva, která nám už skoro začínala chybět.
 

Do továrny na lahvování a balení rumu Brugal to bylo coby kamenem dohodil. V 
zákaznickém centru nám promítli krátký film o výrobě a destilaci rumu, pak následovala 
prohlídka provozu, zde jedné velké haly se třemi linkami. Jedna stáčela bílý rum, další dvě 
hnědý. 

Rum se zde sváží již hotový v cisternách a sudech, zde se jen plní do lahví. Ale i to je 
zajímavé sledovat. Prázdné láhve jsou automaticky ze zásobníku skládány na pás, kde jsou 
ještě jednou vymyty a pořádně vyprázdněny. Na karuselu se tryskami naplní odměřeným 
množstvím tekutiny a ještě se stihne přidat uzávěr. Další pracoviště přidá viněty. Linka se 
pak rozšíří a lahve rozdělí do čtyř řad, aby mohla být naplněna krabice 5x4 lahve. Tady musí 
občas zasáhnout lidská obsluha a láhve dorovnat. Už ručně je krabice uzavřena a zalepena, 
nejnáročnější manuální prací je skládání krabic na palety podle přesného balicího schématu. 
V hale je hluk a cinkot, ale jistě jsou i horší provozy. Na rozdíl od doutníků zde mají 
zaměstnanci zakázáno užívat produkty své práce, ale to se v Dominikánské republice tak 
přísně nekontroluje. 
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V prodejně jsme dostali vynikající daiquiry s anýzovou příchutí, docela silné, takže jsme jej 
museli dopít i po dětech. V prodejně mají rum za vskutku režijní ceny, ale nám se nechtěl 
tahat celý zbytek zájezdu, koupili jsme jen Jirkovi modrou kšiltovku s logem Brugal, za 100 
pesos. Udělala mu velkou radost. 

Do našeho hotelu v Cabarette to bylo ještě hodinu cesty po pobřeží, pěkné okolí ale špatná 
cesta, plno výmolů a hustý provoz. Hotel byl už opět all inclusive, stejně jako všechny 
následující. Dostali jsme tedy pásky na ruce, tentokrát černé s nápisem VIP, nejelegantnější 
z celé dovolené. Ubytovaní jsme byli v bloku 6 s východem francouzským oknem přímo k 
bazénu. Děti se šly koupat (prozatím si vody moc neužily), my jsme vybalili. Cestou na 
večeři nás nemile překvapilo množství lidí jak v naší nejbližší restauraci u bazénu, tak i v 
hlavní restauraci u vchodu do areálu. Prakticky si nebylo kam sednout. 

Rozhodli jsme se tedy nejdříve projít. Dali jsme se podle šipek směrem ke pláži, cestou jsme 
míjeli nejupravenější místa areálu s jezírky a můstky. Pak nás upoutal šikovný barman v 
malém baru, vyzkoušeli jsme jeho piňakoládu a byla výborná. Na rozdíl od jiných hotelů, kde 
ji rozlévají připravenou z kanystrů (sice taky dobrou, ale přece jen, čerstvá je čerstvá), zde ji 
skutečně šlehal v mixéru ze surovin. A Janička si všimla zastrčené restaurace vzadu za 
bazénkem a barem. 

Byl zde naprostý klid, třetina stolů volná, pulty s jídlem bez front. Pro nápoje se chodilo k 
mini-baru v rohu, což je rychlejší a pohodlnější než čekat na obsluhu. Jídlo výborné, hlavně 
mořské plody a nasekané langusty. Ale bylo i jiné jídlo, nejen mořské. Pouze červené víno 
zklamalo, připomínalo naše stolní krabicové. Najedli jsme se více, než jsme plánovali... 

Cestou jsme ještě jednou (nebo dvakrát?) testovali sousední bar, na pláž jsme se nedostali, 
vůbec jsme nenašli vchod. Až další den jsme zjistili, že je asi na noc zavřený, aby někoho 
nenapadlo koupat se v divokých vodách oceánu. 

U „našeho“ baru jsme si dali jen kolu na žízeň, vzali jsme si i pár pohárků na noc do pokojů.
 

Na dnešek byl naplánovaný náročný program po historických místech ostrova. Nikomu se 
ale nechtělo prosedět další den v autobuse kvůli „rekonstruovaným“ základům první osady 
Nového světa. V bedekrech se dokonce píše, že tyto základy jsou „kameny vysypané obrysy 
domů, kde si historici myslí, že asi ve své době mohly stát“. Jednomyslně jsme se rozhodli 
program změnit a La Isabellu vynechat. Místo toho vyjedeme v Puerto Platě lanovkou na 
nejvyšší horu v okolí, prohlédneme si centrum města s katedrálou a na oběd se vrátíme do 
hotelu. Po obědě se budeme snažit najít a navštívit nově otevřený národní park, kde ještě 
ani Alena nebyla a o kterém se ani nepíše v průvodcích. 

Známou cestou jsme se vrátili do Puerto Platy, dolní stanice lanovky vypadal celkem 
nadějně, před námi byla jen jedna výprava. Bohužel se ukázalo, že lanovka je porouchaná a 
pojede až za 10 minut. Samozřejmě dominikánských. Po skoro dvou hodinách čekání jsme 
se konečně nadvakrát dostali na řadu (kabinka je pro 16 osob). Místní muzikanti sice 
neustále vytrvale hráli a zpívali, ale se vzrůstající nervozitou nám neutichající hlučná hudba 
na náladě nepřidávala. Na rozdíl od puertoplatské mládeže v řadě těsně za námi, která byla 
nadšená. 

Čekání na perónu nám zkrátil kouzelník různými triky, více čí méně známými, od hezkých až 
po závěrečné nechutné nasátí několika metrů bílé nitě do levé nosní dírky. 

16 minut dlouhá trasa lanovky je podepřena jediným sloupem, vše ostatní je zařízeno 
průvěsem lana kopírujícím svah kopce porostlý bujnou zelenou vegetací. Na vrcholku je 
horní stanice přímo pod kopulovitou stavbou s Kristovou sochou v latinsko-americkém stylu 
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– mladý sympaťák vzhlíží s roztaženýma rukama na město pod sebou. 

Už při nákupu lístků se k nám přidal s Aleniným svolením místní průvodce, který nás teď 
provedl rezervací na temeni hory. Cestou nám dával výklad u zajímavých rostlin, ukázal 
nám i taínskou jeskyni – v podstatě pár metrů hlubokou nezajímavou díru ve skále. 
Vrcholové partie jsou zde udržovány jako park nebo botanická zahrada, protknutá kilometry 
cestiček. Bez průvodce bychom asi těžko našli všechna zajímavá místa. Zaujal nás třeba 
nenápadný citronovník s velmi aromatickou vůní prohnětených listů, lilie, velcí motýli a 
vůbec celková klidná atmosféra. Ani hlučnější mládež nám nevadila, ve škole mají jednou za 
čas volný den na návštěvu důležitých míst svého města, ze které pak píšou referáty a 
samostané práce. 

Došli jsme až na vyhlídku na opačné straně, s výhledem do vnitrozemí, jinou cestou jsme se 
zvolna vraceli. Náš řidič sice vyjel nahoru s námi, byl tu také poprvé, ale jako typický 
Dominikánec není zvyklý déle chodit, procházku již na jejím začátku vzdal a toulal se jen v 
okolí stanice. 

Nečekaná časová ztráta z čekání na opravu lanovky nás tlačila, nedali jsme si tedy žádný 
rozchod a hned jsme jeli dolů. My jsme tentokrát byli v první kabince, čekání na ostatní jsme 
si krátili lámanou anglickou konverzací s průvodcem, který sjel s námi. Prý zde žije poměrně 
dost hadů, i nebezpečných, také tarantule, ale my jsme nic podobného neviděli. 

Před stanicí stál opravdu povedený skútr – celý kompletně očalouněný plyšovou látkou s 
tygřím vzorem, dokonce i se žlutýma očima. Nejdříve jsme mysleli, že si jej tak někdo upravil 
pro sebe, ale samozřejmě se jednalo o focení za poplatek. 

Celá rezervace a její vegetace nám byla trochu povědomá, ale nevěděli jsme proč. Až u 
billbordu propagujícího místní muzeum jantaru nám svitlo – logo muzea je prakticky stejné 
jako logo Spielbergova Jurského parku, jen nápis je jiný. Celý první díl filmové série o 
dinosaurech se točil v exteriérech Dominikánské republiky a byl inspirován hmyzem v 
jantaru (dinosauři ve filmu byli naklonováni ze zbytku krve, nasáté z dinosaura komárem 
později zalitým pryskyřicí). Proto je místní příroda tak povědomá, i když se film určitě netočil 
právě na vrcholku této hory. 

Popojeli jsme autobusem k pobřeží a zastavili u pevnosti San Felipe z těsně pokolumbovské 
doby. Pevnost chránila osadu a pozdější město před častými nájezdy pirátů z moře. Je 
postavena na korálovém podloží, které skýtalo dobrou základnu pro první nádvoří pevnosti. 
V případě napadení byly do prohlubenin v korálové hornině vztyčeny špičaté kůly a nádvoří 
bylo zaplaveno vodou. Nepřítel tak měl velmi stíženou pozici pro boj zblízka. 

Samotné místnosti pevnosti jsou velmi nízké, buď nesloužily ke stálému bydlení nebo musel 
nastat nějaký geologický posun. Vnitřní nádvoří je chráněno hradební zdí s věžičkami, 
oceán pod námi vypadá ve své modři velmi fotogenicky. 

Katedrála na hlavním náměstí je po zničení své předchůdkyně zemětřesením poměrně 
nová, ani vnitřní výzdoba není nijak zvláštní, moc jsme se tu nezdržovali a jeli jsme do 
hotelu na oběd. 

Neměli jsme moc času před plánovaným odpoledním výletem, uvítali jsme proto, že v naší 
nejbližší restauraci se nepodává klasický oběd, ale jen pizza a těstoviny. Po sice výborných, 
ale přece jen podobných jídlech, to byla příjemná změna. Děti daly přednost pizze, my zase 
těstovinám. A samozřejmě nějaké koktejly. 

Rezervaci asi 5 km vzdálenou jsme chvíli nemohli najít. Ale řidič tu správnou odbočku trefil, 
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zastavili jsme na konci úzké polní cesty u provizorního stánku se dvěma domorodci a 
spoustou baterek. Evidentně jsme je překvapili, asi nemají zájemce každý den. Alena 
zaplatila vstupné z peněz ušetřených za nerealizovaný výlet, každý jsme dostali baterku a 
vyrazili jsme na louku za stánkem.  

Ve skutečnosti jsme se ocitli na zpevněné cestě podél potůčku uprostřed bažiny. Stojatá 
voda má černou barvu, po zadupání se země otřásá a voda bublá. 

Dostali jsme celkem zajímavý výklad, původně zde byl plánovaný velký naučný okruh pro 
tisíce návštěvníků s plavbou na lodičkách, bažinatá půda a zanášející se potok tomu ale 
zabránily. Potok je hluboký 2 metry, ale je až skoro po hladinu zanesen jemným bahnem. 
Příroda je udržována v původním stavu. 

Louka postupně mizela pod nálety keřů, cesta vedla stále hlouběji do hustší a hustší 
vegetace, zase jsme si připomněli Jurský park, tentokrát ještě mnohem autentičtěji než v 
Puerto Platě. Jen dinosauři chyběli, zato motýlů bylo kolem dost. 

Keře se nakonec nad našimi hlavami spojily do zeleného tunelu nad stezkou a sousední 
říčkou. Postup se zpomalil, protože jsme často měli potřebu fotit. 

Došli jsme až k zdevastovanému srubu u pramene a jezírka pod ním. Prázdné voliéry s 
potrhaným pletivem smutně vzpomínaly na velkorysé neuskutečněné plány, plácek s krbem, 
ohništěm a posezením lákal k uspořádání nějaké večerní akce. Ke stromu u plácku 
najednou přiletěl kolibřík a začal v letu sát nektar z květů. Kamera ho ještě vzala, focení je 
ale nemožné. 

 

Vydrápali jsme se do nevysokého svahu a pokračovali opuštěnou krajinou. Nad námi kroužil 
sup. Vyšlapaná cesta končila na palouku, za kterým byl mohutný skalní převis. Pod 
převisem je prostranství kryté z jedné strany skálou, z druhé částečně uměle navršeným 
kamenným valem s trůnem pro kouzelníka vúdú. 

Val slouží i jako hlediště, dříve se zde turistům předváděly vúdú rituály, kouzelník ale na 
týden odjel do Kanady. Už je to 6 let a ještě se nevrátil. 

Stěny jsou ozdobeny kresbami a rohatými lebkami dobytka zebu, největší lebka krášlí 
opěradlo trůnu. Udělali bychom i více fotek, ale průvodce už rozsvítil svou baterku a zamířil 
do podzemí chodbou v zadní části převisu. Nechtěli jsme si nechat nic ujít a vyrazili jsme 
hned za ním. Chodba strmě klesá, místy je hodně úzká a i nízká. Schody jsou spíše přírodní 
a sestup je poměrně náročný, nic pro klaustrofobiky. Trochu jsme místy otloukli strop svými 
hlavami a odřeli stěny foťáky a kamerami volně visícími na krku, než jsme sestoupili do 
hloubky 18 metrů pod povrchem. 
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Tady je miniaturní plošinka a za ní začíná malé jezírko průzračně čisté vody, asi 3 metry 
hluboké. Teprve teď nám průvodce řekl, že zde je slibované koupání v podzemní laguně. To 
byla zbytečná chyba, protože kdybychom to věděli již nahoře, mohli jsme se svléci do plavek 
v pohodlí. Zima by nám určitě nebyla, teplota byla kolem 25oC. Takto ale byl ve velmi 
stísněném prostoru docela velký problém, jak ze sebe dostat oblečení, fotoaparáty, 
kšiltovky, ledvinky, batůžky a vše ostatní, a také kam to vše uložit. 

Nakonec to většina lidí vzdala, jiní se obětovali jako nosiči a drželi ostatním jejich svršky. 
Jen asi 6 lidem včetně Aleny se povedlo svléci do plavek a vyzkoušet vodu prý 23o teplou. 
Do vody se dalo buď skočit nebo pomaleji vstoupit přes podvodní schod u levé stěny. Mně 
se voda zdála pěkně teplá a osvěžující, děti by uvítaly teplotu trochu vyšší. 

 

Chvíli jsme si užívali netradičního koupání za svitu baterek, ale déle jsme už nemohli 
zdržovat ostatní, kteří mezitím vystoupali ven. Oblékání by bylo ještě horší než svlékání, 
vylezli jsme tedy v plavkách a převlékli se až nahoře. 

Na sousedním palouky jsme podělily malé domorodce připravenými bonbóny a pokračovali 
jsme k dalším dvěma jeskyním, už bez jezírek a koupání, zato s krápníkovou výzdobou. 
Zvláště třetí jeskyně byla pěkná, průvodce nám na krápníky vyťukal melodii vánoční písně 
Rolničky – Jingle Bells. 

U autobusu jsme vrátili baterky (nějaké zůstaly popadané a nenávratně ztracené v nitru 
jeskyní) a podělili srocené děti bonbóny. Přesně podle předpokladů byl pak problém je 
setřást, lezli nám až do autobusu, ale s tím se počítá. Proto jsme čekali až na odjezd.  

Asi dvouhodinová procházka se nám hodně líbila, ocenili jsme to i spropitným sympatickému 
průvodci. 

Večer jsme se ještě na chvíli dostali k moři, už bylo ale chladněji, oceán byl studený a byly 
na něm vysoké vlny. Později jsme se dověděli, že celý den byl zákaz koupání (zde červená 
vlajka). My jsme aspoň smočili nohy v rozbouřeném šedém Atlantiku. 

Večeřeli jsme v naší oblíbené restauraci u vchodu na pláž, v baru obsluhoval stejný barman 
jako včera. Děti zůstaly věrné bezalkoholové piňakoládě, my jsme zkusili alexandra, 
sladkého a hodně kokosového. 

Ráno jsme trochu podcenili příchod na snídani, vše bylo obsazeno, po pár minutách nám ale 
číšník prostřel na stolečku venku před restaurací, kde bylo nakonec příjemněji než uvnitř. 

Vyrazili jsme podél pobřeží na východ. Asi po 50 km jsme měli první zastávku na statku se 
zahradou plnou typických rostlin. Jeden ze zaměstnanců nás zavedl nejdříve do kakaové 
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části. Kakaovník je keř velikosti stromu (nebo strom vzhledu keře), blízko kmene visí asi 15-
20 cm dlouhé tobolky nejprve zelené, později do červena. Když se tobolka rozsekne 
mačetou, má bílou dřeň, ve které jsou hvězdicově rozlořeny trojice hnědých bobů. Ze 
zralých plodů se vyberou, nechají se usušit a umelou se na kakaový prášek. Bílá dřeň je 
sladká a děti ji cucají místo bonbónů. My jsme také cucali a chutnalo nám. 

Viděli jsme i nám neznámé různé druhy ovoce, znali jsme až banány, zde pěstované ve 
dvou variantách, jako sladké k přímé konzumaci nebo tužší ke smažení jako příloha 
platanos fritos. Na ukázku tu mají i miniananas, ale asi opravdu jen pro turisty, protože je 
skutečně maličký. 

Nejzajímavější byla zastávka u hromady kokosových skořápek, kde nám šikovný domorodec 
mačetou odsekal nejen zelenou dužninu, ale i hnědou skořápku ořechu, takže nezbývalo 
než vypít mléko a sníst s chutí osvěžující bílou dřeň. 

U vchodu už pro nás byla přichystána ochutnávka všech možných druhů ovoce, nejvíce byly 
zastoupeny citrusy. Vše bylo ihned doplňováno, mohli jsme si brát v neomezeném množství. 
Za pár drobných jsme si dali i dobré kafe, jen hygiena asi nebyla stoprocentní. 

Koupili jsme ještě pár sáčků domácího kakaa a pár sáčků piniových oříšků, prohlédli si 
sousední obchůdek se suvenýry a pokračovali jsme dále. A nejeli jsme snad ani půl hodiny, 
když jsme dorazili k jezírku s modrobílými lodičkami. 

Tentokrát jsme se vešli do jedné lodičky a vpluli jsme do známé mangrovové laguny Gri-Gri . 
Mangrovové porosty jsou tvořeny různorodým společenstvím rostlin, stromů a keřů, se 
vzdušnými kořeny, kterým nevadí občasné záplavy ani slaná voda. Jsou oblíbeným 
shromaždištěm ptáků, hlavně volavek a ibisů, ve vodě žijí samozřejmě ryby, ale kořeny jsou 
výborným útočištěm i pro mnoho druhů krabů všech velikostí. 

 

Nepřehlednými mangrovými houštinami jsme propluli hlavním kanálem řeky, která tudy ústí 
do moře. Nad hlavou nám létali bílí ptáci, na kořenech se dařilo zahlédnout slunící se kraby. 
Kanál se najednou rozšířil do zátoky s brachickou, smíšenou sladko-slanou vodou. Vyjeli 
jsme zátokou na volné moře a zamířili jsme podél pobřeží k asi 15 minut vzdálené jeskyni. 
Moře bylo vyjímečně klidné, mohli jsme proto vplout až do jejího nitra a obdivovat zde 
modou barvu vody kolem nás. 

Cestou zpět jsme pobřeží kopírovali ještě z mnohem menší vzdálenosti, mohli jsme tak 
obdivovat romantiku zálivů a osamělých malých pláží. Ještě jednou jsme propluli mangrove, 
stejnou cestou ale opačným směrem. Docela jsme věřili steskům majitele lodi, že turisté 
nejezdí, sami jsme to viděli. K práci se prý dostane tak dvakrát do týdne. Přidali jsme mu 
tedy pár drobných bankovek spropitného, což ho docela potěšilo. 
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Byl už skoro čas oběda, naštěstí k Playa Grande nám už zbýval jen kousek cesty. Zdejší 
pláž je vyhlášená svou romantikou, je často focená do katalogů a opravdu oprávněně. Není 
sice úplně liduprázdná, stojí zde asi 10 malinkých stánků – kuchyní, ale turistů je zde 
minimum. 

Zabrali jsme si tradiční umělohmotné stolečky a židle, přesunuli si je do stínu (my 
neuváženě pod kokosovou palmu obsypanou kokosáky, takže nám náš řidič doporučil rychle 
se přestěhovat) a objednali si jídlo. V ceně jsme měli nealkoholické nápoje a hlavní jídlo 
výběrem ze tří variant: kuře, ryba nebo langusta. Aby se nám lépe vybíralo, ryby a langusty 
nám přímo předvedli v syrovém stavu. Jirka si dal rybu, my ostatní langustu. Z kolegů asi 2/3 
volily langustu, zbytek rybu, kuře snad bylo jednou nebo dvakrát. 

K pití nad rámec oběda zdarma jsme dětem vybrali hustou piňakoládu z vydlabaného 
ananasu, vidličkou se pak vyškrábe i příjemně nasáklá dužnina. My jsme si dali coco-loco , 
bláznivý kokos. Kokosovému ořechu se odsekne špička a mléko se doleje bílým rumem. 
Obojí bylo po 80 pesos, ale stálo to za to. I piňakoláda i coco-loco nám dodali jako nealko 
polotovar s lahví bílého rumu VAT151, 75%. Trochu jsem dětem ochutil i jejich ananasy, 
nám jsme chtěl přidat rumu více, ale nějak mně ujela ruka. Domorodec se zděsil, že jsem to 
přehnal, ale nám náš nápoj chutnal naprosto skvěle! 

V blízkém palmovém hájku jsme se převlékli do plavek a než nám připravili náš oběd, šli 
jsme si zaplavat do teplého moře. Pláž je opravdu krásná, koupalo by se dobře, jen vlny jsou 
trochu větší než by bylo příjemné, navíc jsou poměrně nevyzpytatelné. Děti už chvíli plavaly 
(my jsme čekali na nápoje), vlny je občas přelily, ale nijak hrozně. Hanka se bála o kontaktní 
čočky, ale vyhodnotil jsem vlny jako s trochou opatrnosti docela bezpečné. Ovšem když 
jsme se dostali do hloubky něco nad břicho, přišly znenadání a bez jakéhokoliv varování tři 
nebo čtyři vlny nejméně dvoumetrové, samozřejmě v této nevelké hloubce už se zpěněným 
hřbetem. Přes veškeré skákání nás naprosto nemilosrdně přelily a vláčely po pláži. Čočky 
sice díky pevně sevřeným očím přežily, ale nechtěli jsme dále riskovat jejich ztrátu, a tak šla 
Hanka ven a já ze solidarity s ní. 

 

Děti jsme přivolali trochu blíže ke břehu, ale těm občasné přelití nevadilo, takže dováděly v 
oceánu dál. 

Všiml jsem si, že místní děti si ukazují něco na stromě. Šel jsem to omrknout a uviděl asi 
dva metry nad zemí štíhlého zeleno-černého hada, asi 120-130 cm dlouhého. Prý je to „Had 
zelený“ a vůbec není jedovatý. Asi. Had se pomalu sunul výš a výše, serpentýny těla ale 
zůstávaly na místě, takže aby jeho pohyb byl vidět, nesměl se pozorovat tvar těla, ale detail 
některé jeho části. Přesunul se tak do vyšších částí stromu, až jsem ho ztratil z dohledu. 
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A už nám nesli náš oběd. Každý dostal talíř s vybraným jídlem, přílohy (rýže, smažené 
banány a salát) byly volně k dispozici na společném stole. Ryba byla sice s hlavou a 
ploutvemi, ale jinak čistě vykuchaná a celkem dobře se obírala. Naše langusty byly 
rozsekané tak, aby se dobře dostávalo k jejich bílému masíčku. Příbory byly třeba jen na 
přílohu, langusta se jedla rukama. A byla výborná. Jen zažívací trakt byl trochu neestetický, 
někomu by mohly vadit i kulaté oči na některých klepetech. Byli jsme až překvapení, kolik 
masa je na na jedné langustě. Dojídali jsme se skoro násilím, ale přece to tam nenecháme, 
kdoví kdy se nám zase naskytne příležitost dát si čerstvou langustu. 

 

Po hlavním obědě jsme si dali kávu, protože jí uvařili více, vyšlo na nás dokonce po dvou 
šálcích. K jídlu nám hráli na kytaru dva starší domorodci známé místní písně (včetně El 
Condor Pasa nebo Guantanaméry), ale výkon to byl spíše tristní.  

Celou dobu chodili kolem nás prodejci všeho možného, neodolali jsme jen půvabné taínské 
hlavičce ze zkamenělého dřeva, pěkné bílé barvy, po chvilce smlouvání za 200 pesos. 

Převlékání proběhlo opět v přírodě a velmi, velmi neradi jsme nasedali do autobusu na 
zbývající úsek dnešní cesty. 

Na severovýchodě ostrova je velký poloostrov jménem Samaná, s pohořím Samaná, s 
provincií Samaná, s hlavním městem Samaná a od pevniny oddělený zálivem Samaná. 
Podnebí je zde typicky tropické, rostou zde hlavně palmy a banánovníky. Krajina podél cesty 
tedy byla zajímavá, cesta nám rychle utíkala. Podél jižního pobřeží poloostrova jsme dojeli 
až na úplný konec poloostrova (a i ostrova Hispaňoly), do městečka Las Galleras . Dál už je 
jen Atlantik a Porto Rico. 

My jsme dostali pěkné skoro sousední pokoje v nové budově hned za recepcí, velké a 
světlé, s výhledem na palmový háj a mořský záliv, část našeho zájezdu ale takové štěstí 
neměla a dostala pokoje malé, staré a s nefungujícím příslušenstvím. Rychle jsme vybalili a 
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šli jsme na večeři. Tradičně byla výborná, zapíjeli jsme tentokrát Cube libre.  

Hned po večeři jsme si obsadili místa v sousedním amfiteátru, kde v 2100 začínal program 
Epochy. Výborně jsme se bavili. Dobří tanečníci tancovali a napodobovali zpěv 
nejznámějších světových melodií.  

Představení zahájil rej pralidí doby kamnenné na hudbu z filmu Flinstounovi včetně 
pravozidla, středověk zastupoval menuet, z Vivaldiho Čtvera ročních období bylo vybráno 
Jaro, od Strausse samozřejmě Na krásném modrém Dunaji. Jazzová éra byla takticky 
opomenuta a představení pokračovalo Elvisem a jeho Falling in Love a Jaillhouse rockem. A 
už jsme byli v současnosti, muzikály zastupovalo Chicago, Pomáda (Tell me more) a Hříšný 
tanec s hlavní představitelkou černou jako bota, zato i se skokem nad hlavu partnera. 
Whitney Houstone měla titulní píseň z Osobního strážce, pak se dostalo i na místní rytmy a 
krátkou ukázku merengue. Na závěr byla ještě show z baterkami a stroboskopickým 
světlem, trochu devalvovaná nasvíceným kouřem kazícím stroboskopický efekt. 

Hodně se nám líbilo, dobře zvládnutá nenáročná zábava pro turisty. Představení trvalo asi 
hodinu a skončilo dříve, než by začalo nudit. Rozcházeli jsme se na pokoje a skoro každý si 
broukal nějakou melodii. 

Ráno jsme se nasnídali a ještě před návratem do pokoje jsme šli hledat pláž. Trochu nás 
zmátla jemná travička s řídkým porostem palem, ale opravdu to byla hotelová pláž. Jen úzký 
několikametrový pás podél moře je písčitý. Na trávě jsou volně k dispozici lehátka, je možné 
najít si stinný kout pod nějakou palmou, které jsou pečlivě zbavené ořechů větších než 
tenisák. Tráva na zemi je velice pohodlná, není tak rozpálená sluncem jako písek, výborně 
se po ní chodí bosky, písek nešpiní ručníky a plavky.  

 

Nebyli jsme si jistí, zda je zde dostatek lehátek, a tak jsme poslali děti, aby se převlékly do 
plavek a hlídali pak naše lehátka. Mezitím jsme obhlíželi okolí. V palmovém hájku tvořícím 
pláž je několik hřišť na míčové hry včetně kroketu, půjčovna kajaků, restaurace s barem, 
„bazánky“ pro ochočené leguány a pěkné jezírko s ostrůvkem pro barevné kachny. A v 
jezírku se sluní velké vodní želvy. 

Děti se po chvíli vrátili a my jsme se šli také převléci a vyzvednout ručníky. Ty se vydávají na 
kartičky v boudě u bazénu (samozřejmě bazén má také restauraci a bar, je zde možné si 
půjčit různé společenské hry nebo zahrát si stolní fotbal). Kromě výdejce ručníků hlídá 
boudu i pestrý ochočený papoušek, který ochotně z bidýlka přeleze na prst a pak putuje po 
ramenách a hlavě nadšeného turisty.  

Při návratu na pláž jsme narazili na dalšího nečekaně ochočeného tvora – velkého leguána. 
Ten se vyhřívá na slunci, ale snese i vytržení ze spánku, když si ho turisti hladí po hřbetě 
nebo hlavě. Jeho kůže sice vypadá jako pancéřovaná, ale ve skutečnosti je leguán příjemně 
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suchý a měkký. 

Usadili jsme se pár metrů od moře, hned za hranicí písku. Bohužel zrovna rozhranní písku a 
trávy využívá sběrač odpadků jako stezku pro svého osla táhnoucího káru. A ten zrovna 
před námi vypustil hromadu koblížků, které nám zaváněly pod nosem nejméně hodinu, než 
je při zpáteční cestě sběrač sebral. 

Moře nás trochu zklamalo. Je sice sympaticky teplé, ale je zakalené jemným pískem a jsou 
zde řasy. Až odpoledne jsme objevili volnější pruh bez řas, který byl samozřejmě na koupání 
příjemnější. A asi ne náhodou se v těchto místech odbývá většina organizovaných aktivit. I 
část naší rodiny poměrně nečekaně zaujal vodní aerobik. 

Na oběd jsme odběhli do hlavní restaurace (ručníky jsme nechali na lehátkách), plážová 
restaurace je totiž á la carte a jen na rezervaci. Naštěstí se to netýká baru, který jsme hojně 
využívali celý den. Po obědě jsme dále odpočívali, trochu nás znepokojily zprávy o prvních 
otrávených kolezích z našeho zájezdu, které skolil průjem a zvracení. Většina z nich 
obědvala minulý den langustu a nikdo nepochyboval, že to je příčina všech potíží. Ale 
později tuto nejčastěji jednodenní nemoc dostali i lidé, kteří místo langusty měli rybu nebo 
kuře, naopak část langustových stolovníků problém neměla. Takže se spíše jedná o nemoc 
ze změny prostředí, z tepla, z vody a vzduchu, z neobvyklého jídla, z ne úplně stoprocentní 
hygieny vynucené okolnostmi a z kombinace toho všeho. Naneštěstí se u některých nemoc 
neomezila jen na jeden den, ale trápila je dní několik, někoho i do konce zájezdu. 

Nás se to prozatím nedotklo, užívali jsme si tedy odpolední pohody. Děti si chtěly půjčit 
kajaky, bohužel byl volný jen jeden dvoumístný a jen s jedním pádlem. Přesto jsme si ho 
půjčili (bezplatně v rámci all inclusive) a vyrazili jsme do zátoky, děti se na místě háčka po 
chvílích střídaly. Naštěstí se brzy uvolnily dva jednomístné kajaky a děti si mohly užívat 
dosytosti. Zůstaly na moři skoro dvě hodiny a kajaky vrátily dokonce pár minut po zavírací 
době půjčovny v 1700, ale problém to nebyl, asi je to obvyklé. 

Večerní vystoupení nás trochu zklamalo, avizované dominikánské tradiční tance byly jen 
umělou napodobeninou latinskoamerických karnevalů, včetně tanečnic vlnících se v rytmu 
samby na vyvýšených stupíncích, maskovaných harlekýnů a tanečníků v ženských krojích s 
míči místou prsou a pozadí. To vše rámované stovkami nafukovacích balónků postupně 
napadaných do publika.  

To už nám připadaly zábavnější soutěže před samotným představením, lehce eroticky 
zabarvené. Vynikla zde kosmopolitnost ubytovaných turistů, když ze čtyř náhodně 
vybraných párů byl jeden z Kanady, další z USA, Francie a poslední byl dominikánský 
tanečník s evropsky vyhlížející partnerkou. Obecenstvo určilo jako vítěze kanadský pár s 
malinkou hyperaktivní partnerkou a nesmělým, o dvě hlavy vyšším partnerem. 

Odpočinkový den po několika náročných celodenních přesunech jsme rádi přivítali, tento 
hotel jsme pro sebe vyhodnotili jako jeden z nejhezčích a nejpohodlnějších z celé dovolené. 

Náš řidič s autobusem odjel hned po našem příjezdu do Las Galleras zpět do Santo 
Dominga, ráno jsme jeli několika taxíky zpět do města Samaná. Taxíky přijely pochopitelně 
později, ale nikdo nebyl překvapený. Do každého mikrobusu se nás vešlo 6, seděli jsme 
celkem pohodlně, cesta uběhla rychleji než autobusem před dvěma dny. 

V Samaná jsme se chtěli co nejdříve nalodit na naši loď, bohužel počet lidí postižených 
střevními problémy narostl a před nástupem na člun bez WC všichni postižení potřebovali 
navštívit toto zařízení v kanceláři majitele člunu. Než se všichni vystřídali, ti první by pomalu 
mohli jít znovu. Nakonec byla naše zavazadla naložena na příď a my jsme se také usadili na 
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sedátkách podél obou boků. Kapitán vylezl na své kormidelnické stanoviště na konstrukci 
nad našimi hlavami a vyrazili jsme. 

Malebné zátoce dominují dva osamělé ostrůvky spojené s pevninou efektními obloukovými 
mosty, pozůstatky plánu bývalého prezidenta Duarta, který chtěl na ostrůvcích postavit 
hotely, ale nestihl to. Docela to je škoda, asi by byly dost pěkně usazené do zeleně ostrovů, 
které jsou nyní smutně nevyužité. Zde by se hotely opravdu hodily, na rozdíl od jiných pláží, 
kde se jejich stavbě naštěstí podařilo zabránit a uchovat tak přírodu v relativně zachovalém 
stavu, jako byla Playa Grande s langustovým obědem. 

Motory se ukázaly být ještě výkonnější, než na první pohled vypadaly. Když kapitán dal plný 
plyn, řítili jsme se zálivem docela slušnou rychlostí. Pár kilometrů z přístavu k našemu 
prvnímu cíli, ostrůvku Baccardi, jsme urazili za pár minut. Kapitán se k molu přiblížil efektní 
prudce klopenou zatáčkou, voda stříkala do všech stran, ale vnitřek lodi zkropen nebyl. Dva 
lidé na tom byli tak nedobře, že si na další hodinu v lodi netroufali a zůstali raději na ostrově, 
asi s lítostí. Nás ostatní totiž čekal výlet za velrybami. 

Druh plejtváka jménem keporkak  sice žije v chladnějších mořích, ale skupiny trávící většinu 
života u kanadských břehů se na měsíc mezi 15. únorem a 15. březnem stěhují do zdejšího 
teplého zálivu, aby zde porodily svá mláďata. Na ploše několika kilometrů čtverečních se 
zde shromažďuje postupně až 300.000 jedinců (ne najednou, ale celkem za měsíc). A 
protože tyto velryby vydrží bez nádechu asi 50 minut, je téměř stoprocentní 
pravděpodobnost, že turisté na malých loďkách vždy nějaké vynořené kusy zahlédnou. 

Ke každé vynořené skupince se mohou přiblížit dvě lodě, ale každá maximálně na 40 minut. 
Tím jsou velryby chráněny před přílišným obtěžováním, přestože se netváří, že by jim čluny 
nějak zvláště vadily. 

Už z dálky jsme viděli ostatní lodě křižující moře ve snaze přiblížit se co nejblíže. A netrvalo 
dlouho, a už jsme je spatřili také. Mnoho snímků bylo vycvakáno zbytečně, protože jsme byli 
evidentně daleko na pořádný záběr, ale nedalo se to ovládnout, každý chce mít vyfocenou 
velrybu a nebyli jsme si jistí, zda ještě nějaké uvidíme. Byl to ale úplně zbytečný strach. 

Za pár minut jsme se připojili k ostatním lodičkám a měli jsme několik skupinek velryb přímo 
před sebou, mohli jsme je pozorovat prozatím z této vzdálenosti a čekali jsme na uvolnění 
pořadí, abychom se mohli přiblížit až na nejbližší možnou vzdálenost. 

Posádka nám sice rozdala nějaké sušenky a nalila Cuba libre, ale my jsme se spíše 
věnovali pozorování, natáčení a focení. Zvláště, když se nám uvolnilo pořadí a my se dostali 
ještě blíže těmto obrovským savcům. Velryby se nejčastěji ladně vyhouply prohnutým 
hřbetem nad hladinu jako nějací obrovští delfíni, ale občas předvedly i jinou variantu svých 
tzv. skoků. Někdy jsme zahlédli i bradavčitou hlavu, několikrát charakteristickou ocasní 
ploutev vyzvednutou nad hladinu při prudkém ponoru, nejefektnější byla ale kombinace 
všeho – jeden ze skoků probíhá tak, že vynořená hlava se zprudka nadechuje, následuje 
lukovitě prohnuté tělo a před ponořením prudký pohyb ocasem ze strany na stranu 
doprovázený tříští vody vymrštěné ocasem do dálky několika metrů. K tomu těsně před 
zanořením pod hladinu vyfoukne keporkak svým hlavovým otvorem vodotrysk. 
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Skupinku jsme museli pomocí našich rychlých motorů doslova pronásledovat. Po každém 
ponoření následovalo několik vteřin napětí, kde se velryby vynoří a prudký pokus o 
přiblížení před dalším jejich skokem. Několikrát se nám povedlo dostat do vzdálenosti jen 
několika desítek metrů od velryb delších než naše loď. Tehdy jsme i slyšeli jejich písně – 
naříkavý, poměrně vysoký proměnlivý tón. A mráz po zádech běhal i při prudkém 
nadechnutí a vydechnutí, kdy nasávaný a vypuzovaný vzduch sviští jak prasklá pneumatika. 

Po chvilce se kapitán svrchu ptal, jestli nám to stačilo. Začali jsme protestovat, proč ostatní 
40 minut a my jen chvíli, než jsme pohledem na hodinky zjistili, že naše čtyřicetiminutovka 
právě uběhla. Tak rychlý běh času nepamatujeme. Kapitán měl pochopení a ještě nám 
deset minut přidal, naštěstí se naše skupina velryb rozhodla vydat směrem k Baccardi a tak 
jsme v jejich blízkosti nakonec strávili skoro 70 minut. A v tom nastaveném čase jsme měli 
nejhezčí zážitky, kdy se dvakrát velryby vynořily hodně blízko naší lodi a my jsme uchváceni 
sledovali ladné pohyby obrovitých kolosů. Škoda, že zdánlivě pomalý pohyb je natolik 
rychlý, že s focením je potíž. Když jsem chtěl fotit vynořenou hlavu, dostal jsem už jen 
prohnutá těla, při pokusu o fotku ocasní ploutve (což je okamžik nečekaný a vyjímečný, u 
jednoho z dvaceti skoků) zbyla na fotce mořská hladina. 

 

Každopádně velryby znamenaly další z vrcholů zájezdu, 65 USD za tento fakultativní výlet 
se určitě vyplatilo. 

Definitivně jsme se rozloučili s keporkaky a zamířili k Baccardi. Efektní přibližovací manévr 
byl tentokrát doplněn o 360o otočku, následovanou naším potleskem. Molo vede nad 
písčitým krajem moře plným celých i rozbitých škeblí různých tvarů. I my jsme si nějaké 
odvezli.  

Pěšinkou mezi palmami nás Alena zavedla pod kruhovou střechu naší primitivní all inclusive 
restaurace, kde budeme mít za hodinku a půl oběd. Dali jsme si nějaké koly, částečně s 
rumem, částečně bez, a vydali se k jediným toaletám na malinkém ostrově (jen severní 
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strana ostrova je přístupná turistům). Cestou jsme odmítali prodavače všeho možného, jen 
jednoho jsme se nezbavili – za dolar nám vylezl na nahnutou palmu a nechal se natočit (a 
vyfotit). Až do koruny by vylezl za dalších 10, ale my už jsme své záběry měli, takže jsme 
mu poděkovali. 

 

Severní pláž je místo, kde se točila reklama na rum, který dal ostrovu jméno. Přestože zde 
asi lidská ruka přírodě nepomáhala, je to místo naprosto kýčovitě krásné. V pozadí barevné 
dřevěné restaurace, pak písečná plocha na beach volejbal, palmy, bílý písek a tyrkysové 
moře. Dokonce i křiklavě červeno-modré reklamy na rum Brugal jsou tu tak nějak barevnější 
než jinde. 

 

Není zde hlava na hlavě, turisté užívající si okolní nádhery sami o sobě na fotkách vypadají 
malebně. Za 50 pesos je možné si pronajmout lehátko a užívat si okolní exotiky. Při focení 
není třeba hledat záběry, prostě se aparát nasměruje kamkoliv a zmáčkne se spoušť. Není 
možné pořídit nezajímavý nebo nepěkný záběr.  

Usadili jsme se na lehátku, děti se vydaly do moře, my jsme hlavně točili a fotili. Občas 
kolem proletěli šedí pelikáni, jeden se usadil kousek od nás na mořské hladině. Čas do 
oběda uplynul ani nevíme jak. 

Oběd celkem ušel, ve zdejších podmínkách byl výběr ze dvou druhů masa celkem 
dostatečný. Většina kolegů byla ráda, že dnes nejsou krabi ani langusty. Chvíli jsme 
poseděli (nad cuba libre) a volně jsme se vydali zpět k molu. Nasbírali jsme krásně 
kroucené mušle (Janička) a nalodili se zpět k našim zavazadlům na loď. 

Cesta vedla stále stejným směrem, na jih přes zátoku Samaná. Přes rychlost našich motorů 
jsme pluli přes půl hodiny, většina z nás ale stejně po pár minutách upadla do spánku. 
Probudilo nás až výrazné zpomalení plavby před ostrovem – nepřístupnou skálou pár set 
metrů od břehu pevniny. Vrch skály je porostlý hustou vegetací a je doslova v obležení 
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stovek různých ptáků, od racků přes volavky a ibisy až po mohutné pelikány a elegantní 
fregatky. Nikdo je zde nemůže rušit, a tak si užívají klidu a bezpečí tohoto místa. 

Nejvíce se nám líbily právě fregatky, připomínající velké vlaštovky, vznášejcí se bez pohybu 
křídel vzduchem. Samečci mají pod krkem rudý vak, který umějí nafouknout do neuvěřitelné 
velikosti a nalákat tím samičku. 

Ptačí ostrov je začátkem biosférické rezervace Los Haitises , táhnoucí se mnoho desítek 
kilometrů podél zdejšího pobřeží a zasahující i hluboko do vnitrozemí. Pobřeží je zde velmi 
členité hluboké zálivy střídají ostré výběžky pevniny. V moři jsou rozesety desítky ostrůvků, 
většinou skoro pravidelného věžového tvaru, dole strmá skála, nahoře zelená čepice trávy a 
keřů.  

Náš kapitán si to namířil přímo kolmo ke břehu, vjeli jsme do jedné ze zátok a až těsně před 
nárazem do břehu prudce zatočil kormidlem doleva, loď se naklonila na levobok a voda 
stříkala skoro až na břeh. V maximální rychlosti jsme trefili uzoučkou mezeru mezi ostrovem 
v ústí zálivu a výběžkem peniny oddělujícím další zátoku s ostrůvkem. Na úrovni špice 
pevniny kapitán změnil maximální levý rejt na maximální pravý, loď se naklonila opačně a 
vřítili jsme se do další zátoky. 

Tímto stylem jsme projeli asi deset zátok a obepluli deset ostrovů v jejich ústí, než loď 
zpomalila. Břehy zálivů jsou porostlé hustou vegetací, z vnitrozemí nepřístupnou. Zátoka, ve 
kterí jsme zpomalili, je ústím řeky, voda je zde brachická a nízké močálové břehy pokrývá 
husté mangrove táhnoucí se do nedohledna. Jen na jednom místě je mangrove přerušeno 
dřevěným molem, u kterého jsme přirazili.  

Lidé postižení střevní chorobou zmizeli v okolních křovinách, my ostatní jsme pokračovali 
úzkým chodníčkem do vnitrozemí. Kolem nás byla bažina a mangrove, uhnout ze stezky 
nebylo kam. Místy bažinu kryl haťový chodník, který nás také nakonec dovedl k velké 
jeskyni. Průvodce z lodního personálu a Alena sice měli akumulátorové výkonné svítilny, ale 
jeskyně měla na opačné straně zřícený strop, kterým pronikalo celkem dostatečné množství 
světla. Pod vzniklým oknem stojí informační tabule s ukázkami tradičních motivů taínských 
skalních kreseb. Nás ale více zajímaly samotné kresby o kus dále. Nejčastějším motivem 
jsou mořští ptáci, ale i jiná zvířata. Známé jsou i otisky dlaní. 

Procházka mezi mangrovy a do jeskyně sice není moc dlouhá, ale nám se líbila. Příroda je 
zde skutečně neporušená a mangrove vypadá exoticky. A původní kresby dávných obyvatel 
mají také svou atmosféru. 

Vrátili jsme se neradi do lodi, kde nám náladu spravila další pořádná porce rumové koly 
(kolou byl rum jen mírně ovoněný), k tomu jsme dostali i několik kusů čerstvého šťavnatého 
ananasu – čerstvý ananas je úplně jiné ovoce, než si doma občas koupíme. Aby vydržel 
transport, musí se ananas sklízet nezralý, dozrává až po cestě, tím ale pozbývá sladkosti a 
šťavnatosti. 

Propluli jsme několik dalších zátok, už mírnějším tempem, u jedné z nich si kapitán odložil 
střechu své nadstavby. Brzy jsme pochopili proč. Zamířili jsme do nitra mangrovové bažiny, 
větve stromů se nad námi uzavřely a s nadstavbou bychom neprojeli.  

Občas jsme zahlédli volavky, na vzdušných kořenech se vyhřívali krabi. Cesta byla spletitá 
a místy tvořily kořeny labyrint, kterým se naše loď těsně proplétala. Nic nenasvědčovalo 
tomu, že kapitán sleduje nějaký konkrétní cíl a že bude umět z bludiště vyplout. 

Další občerstvení na sebe nenechalo dlouho čekat, rumu už začínal být tak akorát, slabší 
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povahy raději pily čistou kolu. Ananas byl nahrazen dužninou kokosového ořechu, prakticky 
v neomezeném množství, každý podle chuti. 

A najednou se černá hladina před námi rozestoupila a my jsme přirazili ke břehu 
improvizovaného přístavu, kde na nás čekal autobus. Rozloučili jsme se s posádkou, 
nádoba s nápisem „Tip“ (spropitné) nezůstala prázdná.  

Autobus bohužel přijel bez vozíku, o kterém prý řidiči nikdo neřekl. Tentokrát nás řidič s 
pomocníkem nenechali nakládat si zavazadla, ale naložili je sami. Výsledkem bylo, že těžké 
kufry naskládané bez jakéhokoliv systému na sebe padaly na rozbitých cestách lidem na 
zadních sedadlech na hlavy. 

Prvních několik desítek kilometrů tvořily cestu jen projeté koleje v pusté krajině. Později se 
začaly objevovat první vesnice, ale na kvalitě cesty se to příliš neprojevilo. Až po asi hodině 
se objevily náznaky asfaltu. 

V jedné vesnici jsme zastavili u usedlosti rodiny Johnssonových. Část kolegů sice chtěla 
pokračovat ihned dále, ale jiní včetně nás se na zahradu vyloženě těšili. Jeden z majitelů se 
nás ujal a provedl nás malou částí svého hospodářství, které se podle jeho slov rozkládá 
všude kolem až do nedohledna. Zaujal hlavně pomerančovníkový háj s korunami stromů 
oranžovými množstvím pomerančů. 

Každý jsme dostali svůj pomeranč, nožem rozříznutý na poloviny. Zdejší pomeranče jsou 
tak šťavnaté, že je nelze klasicky oloupat a sníst. Stačí jen přiložit půlku k ústům a za 
nepatrné pomoci zubů nebo horního rtu ji doslova vypít. Když náš průvodce viděl, jak nám 
chutná, natrhal nám ještě další hromadu, my už jsme ale byli tak plní, že jsme si je schovali 
na hotel a nakonec jsme je dovezli až domů do Čech. 

Část sadu byla osázena banánovníky, další zase kakaovníky. Opět jsme si zacumlali 
kakaové boby v bílé dřeni, chutnají skvěle. Pomalu jsme se vrátili k domečku u vchodu, kde 
na nás netrpělivě čekal znuděný papoušek. Byli jsme pro něj vítaným zpestřením odpolední 
nudy, rád se nechal vzít na ruku a procházel se po nás. Už jsme ho chtěli odložit, ale moc 
se mu nechtělo. Nakonec ho ale upoutala sirka na stole, kvůli které mu stálo zato slézt a 
ozobat jí hlavičku plnou síry. Snad to přežil. 

V tmavé kuchyňce nám ve velkém hmoždíři předvedli drcení upražené kávy, drť pak místní 
holčička nasypala do váčku připomínajícího použitou ponožku a vylouhovala ve vroucí vodě 
bublající v kotli nad ohněm. Pak už jen přelila černou vodu do hrnečků a nabídla nám k ji 
pití. Káva není špatná, jen je přirozeně sladká, na což nejsme zvyklí. Ale chutnala nám. 

Před autobusem rostl právě kvetoucí kávový keř. Kdyby nám jej Alena neukázala, ani 
bychom nepoznali, že ty jemné bílé kvítky rostou na kávovníku. 

A pak už jsme zase nasedli do autobusu a bez zastavení pokračovali až na jižní karibské pobřeží do 
městečka Juan Dolio, asi 50 kilometrů východně od Santo Dominga. My jsme dostali ubytování v 
hlavní budově, na recepci nás opáskovali třemi různými all inclusive pásky – jiné mají dospělí, jiné 
mládež bez přístupu na diskotéku a jiné děti bez alkoholu. Ty poslední jsou nejhezčí, mění duhově 
svou barvu podle lomu světla a na rozdíl od ostatních neblednou. 

Pokoje jsme dostali ve čtvrtém patře a dokonce přímo sousední, balkonem se sice přejít nedalo, ale 
podávat věci jsme si tak mohli. Z balkonu byl hezký výhled na palmovou pláž, i teď těsně po setmění 
to byl pohled velmi romantický. 

Na večeři jsme šli kolem bazénu a baru do velké restaurace, největší z našich dominikánských hotelů. 
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Obvykle se dal najít čtyřmístný volný stůl, většinou ale neuklizený. Obsluha si ale celkem všímala a 
stačilo se ke stolu postavit a za chvíli bylo prostřeno. 

S nápoji to bylo trochu horší, občas bylo nutné číšníka vyloženě chytit za šos. 

Polévky tady mají snad ještě lepší než v předchozích hotelích, většinou výběr z jedné masovo-
zeleninové a druhá krémová. Dávali jsme přednost krémovým a moc nám chutnaly. První večeře nás 
ještě navnadila pravým biftekem připravovaným na požádání kuchařem na velké plotně. Výběr byl 
opravdu široký, kromě minutek (jiné dny byl biftek nahrazen jinými specialitami) byla vždy ryba, 
mořské plody, kuře na různé způsoby, vepřové a hovězí nebo skopové, jako přílohy několik druhů 
rýže, banány platanos, zeleninové směsy, fazolové omáčky, brambory normální i sladké (batáty), 
občas pečené nebo hranolky. Sladkosti se každý den měnily, ale pokaždé byl plný pult, nejméně 15 
druhů. Podobně ovoce, jen nás překvapila častá absence banánů. 

Po večeři jsme chodili na pokoj kolem baru a pokaždé jsme si něco dali – děti nealko piňakoládu 
nebo „fruit-juice“, my alko piňakoládu nebo caipiriňu připomínající mojito bez máty, ale stejně velmi 
osvěžující. 

První z našich pěti nocí byla trochu rušná, střevní chřipka zaúřadovala i u nás. Takže ráno šla na 
snídani a k moři jen zdravá část rodiny, tedy já s dětmi. Naštěstí se nemoc ukázala být skutečně jen 
jednodenní. 

Snídani jsme si dávali prakticky každý den stejnou. Do misky jsme si nabrali z talířků polotovary 
(krájenou uzeninu, cibulku, kukuřičky, strouhaný nebo krájený sýr, rajčata a pod.), podali jsme misku 
kuchaři a ten nám udělal chutnou dvojvajíčkovou omeletu. Na dojezení houstičky (často čerstvé a 
tedy výborné), ovoce a hustou ovocnou šťávu z džusových strojů. 

Chtěli jsme naší marodce donést banán, ale zrovna nebyly. Nakonec jsem našel několik kousků 
tvořících výzdobu nápojového pultu a jeden jsem odtrhl, hned mne ale odchytl číšník, že tento 
platanos je zeleninový a za syrova nejedlý. Vysvětlil jsme mu situaci a on se ochotně šel zeptat do 
kuchyně na banán ovocný, ale vrátil se s nepořízenou. Smůla. 

Neznalí místních poměrů jsme zaváhali. Na pláž jsme přišli pozdě a všechna lehátka byla rozebraná. 
Nakonec jsme si našli palmu s kruhovým rantlem vysázeným trávou, na kterém se relativně pohodlně 
dalo sedět. Samozřejmě na ručníku, protože tráva byla tuhá a pichlavá. 

Ručníky jsme vyfasovali na číslo pokoje, museli jsme podepsat papír, že je vrátíme. Pak bylo možné 
je každý den měnit za čisté, ale nebylo to potřeba.  

Moře bohužel není takové, jak jsme si Karibik představovali. Nemá tyrkysovou barvu a jsou v něm 
místy řasy. Dětem se v něm proto moc nelíbilo a raději se cachtaly v bazénu. Ty jsou zde dva: jeden 
větší obdélníkový, kde se odehrává i většina organizovaných aktivit (aerobik, vodní pólo), druhý s 
oblými tvary, sice menší, ale klidnější – ten nám vyhovoval více, i zdejší bar nebyl tak obsazený a na 
rozdíl od ostatních barů nebyl problém objednat si vynikající bloody mary, těch jsem zvládl několik 
denně. 

Dnešní oběd jsme si dali v hlavní restauraci, jídlo je podobné jako na večeři, další dny jsme ale 
chodili do restaurace u „našeho“ bazénu, kam se mohlo v plavkách a kde byl sice sortiment omezený 
na hranolky, pečené kuře, těstoviny, pizzu a individuálně dělané hamburgery, ale po jídelních orgiích 
na večeřích nám takto lehčí obědy přišly vyloženě k chuti. Dokonce nám chutnalo i točené pivo 
Bohemia, i když jinak pivo moc nepijeme. Zde ale bylo lepší než víno. 

Když nás omrzelo koupání, dali jsme si několik partiček petanque, koulí, dvě hřiště byla přímo za 
naší palmou. Když vyjímečně ani jedno nebylo volné, stačilo chvíli počkat. U této hry nikdo z nás 
nemá výhodu lepší trénovanosti nebo zkušenosti než ostatní, výhodou není věk ani pohlaví, takže 
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pokaždé vyhrával někdo jiný a spokojeni byli všichni. 

Nemoc se naštěstí přes noc usadila a stabilizovala, takže ráno jsme na poslední výlet mohli jet všichni 
společně. Tentokrát vozík samozřejmě nebyl potřebný, jeli jsme bez zavazadel. Projeli jsme třetím a 
čtvrtým největším městem Dominikánské republiky, San Pedrem a La Romanou, po hodince byla 
zastávka u obchodu se suvenýry (drahými), byly zde ale toalety a káva. 

Právě když nás cesta přestávala bavit, zastavili jsme v nádherném místě, v uměle postavené „vesničce 
umělců“ Altos de Chavón. Celou vesnici nechal v osmdesátých letech XX. století vybudovat 
výstřední americký milionář k 18. narozeninám své dcery. Je postavena z kamene, ve stylu italské 
vesnice XVI. století. Od parkoviště autobusů se přichází kamennou cestou krytou zelenou klenbou 
popínavých rostlin, první zastávkou bývá antický amfiteátr pro 5.000 lidí, který otevíral svým 
koncertem Frank Sinatra. Nám zde hráli dva kytaristi El condor passa a Guantanaméru.  

Všechny stavby vypadají skutečně romanticky, hezký je i výhled na řeku Chavón hluboko v údolí 
pod ostrohem, na němž stojí vesnice. Nejhezčí je asi náměstíčko s kostelem Sv. Stanislava 
vysvěceným přímo papežem Janem Pavlem II., kde se mimo mnoha známých osobností ženil 
Michael Jackson. Po úzkých schodech se dá vystoupat na zvoničku, kde je zavěšený zvon s cedulkou 
nezvonit. Přesto se náměstím nese zvonění skoro neustále. 

 

Byli jsme vesničkou nadšení, nevadila nám jistá kýčovitost. Dcera se nám svěřila, že má námět na 
dárek k osmnáctinám. Ale přesto jsme byli celkem rádi zpět v autobuse, kamenná vesnice je 
tropickým sluncem rozpálená a my jsme už byli vděčni za autobusovou klimatizaci. K cíli naší cesty 
už byl jen kousek, za pár desítek minut jsme zaparkovali v přístavišti lodí vozících turisty na ostrov 
Saona. 

Protože jsme měli program hodně našlapaný, měli jsme zamluveny obě cesty rychloloděmi. Rozdělili 
jsme se na dvě skupiny, přebrodili jsme ke člunům a vyrazili na moře. Když oba lodní motory zabraly 
naplno, zvedla se příď vysoko nad hladinu a loď začala skákat po hladině. Záď byla docela v pohodě, 
ale s námi na přídi to bylo horší. Co dvě vteřiny nás sedátko prudce nakoplo, navíc podělné umístěné 
lavice hrnulo výše sedící dozadu na ostatní sedící níže. Při obzvláště povedených skocích jsme byli 
pokropeni pořádnou sprškou mořské vody. 

Krásnou krajinu národního parku na břehu jsme ani nebyli schopni příliš vnímat, zuby nehty jsme se 
drželi na svých místech a snažili jsme se pérováním nohou trochu zmírnit kopání lodi. Půl hodina 
cesty k první zastávce byla docela nepříjemná a záviděli jsme pomalým katamaranům, které jsme 
cestou míjeli. 

První delší zastávka (nepočítaje chvíli u pobřeží národního parku) byla ale skutečně raritní. Několik 
kilometrů od břehu jsme zakotvili v přírodním bazénu „největší vany světa“. Nedohledný záliv zde 
má celý hloubku mezi 1 až 11/2 metrem. Palmový břeh s plážemi je několik kilometrů daleko, ale zde 
stojí nekolik prázdných lodí, turisti stojí po prsa v teploučké vodě, na jemně bílém písečném dně, v 
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ruce drží pohárky s cuba libre a popíjejí. Občas se někdo ponoří pro červenou mořskou hvězdici s 
rozpětím chapadel skoro půlmetrovým, 15 cm vysokou. Těch je kolem opravdu plno, nejsou 
nebezpečné ani na stoupnutí, protože jsou tvrdé jak z umělé hmoty, nepíchají ani jinak neubližují.  

 

Bohužel jich prý ubývá, jsou tedy chráněny. I my jsme je drželi nad vodou jen kvůli focení a 
maximálně 5 vteřin, což je doba, která jim neublíží. 

 

Ani se nám odsud nechtělo. Ale museli jsme zpět do skákavé lodi. Naštěstí do konečného cíle už to 
nebylo tak daleko. Objeli jsme největší dominikánský ostrov Saona a u jeho druhé strany jsme měli 
hodinovou přestávku v typické rybářské vesničce. Domy jsou zde tradičně dřevěné a tradičně 
barevné. My jsme si zabrali palmu s nejlepším stínem, děti se koupali, my jsme fotili a natáčeli.  

Celkem příjemná zastávka měla tu správnou délku, po hodině už zde nebylo co dělat a tak jsme se 
přesunuli o kousek zpět, k osamocené bílé pláži s jediným stavením široko daleko – naší obědovou 
restaurací. Ještě před vyloděním nám náš kormidelník ukázal hejna pruhovaných rybiček, které 
nakrmil chlebem, radost z toho měli racci, kteří přivítali přesun ryb blíže hladině. 

Výběr jídel nebyl nijak oslnivý, ale zvláště kuře bylo povedené. Zkoušeli jsme šnorchlovat, ale voda 
je celkem zakalená jemným pískem, rybiček je málo a barvy mají nevýrazné. Po čtvrthodince jsme to 
vzdali a jen jsme se koupali nebo leželi na lehátkách na břehu. Břeh byl plný úlomků mrtvých korálů, 
zdejší vývozní předpisy snad nejsou tak přísné jako jinde, takže jsme si je nasbírali na památku. 

A už následovala cesta zpět, s ještě jednou občerstvovací zastávkou ve „vaně“ – přibyl nám do lodi 
jeden domorodec, který do vody skočil i botech a oblečení, později jsme pochopili, proč jel s námi. 
Nenápadně nasbíral do vaku několik hvězdic, doma je vysuší a prodá turistům. 

Lodě při zpáteční cestě kopaly ještě více, voda byla divočejší a v přístavu jsme vystoupili úplně 
promočení. Naštěstí to naše elektronika přežila. 

Od stánkaře jsme koupili po dlouhém smlouvání řetízek s larimarovými kameny, 300 pesos je sice 
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dobrá cena, ale kamínky jsou v měkkých drátcích, takže o životnosti přehnané iluze nemáme. 

Cestou zpět jsme opět stáli u suvenýrů, kromě toho nás zaujal nákladní vlak plný cukrové třtiny (jinak 
zde vlaky nejezdí) a dva náklaďáčky neuvěřitelně přeplněné lidmi na korbách. 

Poslední dva dny jsme už strávili jen lenošením na pláži. Vždy ráno jsme si obsadili lehátka 
hotelovými ručníky, měli jsme stálé místo pod palmou u hřišť na petanque. V moři byla i místa téměř 
bez řas, stačilo sledovat barvu vody. Děti přesto dávaly přednost bazénu. 

Kromě koulí jsme hráli i další hry, třeba ping-pong na betonových stolech nebo hru, které říkali 
animátoři nějak jako cheerballs [či:r bols] . Nám připomínala letní verzi ledového curlingu. Asfaltové 
hřiště asi 1,5 x 8 metrů s obrubníky jen po stranách, na každé straně s namalovanými poli označenými 
čísly. Hraje se keramickými kruhy s kulatou drážkou uprostřed, do které zapadne hrot hole 
(připomíná hokejku s částečně ulomeným listem), kterou se kruh pošle klouzat po hřišti. 

Přesná pravidla jsme sice neznali, ale utvořili jsme si je sami. Kruhy poslané mimo hřiště jsme 
vyřadili z další hry, s ostatními jsme hráli z jedné strany na druhou až dokud jeden z hráčů zůstal bez 
kruhu. Body se počítaly podle hodnoty pole, ve kterém kruh zůstal, vyhrát tedy mohl i ten, kdo už 
neměl žádný kruh ve hře. 

Ale nejvíce času jsme stejně věnovali hře petanque. Hráli jsme buď jeden proti jednomu nebo různé 
varianty dvojic (děti v. rodiče, muži v. ženy, malí v. velcí), výhry se střídaly, přestože se některým 
zdálo, že vyhrávají častěji. 

Na oběd jsme si odběhli vždy jen v plavkách do restaurace u bazénu, koktejly a ostatní pití jsme 
konzumovali průběžně. Jediným nepříjemným vyrušením byla krádež dvou našich hotelových 
ručníků. Děti byly v bazénu, my jsme šli do moře a pak rovnou do bazénu opláchnout sůl 
(samozřejmě s mezikrokem pod sprchou). A když jsme se vrátili, dva ručníky zmizely. 

Šli jsme to oznámit do výdejny ručníků, odkud nás poslali na recepci, kde následoval dlouhý 
španělský telefon a pak suché oznámení, že za každý ručník zaplatíme po 15 dolarech. S tím jsme 
zásadně nesouhlasili, opotřebené ručníky nemají cenu ani čtvrtinovou a kromě toho jsme necítili 
žádnou vinu. Na dotaz, jestli správně rozumíme, že si máme ukrást jiné, recepční jen pokrčil s 
úsměvem rameny. Další dohadování tak ztratilo smysl, zavolali jsme to tedy do Caribissima Aleně, 
která řekla, že nic platit nemáme, a že si to vyřídí cestovka s vedením hotelu.  

Ještě jsem se snažil zjistit jméno recepčního, který mně jej ale s evidentním úlekem odmítl říci. Opsal 
jsem si tedy alespoň Jonathan z cedulky na kapsičce, což ho vyplašilo. Snažil se mu pomoci kolega, 
který nás ubezpečoval o jeho správném postupu, ale moc jistě to neznělo. Od té doby jsme Jonathana 
nezahlédli, asi ho kolegové někde uklidili. 

Bylo pozdní odpoledne a nás zaujala opodál dvě lehátka s ručníky stejné barvy, jakou měly ty naše 
ztracené. Několik hodin se u nich nikdo neukázal, pláž se pomalu vylidnila, bazén také, u baru byli již 
všichni oblečení, usoudili jsme tedy, že by to mohly být naše ukradené ručníky. Když pak personál 
uklízel prázdnou pláž a rovnal lehátka, sledovali jsme ručníky nápadně pozorně, aby si je nedovolili 
odnést. A při počínajícím soumraku jsme si je vzali a odnesli. 

Až v den odjezdu jsme pak přišli na to, jak to funguje: 
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Večer odjíždějící turisté musí opustit pokoje do 1300. Případné prodloužení do 1700stojí 20 dolarů, 
které strčí recepční do kapsy bez jakéhokoliv potvrzení, jsou tedy personálu. Komu se nechce platit 
navíc, nechá si kufry ve vyčleněné místnosti a jde se koupat. Ručníky už ale musel odevzdat, „půjčí“ 
si tedy nějaké jiné, zrovna nehlídané. Krádež to pro něj není, protože si je přece domů nebere (jsou 
stejně tak seprané, že by je nikdo domů nechtěl). Po použití je nechá s klidným svědomím na pláži a 
odjede. Pozdě odpoledne personál projde pláž pod záminkou rovnání lehátek (dosud jsme nechápali 
smysl tohoto rovnání, když si stejně hned ráno lidé lehátka rozeberou a pootáčí podle svého). 
Opuštěné ručníky vrátí do výdejny a turisté s ukradenými ručníky musí při odjezdu zaplatit po 15 
dolarech, určitě také bez potvrzení. Příjemné přilepšení pro personál. 

Pro rezervaci lehátek jsme poslední den raději použili naše staré ručníky, které vozíme pro tuto 
příležitost. Domů by je nikdo jistě nevzal a na pláži je použít nemůže, protože bychom je poznali.  

Byli jsme skoro kompletně sbalení, věci jsme přestěhovali do jednoho pokoje, jen koupací věci jsme 
nechali venku. Odjezd byl plánován na sedmou večer, pokusili jsme se tedy prodloužit alespoň jeden 
pokoj co nejdéle. Do 1700 to sice nešlo, hotel byl obsazený až po strop, ale do 1600 nám jeden pokoj 
nechali. O slevu poplatku jsme si pochopitelně museli říci, jinak by klidně vzali původních 20 dolarů. 
Takže nás to stálo jen 15, rovnou recepčnímu do kapsy kalhot. Současně jsme odhlásili druhý pokoj, 
abychom v jednu nemuseli kvůli tomu odcházet z pláže. 

Získali jsme tak celý další den na koupání. Děti zůstaly na pláži až do večeře, my jsme po třetí 
odpoledne odešli dobalit věci a odevzdat pokoj. Přesně v 1600 jsme bez problémů vrátili klíče, nosiči 
se nechtělo tahat s našimi třemi kufry do úschovny, nechal nám je tedy hned v místnosti recepčních. 
Děti se převlékly na toaletách a šli jsme na poslední dominikánskou večeři. 

Kromě obvyklého sortimentu nás potěšilo flambované kafe. Kuchař do porcelánového hrnečku nalil 
rum a zapálil jej. Tekutina chytla krásným modrým plamenem, v tmavé jídelně měla scéna skoro 
magický nádech. Do druhého hrnečku nalil kávový likér a dolil jej hořícím rumem, teď prázdný první 
hrneček naplnil kakaovým likérem a několikrát hořící směs přelil z hrnečku do hrnečku. Do dalších 
hrnečků nalil z termonádoby připravenou kávu a dolil hořícím alkoholem. Kávou zředěná směs již 
nehořela, přidala se šlehačka a káva byla hotová. Byla vynikající, chutnala i dětem a já si šel dokonce 
přidat. 

A po sedmé už jsme všichni čekali na Alenu (která bydlí pár kilometrů od Juan Dolia, od konce 
poznávačky jsme s ní tedy byli jen výletu na Saonu, jinak byla stále dostupná na telefonu). Alena sice 
přijela, ale nebyl autobus. Ten přijel tradičně pozdě a opět bez vozíku. Hned tedy zase odjel shánět 
vozík, Alena nás ale „uklidnila“, že zdržení není problém, protože letadlo ještě zdaleka není ani v 
Havaně, Amsterodam byl prý totiž zavřený kvůli sněhové kalamitě. Nicméně my jsme se obávali, že 
čím později se dostaneme k odbavení, tím menší je pravděpodobnost, že dostaneme místa vedle sebe. 

Autobus se vrátil nečekaně brzy, naložili jsme zavazadal a vyjeli k 30 km vzdálenému letišti. Cesta 
trvala asi 3 hodiny, na letišti byl celkem klid, protože žádný jiný let kromě našeho nebyl plánovaný. 
Jen zprávy byly horší a horší. Náš let plánovaný na 10:30 byl odložen na neurčito, nejdříve na třetí 
ráno, brzy ale až na čtvrtou. 

Postavili jsme se do první z mnoha front, které nás čekaly. Celnice za pultem porovnávala pasy se 
seznamem cestujících, rychlost asi 5 minut na jeden pas, ovšem u většiny Dominikánců se kontrola 
protáhla ještě na delší dobu. Ze dvou front jsme si vybrali tu pomalejší. 

Po odsouhlasení našich pasů jsme pokračovali ke kontrole zavazadel. Celníci v rukavicích si nechali 
otevřít všechna zavazadla bez vyjímky, v kufrech otevírali i kosmetické taštičky, sáčky s 
odličovacími tampónky nebo krabičku na oční čočky. Prohrabali všechno oblečení včetně prádla a 
mokrých plavek. Naprosto netušíme, co hledali, u nikoho nic nenašli. Jestli hledali jen bombu (v 
malinké krabičce na čočky!) nebo třeba i larimar (surový se nesmí vyvážet), to nevíme. Naše tři kufry 
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jim daly zabrat, nám zase jejich zavírání – jeden jsme měli úmyslně přeplněný ze včerejška, aby 
dnešní balení bylo jednodušší. Tím jsme se dostali na odbavení jako jedni z úplně posledních. 
Naštěstí byl náš steward velmi ochotný a povedlo se mu najít výborná místa dva a dva za sebou. 

Rozloučili jsme se s Alenou (a poděkovali jí, byli jsme s jejími službami velmi spokojeni, stejně jako 
s celým Caribissimem). Před pasovou kontrolou jsme prošli detektory, dokonce i boty jsme museli 
dát na pás a přejít rámem bosky. Přestože jsem byl přesvědčený, že nemám nic kovového, stejně rám 
pískal. Naštěstí mě nechali po prolustrování snímačem jít dál, ke kontrole pasu a turistické karty. Asi 
se celník zalekl angličtiny, protože nás nechal jít. Na rozdíl od části kolegů, po kterých chtěl 
odletovou taxu 10 dolarů na ososbu bez potvrzení, kterou mu někteří opravdu museli zaplatit. 

Letecká společnost Martin Air nám dala kvůli zpoždění voucher na potraviny – 15 dolarů na osobu 
pro čerpání v letištním bufetu. My ovšem byli tak najezení z večeře, že jsme to utratili jen za pití 
(plechovka coly za 2USD), za většinu peněz jsme si vzali jednu větší a jednu menší krabičku s 
bonbóny rumové továrny Brugal. Už v Puerto Platě jsme váhali, vysoká cena nás tam ale odradila. 
Zde na voucher to tak nebolelo. Stříbrná krabička vypadá efektně a lákavě. Doma jsme je pak načali a 
chutnají jako něco mezi pralinkami a alkoholem v čokoládových lahvičkách, ovšem vnitřní směs má 
více tuhou konzistenci. Za zbytek do 60 dolarů nám prodavač dal nějaké tyčinky Snickers. 

Uložili jsme se na sedadla v prázdné čekárně a zkoušeli jsme si se střídavými úspěchy zdřímnout. 
Nepříjemná byla chladná klimatizace a později hlučící domorodci, ovšem nejhorší jsou Holanďani, 
kteří se cítí v tomto směru naprosto svobodní, tedy pro nás bezohlední. Klidně si sednou na vedlejší 
sedačku a baví se mezi sebou velmi hlasitě. A to se netýká jen zlaté mládeže, takoví jsou všichni. 

Boarding byl nakonec potvrzen na 5:15. A dokonce to platilo. Usadili jsme se a čekali na start, 
bohužel se stále nic nedělo. Teprve po půl hodině zpoždění oproti oznámené době odletu kapitán 
oznámil, že se stále ještě nakládá cathering. Bylo nám to divné, ale kapitánovi se přece věří. Ovšem 
po další půl hodině musel s pravdou ven: opravuje se „levý motor klimatizace“. Formulace byla sice 
divná, ale nezbývalo, než opět věřit. Až po dvou hodinách od plánovaného odletu kapitán oznámil 
úspěšné odstranění závady. Když ale po čtvrt hodině hlásil, že odlet zdržují byrokratické požadavky 
dominikánských úřadů a čekání na nějaký podpis, už mu nevěřily ani malé děti. Opravdu nadějné 
vyhlídky před vzlétnutím do Bermudského trojúhelníku! 

Ale kolem osmé jsme konečně odstartovali. Bylo nám sice jasné, že odlet z Amsterodamu 
nestihneme, ale to budeme řešit až na místě. Let celkem šel, sluchátka jsme nekoupili, ale při 
sledování filmu Terminál s Tomem Hanksem a Mr. Beana nám stejně v podstatě nechyběly. Jídlo 
bylo celkem dobré, jak kvalitou tak množstvím. 

Před přistáním nám vedoucí kabiny oznámila, že všechny následné spoje již odletěly a dnes již nikdo 
dál nepokračuje. Další informace dostaneme u jedné z přepážek. Protože téměř nikdo nekončil v 
Amsterodamu, utvořila se dlouhá fronta, my jsme to ovšem tušili a celá naše skupina pohromadě byla 
celkem vpředu. U přepážky pracovala tři pracoviště, na řadu jsme tak přišli asi po 15-ti minutách. 

Ubytování bylo zajištěné v letištním hotelu IBIS, doprava je kyvadlová přímo od příletové haly a 
ráno poletíme v 830, zavazadla dostaneme až v Praze. To byla celkem dobrá informace, dostali jsme 
voucher do hotelu a šli čekat na autobus. Bohužel asi spoj před chvílí odjel, v mrazivé noci jsme 
čekali na další skoro půl hodiny. 

Do hotelu to je čtvrt hodinky, v recepci bylo přes pozdní hodinu dost personálu, aby bylo možné 
utvořit 4 fronty, takže za chvíli jsme byl přihlášeni. Hotel je nový, lobby a eskalátory místo výtahů 
vypadají moderně. Pokoje jsou standardně vybaveny typovým nábytkem řetězce ACCOR hotels, 
jednotlivé hotelové pokoje v různých městech různých zemí jsou naprosto stejné. Ne příliš velké, ale 
kvalita vždy standardní, bez nebezpečí nějakého nemilého překvapení. 

Uložili jsme děti (v tričkách, pyžama jsou v kufrech), sami jsme pak zalezli pod společnou deku. 
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Přestože jsme si přidali topení, nemožnost přikrýt se pořádně vlastní pokrývkou nám vadila a byla 
nám trochu zima. Ale v mezích normy. 

Na restauraci ve čtvrtém patře je také vidět, že hotel byl dokončen nedávno, je pěkná a pohodlná, 
jídlo v dostatečném sortimentu a dobré (v porovnání s IBISem v Bukurešti vítězí o minimálně **). 
Stihli jsme autobus v 620, u odbavení nebyl problém, místa jsme si mohli vybrat – dokonce mně 
letuška otočila obrazovku, abych si ukázal, která místa se nám líbí nejvíce - zvolili jsme okno v 
přední části. 

Stejně nás nakonec letuška v letadla požádala o přesednutí kvůli lepší vyváženosti stroje. Místo 
vpravo vpředu jsme seděli vlevo vzadu, ale také u okna. 

Nečekaně letadlo nepatřilo ani ČSA ani KLM, ale nějaké nízkorozpočtové severské společnosti. 
Vyděsil nás nástup, kde jsme dostali brožurku s cenami nápojů a občerstvení, nejlevnější byla malá 
voda za 2 eura. Zdarma není vůbec nic. Vedoucí kabiny nám oznámila, že obvyklé letadlo lítající tuto 
linku má technický problém, proto je let realizován jejich společností. Hned po startu bylo další 
hlášení, že let je hlášen jako KLM/OK, tedy ceny v brožurce neplatí a občerstvení v rozsahu 
obvyklém u KLM je zdarma. 

Mělo to i výhody, sendvič byl skoro nadstandardní a místo obvyklé kávy si bylo možné dát docela 
dobré kapučíno. 

Po přistání v Praze jsme si oddechli, že vše dobře dopadlo, jen přijdeme o den dovolené navíc. Bylo 
to trochu předčasné, opravdu poslední zádrhel nás čekal až u zavazadlového pásu, kde 2/3 výpravy 
postrádaly nějaké zavazadlo, někteří i více nebo všechny. Nám chyběl hlavní kufr s oblečením a 
většinou suvenýrů. Nahlásili jsme reklamaci a odjeli taxíkem pro auto, kterým jsme hned pokračovali 
domů. 

Kufr dorazil v pořádku po dvou dnech. Dovezli jej bez ohlášení v 730 ráno, když už jsme byli na cestě 
do práce. Naštěstí děti byly doma a zvonění je probudilo, takž v pyžemech kufr převzaly. 

Celkově se nám dovolená líbila, jen už se začíná projevovat naše scestovalost, kdy už mnoho věcí pro 
nás není nových a exotických tak, jak před několika lety. Zklamalo nás moře, i když jsme bydleli ve 
špičkových hotelech, Karibské moře si představujeme jinak. Ani jeden hotel neměl koupání bez řas, 
šnorchlovat se vůbec nevyplatilo (s Thajskem, Egyptským Sharm el Sheikem nebo Mexikem se nedá 
srovnávat). 

Naopak přijemným překvapením je pohostinnost domorodců, zvláště těch, kteří pracují v turistickém 
ruchu. Prakticky všichni mají pořád v zásobě rum s kolou a nějaké občerstvení, nemají tendenci na 
turistech šetřit. A nejlepší je all inclusive v dominikánském pojetí. Každý hotel má několik barů, 
otevírací doba skoro nepřetržitá (v noci jsme to ale nezkoumali), barmani namíchají cokoliv. Jen při 
velkých návalech, když skoro nestíhají, řeknou že nemají suroviny na Bloody Mary, která by jim 
zabrala čas jako tři jiné koktejly. Ale vždy je nějaký bar volnější a tam problém není. 

Krásné jsou výlety, hlavně do turisticky nepříliš exponovaných míst, jako je zapomenutý kraj kolem 
Lago Enriquillo nebo národní park s jeskyněmi u Puerto Platy. Úchvatní jsou obrovští leguáni, 
elagantní velké hvězdice u Saony, naprosto nezapomenutelné jsou velryby se svými skoky, plácáním 
ocasem a hlasitým dýcháním a zpěvem.  
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