
Indonésie 2009 
Termín:  

2. – 23.11. 2009 

(CK China Tours) 

 

Indonésie  je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, zasahující částí i do Austrálie. Jeho sousedy 
jsou Malajsie, Papua-Nová Guinea aVýchodní Timor. S 242 miliony obyvatel je 4. 
nejlidnatějším státem na světě. Hlavním městem je Jakarta na ostrově Jáva. Oficiálním 
jazykem je indonéština. Většina obyvatel jsou muslimové.  

Země se rozkládá na souostroví Sundy, které tvoří předěl mezi Indickým a Tichým 
oceánem. Největšími ostrovy jsou Kalimantan,Sumatra, Jáva a Celebes. Dalším velkým 
ostrovem patřícím k Indonésii je západní část ostrova Nová Guinea. Menší ostrovy mezi 
Sundami a Západní Papuou tvoří souostroví Moluky. Celá oblast je tektonicky aktivní, 
častým jevem jsou sopečné výbuchy, zemětřesení a tsunami. Lesy pokrývají necelých 60 % 
rozlohy státu. Ročně je vykáceno 2 800 000 ha lesa z toho polovina nelegálně. Odlesněním 
hrozí eroze a sesuvy půdy hlavně na lidnatém ostrově Jáva.  

Indonésie se v současné době dělí na 33 provincií (indonésky provinsi) z nichž 5 má zvláštní 
status. Provincie se dále dělí na kraje(indonésky kabupaten) a města (indonésky kota), které 
se dále dělí na okresy (indonésky kecamatan). Od správní reformy v roce 2001 vzrostl 
význam krajů a měst, které se staly zodpovědné za poskytování většiny vládních služeb.  

Provincie Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua a Západní Papua mají větší autonomii na 
centrální vládě a mohou tvořit vlastní zákony. Např: Vláda Acehu v roce 2003 zavedla 
určitou formu islámského práva šaría Yogyakartě byl zaručen speciální status sultanátu, za 
podporu Republikánů během Indonéské revoluce. Papui byla zaručena autonomie roku 
2001. Zvláštní status má i území hlavního města Jakarty.  

Letos jsme plánovali na podzim Kostariku, ale zájezd byl odložen cestovkou na příští rok. 
Jindřiška s Jardou hned měli po ruce náhradu – Indonésii s CK China Tours. Mají s nimi 
dobrou zkušenost, doporučují je, přestože komfort je trochu nižší, než u cestovek, na které 
jsme zvyklí, fyzická kondice zase naopak je vyžadována vyšší. Ale protože v programu 
zájezdu jsou 3 dny u Torajů na Sulawesi, nechali jsme se přesvědčit, jiné cestovky tam totiž 
nejezdí. Kdo ví, jak dlouho ještě zůstane torajská kultura zachovaná, raději pojeďme hned, 
dokud je tam co k vidění.  
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Cestování s J+J má ještě jednu výhodu. Můžeme si u nich nechat auto, nemusíme shánět 
drahé parkování u letiště. A tak začátkem listopadu ve 4 ráno zvoníme u Jindřišky. Už tady 
čeká další pár do naší šestky, Jiřka s Lumírem. Parkujeme naše auta za sebou a čekáme na 
taxíky. Objednání přes internet funguje, jen o pár minut později přijíždí objednaný vůz a 
přepraví nás do Ruzyně.  

Vyfasujeme doklady (letenku, pasy s vízy, voucher, plán cesty), dostáváme ještě na cestu 
nějaké cestopisné časopisy a po rychlé snídani z vlastních zdrojů se vnoříme do EU 
odletového terminálu. Do Amsterodamu let operuje ČSA, na dlouhou dobu poslední čeština 
mimo naši skupinu. Je nás celkem 16, čekali jsme méně, ale dá se to vydržet.  

Meziletové přestávky jsou naplánovány optimálně. V pohodě a poklidu se dopravíme na náš 
gate, jen si po cestě musíme u přepážky Malajsia Airlines vyřídit palubenky. Vychází nám to 
skoro přesně na boarding time, nástup do obřího Jumbo Jetu přece jen chvíli trvá. Malasia 
Airlines jsou jedny z mála pětihvězdičkových aerolinií, vloni vyhráli celosvětově anketu o 
nejlepší personál, celkově mezi všemi leteckými společnosti skončily deváté (evropské se 
vůbec do desítky nedostávají). My nic moc extra nepozorujeme, snad s jedinou výjimkou: 
vše je stále v pořádku, vše funguje, personál je usměvavý a ochotný, ani protivní pasažéři je 
nevyvedou z míry. A ty úsměvy vypadají přirozeně, nejsou to takové ty profesionální masky 
na tvářích letušek, známé u jiných společností. V létě s Air France jsme na tak dlouhý let 
dostali balíček s klapkami na oči a špunty do uší, před jídlem papírové menu s výběrem jídel 
k dispozici (aby si člověk mohl vybrat v klidu a ne za pár milisekund po dotazu letušky či 
stevarda). To tady nemáme, ale zato není problém třeba s pitím kdykoliv dostaneme žízeň. 
Takový nenápadný půvab dokonalosti, kterou člověk nevnímá, protože tak nějak očekává, 
že by tomu tak mělo být. Nic na efekt, tedy kromě exotických letušek v barevných dlouhých 
šatech.  

  

Dvanáct hodin letu uběhne ani nevíme jak (samozřejmě pomáhají filmy a hry na privátních 
displayích, příjemně přerušované jídlem). Přistáváme na jednom z nejmodernějších 
světových letišť v malajském Kuala Lumpuru, škoda, že se nenalétáváme přes město a 
nemůžeme se tedy pokochat pohledem z výšky na věže Petronas.  

Z terminálu mezikontinentálních letů se musíme dopravit do terminálu lokálního, což zde 
obstarává kyvadlově jezdící vláček (nebo tramvaj? nebo metro?). Budovy letiště jsou 
postaveny na místě bývalého pralesa, jeho zbytky jsou dokonce pietně uchovávány v 
obesklených otevřených atriích na různých místech haly. Chvíle čekání přečkáme 
prohlížením letiště, čeká nás závěrečný let do Yogyakarty. Malajské pobřeží vypadá z výšky 
zajímavě, hlavně umělé poloostrovy tvaru palmy. Přelétáme mořskou úžinu a následně 
západní polovinu Jávy, vidíme sopky vystupující nad oblaka. A po 2,5 hodině konečně 
přistáváme v Indonésii, na Jávě, v Yogyakartě.  

Do Yogyakarty , místními zvané zkráceně Jogja [džogdža] se dostáváme už dopoledne, 
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přestože délkou našeho cestování by měl být už pozdní večer – díky šestihodinovému 
časovému posuvu jsme skoro den ušetřili. Ovšem únava z cesty stejně dnešek neumožňuje 
prožít plnohodnotně. Na letišti řešíme první problém, když nám zdánlivě chybí jeden kufr. Až 
po nápovědě nějakého cizího turisty poznáváme naše zavazadlo v neforemném balíku 
zabaleném do igelitu. Jediný vyčnívající roh je proražen dírou o velikosti desetikoruny. 
Nemůžeme najít nikoho zodpovědného pro reklamaci, příletová hala připomíná vesnické 
nádraží bez přednosty. Nakonec u jediného stolečku někoho lapíme a domlouváme další 
postup. To už se sem ale zvenku probila naše místní průvodkyně Katka Kulhánková a ze 
všech sil neocenitelně pomáhá, její indonéština je nám teď velice užitečná.  

Jak zjistíme později, kufr má zcela utržené víko, ztratilo se ale jen pár drobností (odličovací 
tampónky, bonbóny a nejcennější je opalovací krém). Malajsia Airlines si jej později 
vyzvednou na naší hotelové recepci a poslední večer před odjezdem z Jogji dostáváme 
úplně nový kufr, samozřejmě mnohem hezčí (zato těžší). Nicméně ani ten nakonec nevydrží 
zcela vše, při náročných přesunech přijde o ucho, které nám po příletu nechá opravit ČSA.  

Tady nezbývá než poděkovat Katce, které zařizovala a koordinovala veškeré dění kolem 
reklamace. Katka, mladá studentka indonéštiny (s právě ukončeným studiem na místní 
univerzitě) se chystá o nějakou dobu si svůj více než roční pobyt prodloužit, zdejší životní 
styl jí evidentně vyhovuje. Konec studia znamená i konec stipendia, takže nějaký příjem od 
cestovní kanceláře za pomoc při organizaci a provázení turistů jí přijde vhod. A nám se hodí 
někdo znalý domorodých poměrů a řeči.  

Druhým průvodcem je sinolog Honza Pospíšil z China Tours, sympaťák, který přiletěl s 
předstihem a čeká nás s Katkou také na letišti. Není sice přímo odborníkem na Indonésii, 
ale už zde byl a vyzná se. Kombinace zkušeného průvodce Honzy a skoro domorodkyně 
Katky je výbornou kombinací. Honza lépe hovoří a jeho informace jsou komplexnější, Katka 
se teprve učí, ale její znalosti země jsou neocenitelné a její zkušenosti pro nás neuvěřitelně 
zajímavé. Kromě toho při cestách dvěma mikrobusy je v každém autě jeden průvodce, který 
dává informace. Ne že bychom se neobešli bez vodění za ručičku, ale když je to tak, je to 
příjemné a pohodlné. Řidiči totiž angličtinou zase tolik nevládnou a domluva by byla složitá. I 
když obecně se s angličtinou v Indonésii docela uspěje, alespoň nějak mluví skoro každý.  

Patálie s kufrem nás těm, co nás ještě neznají, představila v tom horším světle, mohou si 
říct: „Ještě je neznáme a už nás zdržují.“ Ale nikdo nic nevyčítá, přestože půlhodinové 
zbytečné čekání v 35 stupňovém vedru není příjemné. Aspoň se trochu aklimatizujeme, 
teplota po celou dobu pobytu příliš neklesne, a to ani v noci (tak dobře, v noci trochu jo, tak 
na 25 až 28 – a na Mt. Bromo ve výšce 2600 m.n.m. v 5 hodin ráno je skoro zima, 
vytahujeme svetr).  

Na hotel je to kousek (připadá nám, že v Jogje je všechno kousek, na rozdíl od hrozných 
přesunů mezi městy). Hotel je lepší, než jsme čekali, prostěradla přibalená doma po 
varování z předodletové schůzky zůstávají v zavazadlech. A nepoužijeme je ani napříště s 
výjimkou „hotelu“ – ubytovny sezónních dělníků na kávové farmě na planině Ijeh. Celkem 
pěkné pokoje, velké a čisté, dokonce s televizí. Hlavně u nás boduje velký venkovní bazén s 
třicetistupňovou vodou, která i tak osvěží, protože je chladnější, než okolní vzduch. Škoda, 
že je jen do osmi hodin.  
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Chvíli máme na vybalení a odpočinek, odpoledne vyrážíme druhým východem z hotelu do 
sousední ulice, kde sídlí batiková dílna (má stejný název a tedy stejného majitele jako náš 
hotel). Batikovačky malují složité vzory pomocí speciální trubičky s voskem (připomíná 
tvarem dýmku) na plátno s předkresleným motivem, které se pak vymáchá v barvě. Vosk se 
odstraní, namaluje se další vzor, vymáchá v jiné barvě a tak stále dokola, až vznikne látka 
se složitým ornamentem, skoro se nechce věřit, že se nejedná o tisk. Jinou variantou jsou 
raznice (varianta dřevěná a kovová) namočené ve vosku a obtiskované s milimetrovou 
přesností na plátno přesně jedna vedle druhé. Batikování má obrovskou tradici, nikde jinde 
na světě se nic podobného nevyrábí. A batikové oblečení je i oblíbené jako standardní oděv 
pro všední den i sváteční příležitosti. Později na Bali si koupíme aspoň batikovaný sarong, 
tady je ale vše v turistických, tedy vysokých cenách.  

Mezitím se připozdilo a Katka nás bere do směnárny a na večeři. V Indonésii se platí 
indonéskými rupiemi, kurz je asi 2 Kč za 1000 Rp, což z nás při očekávaných nákladech na 
vstupy ($100) a jídlo ($15 na den) činí multimilionáři. Své miliony dostáváme v 
padesátitisícových bankovkách v tlusté obálce. Ale není to tak hrozné jako v Turecku před 
reformou, kde jsme před lety milion zaplatili za obyčejnou návštěvu toalety.  

  

Restaurace ViaVia nás nejprve moc neuchvátí, ale brzy jí přijdeme na chuť a pokud je to 
možné, chodíme vždy sem. Jinam jen výjimečně a při nedostatku času, protože ViaVia je asi 
deset minut chůze od hotelu, přičemž různé warungy a restaurace jsou prostě všude a po 
cestě jich míjíme nejméně dvacet. Ale ViaVia se nevyrovnají. Chuť jídel se nezdá až tak jiná, 
ale prostředí a hygiena nám přijdou mnohem lepší, než jinde (za cenu trochu vyšší – místo 
15.000 dáme za jídlo 20.000, tedy místo 30 Kč to dělá 40). Navíc nemusíme moc přemýšlet 
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s výběrem. Kromě tradičních Nasi Goreng (smažená rýže) a Mie Goreng (smažené nudle), 
které jsou denně, jsou na každý den připravena tři jídla denního menu, jedno bezmasé za 
15.000, druhé s kuřetem za 18.000 a třetí s rybou nebo mořskými plody za 20.000. Každý 
den v jiné variantě přípravy – jen příloha vždy stejná, rýže. K pití občas zkusíme výborný 
koktejl z čerstvého ovoce, ale zpočátku máme strach z přidané vody a ledu a nechceme 
riskovat. Zbytečně, i když později pijeme cokoliv, problémy nemáme (na rozdíl od ostatních 
kolegů, kteří si občas něco uženou). A vždy nám přijde k chuti „large bier Bintang“, místní 
(jen slabě alkoholické) pivo prodávané v lahvích kolem 6,5dl, obvykle příjemně vychlazené 
(někde mrazí i sklenice). Dnes začínáme kuřetem a chutná nám. Na zítřek už se těšíme, 
vidíme v jídelním lístku mořské plody na česneku…  

U pokladny platíme a těšíme se do postele.  

Snídáme přímo v hotelu, snídaně je jediné jídlo, které zde připravují. Je zde sice i poutač na 
klasická jídla (nasi goreng, mie goreng), jednou si i zkusíme něco dát, ale je to tak 
komplikované a zdlouhavé (ve skutečnosti by se jednalo o dovoz z některého okolního 
warungu), že to vzdáváme. Nicméně snídaně jsou v normě, tedy o něco slabší, než je 
zvykem jinde, ale toasty, marmeláda a míchané vajíčko jsou v neomezeném množství, 
limituje nás jen pomalost toustovače. A samozřejmě káva, čaj, džus – byť zřejmě jen 
krabicový, chuťově má k těm dávaným k večeři velmi daleko.  

Nasedáme do našeho autobusku a vyrážíme směr centrum. I když i my už vlastně v centru 
jsme. Centrum je hodně roztahané a nemá žádný konkrétní bod, kde by se dalo říci, tady to 
je střed Yogyakarty. Takže spíše než do centra říká Katka, že jedeme směrem k 
sultánskému paláci. Projíždíme kolem hlavního nádraží a přilehlé nákupní třídy, tudy 
povedou i všechny naše příští odjezdy a příjezdy. Provoz hrozný, jezdí se vlevo, jiná 
pravidla neplatí snad ani jako doporučení. Převládají motorky a kola (a rikši becak), které 
neuznávají už vůbec nic. Motorky slouží i jako nákladní vozidla, mají často nad zadním 
kolem dřevěnou konstrukci typu „udělej si sám“, do které pak jde naskládat větší náklad, než 
do kufru leckterého auta. Při jízdě se ovšem jejich řidiči chovají, jakoby jeli na odlehčeném 
galuskovém kole, snaží se vecpat i do mezer evidentně mnohem užších, než jsou jejich 
stroje, a skoro vždy se jim to nakonec podaří.  

Katka nás upozorňuje na sultánovy slony, kteří by prý tady někdy měli být v nějaké ohradě, 
nikdo je ale nevidí. Asi jsou dobře ukryti. To už zastavujeme o pár metrů dál na okraji tzv. 
Kratonu , sultánova paláce (tedy celého okrsku pro 25.000 obyvatel, který se tak nazývá, se 
zahradami, uličkami a celými čtvrtěmi domečků pro obsluhu sultána, to vše oddělené od 
okolního světa bílými hradbami). Sultán je nyní funkce spíše čestná, obecně nemají 
indonéští sultáni žádné pravomoci, výjimkou je právě ten yogyakartský (Hamengkubuwono 
X.), který byl v řádných a demokratických volbách zvolen prefektem provincie Yogyakarta. 
Nyní už je vlastně místní sultán jen standardní politik, od ostatních se liší právě svým 
bydlením ve vlastním historickém paláci.  

My začínáme prohlídku sultánských pamětihodností ve Vodním paláci Taman Sari . Palác 
byl postaven portugalským architektem v 17. století podle evropských vzorů, zachovává si 
přesto javánský ráz, daný především výzdobou a ornamenty. Hlavním účelem bylo 
poskytnout sultánovi a jeho rodině soukromí k odpočinku v pohodlí zahrad a bazénů, 
zpříjemňujících letní horké dny. Dominantou je soustava bazénů, dodnes naplněných vodou 
stříkající z fontán a chrličů ve tvaru dračích hlav. Hlavní bazén je od soukromého sultánova 
menšího bazénku oddělen zdí a dvoupatrovou věží, odkud mohl sultán skryt za svislou mříží 
pozorovat své dovádějící manželky a vybrat si tu, kterou dnes pozve do svého bazénku k 
intimnějším okamžikům stráveným ve dvou. Jen nás překvapuje velká postel ve věžičce, 
pod kterou jsou otvory na zahřívací nádoby – jiný účel nás nenapadá. Proč by ve zdejším 
klimatu bylo třeba vyhřívání postele?  
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Na sousedním náměstíčku můžeme pozorovat výrobu loutek wayang kulit pro tradiční 
javánské stínové divadlo z buvolí kůže. Pomocí sekáčků a průbojníků je do nepoddajného 
materiálu doslova vysekáno malé umělecké dílo. A přestože se jedná o divadlo stínové, 
hrané za paravánem, takže na diváky působí jen stíny loutek, jsou loutky často pestře 
barevně zdobeny. Vedle výrobce loutek maluje batikovačka voskem své vzory na plátno. To 
už známe z výrobny batiku, vylézáme proto po schůdcích za branou s velkým 
trojúhelníkovým štítem zdobeným reliéfy na hradby, odkud máme rozhled po střechách 
domečků v přilehlých křivolakých uličkách a můžeme pozorovat život domorodců v nich. Na 
obzoru se matně rýsují obrysy nejvyšší javánské sopky Merapi, dosud aktivní. Je ovšem tak 
zahalena v oparu a mracích, že ji spíše tušíme, než skutečně vidíme.  

Vydáváme se na cestu malebnými uličkami mezi nízkými domky v zahradách s exotickými 
květy a ovocnými stromy, z nichž mnohé ani neznáme. Poznáváme všudypřítomná manga, 
občas granátová jablka, více je však těch nerozpoznaných. Z květin převládají orchideje a 
různé rostliny připomínající kaktusy a sukulenty, rostoucí ovšem spokojeně v květináčích s 
černou hlínou. A jako hlavní ozdoba domu či dvorku často působí malovaná a vyřezávaná 
klec s ptáčkem. Někdy pěkně barevným, jindy spíše nenápadným, občas je tak vezněná 
obyčejná hrdlička.  

Pro děti jsme atrakcí, vyvalují na nás ta svá obrovská hnědá kukadla a nechávají se s 
radostí fotit. Úzkým chodníkem se občas kolem nás prosmýkne motorka, na zahradách 
odpočívá dost starších lidí, z jedněch dveří se na nás vyjde podívat i velmi stará 
domorodkyně, celá zvrásněná, zkroucená věkem, více odhalená, než oblečená. Ani nám 
nepřipadne vhodné si ji fotit, na rozdíl od dětí.  

Spletí uliček jsme se dostali až k netypické bunkrovité stavbě. Po širokých schodem 
scházíme dolů do rozpálené podúrovňové části podzemní mešity. Širokou chodbou po 
obvodu kruhového suterénu přicházíme ke vchodu do otevřeného atria se čtyřmi schodišti 
na centrální plošinku uprostřed, ze které vede páté schodiště do patra (pět schodišť jako pět 
pilířů islámu – modlitba, víra v jednoho boha Alláha, almužna, pouť do Mekky a ramadán). 
Doufání v průvan v atriu bylo marné, stále stejně stojatý vzduch, rozpálené stěny a vlhko, 
vlhko, vlhko. Venku sice není stín, ale ta vlhkost je snad o pár procent nižší. Výsledek je 
stejný – stíráme pot z čel a odlepujeme propocená trička od zad.  

Ještě na jedné vyhlídce nad mešitou se na chvíli zastavíme na pozorování střech po obou 
stranách podzemní chodby vyznačené klenutým stropem s věžičkami mezi domy. Jinak je 
výhled podobný jako z hradeb Vodního paláce, moc se nezdržujeme a míříme na Pasar 
Ngasem , Ptačí trh. Ten funguje v uličkách na rozloze zhruba fotbalového hřiště od roku 
1809. Uličky jsou přísně pravoúhlé, ne moc široké a ještě zúžené stovkami a tisíci klecí s 
opeřenci různé velikosti, barvy a zpěvu. Od malinkatých ptáčků (ne moc větších, než jsou 
miniaturní američtí kolibříci) přes papoušky až po bojové kohouty. Od bílých přes barevné 
po černé. Od mlčících přes krákající po ptáčky-zpěváčky. Poznáváme hrdličky, holuby, 
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korely, ary, loskutáky (i když jejich barva nás trochu mate, čekali jsme jen černou, přitom se 
objevují i jiní), andulky. Takže menšinu, většinu neznáme.  

   

Kromě ptáků se prodávají i další domácí mazlíčci, jako třeba ještěrky agamy, podivuhodně 
zbarvené a tečkované, nebo netopýři. A krmení pro tu všechnu havěť, například metrová 
mísa plná živých červů, kotel s brouky a kobylkami a podobě. Nevíme, kam s očima. Velmi 
malebné…  

   

Pěšky pokračujeme v původním směru, klidnější uličky kolem vodního paláce vystřídala živá 
ulice s motorkáři a rikšami, na chodnících prodejkyně všeho možného k jídlu.  

  

Pozorujeme cvrkot, kupujeme vodu a pomalu míříme k hlavnímu Sultánovu paláci . Hned 
za vchodem je hala-altán (pouze střecha na sloupech), kolem židličky a důchodci spolu s 
turisty pozorují představení divadla, tentokrát ne stínového, ale hraného se skutečnými 
loutkami. Až třičtvrtěmetrové loutky na tyčce vodí stařík pod podiem divadélka, ruce loutek s 
pohyblivými klouby ovládá dalšími tyčkami. Zřejmě poměrně jednoduchý (ač nekonečný) děj 
doprovází neuvěřitelný doprovod. Snad desítka zpěvaček (tedy spíše kňourajících a 
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vřeštících, než zpívajících podle našich představ o zpěvu) a minimálně dvacet hráčů na 
různé bicí a perkusní nástroje – gamelanový orchestr. Gamelan  je orchestr z přibližně 
dvaceti bicích nástrojů – bubnů, gongů, tympánů, činelů a xylofonů, někdy doplněných i 
flétnou a strunnými nástroji. Při hře se využívá dvou stupnic: sedmitónového pelogu a 
staršího pětitónového slendra. Vyluzovaná hudba je zaměřena na dosažení naprostého 
duševního míru a pokoje jak u publika, tak i u samotných hráčů.  

Poté, co jsme už nalezli dostatek míru a pokoje z poslechu gamelanu, pokračujeme dále do 
nitra areálu ke Zlatému pavilonu (Bangsal Kencono) , jehož střechu podepírá les 
vyřezávaných a pozlacených teakových sloupů. Žluté baldachýny dotvářejí slavnostní 
atmosféru prostoru pro korunovace, svatby, přijímání návštěv a jiné slavnostní příležitosti. 
Naproti v altánku jsou sultánova slavnostní nosítka, v nichž je nošen do mešity, za 
pavilonem jsou soukromé rezidence rodiny (přímo u pavilonu bydlí princezna, jak nám 
šeptem sděluje palácová stráž – kupodivu nechce bakšiš, jak by tomu bylo jinde ve světě, 
úplně mu stačí, abychom šli dále a prohlédli si výrobnu loutek – pochopitelně současně 
prodejnu pro turisty). V muzeu na druhé straně náměstíčka jsou vystaveny předměty se 
vztahem k sultánově rodině a jeho předkům, od fotografií, přes oblečení až po předměty 
denní potřeby, například kuchyňské doplňky.  

Tím dnešní první dopoledne končíme s oficiálním programem. Katka nás zavede na naše 
přání do toho nejobyčejnějšího warungu v okolí hotelu. Ve skleněné vitríně na ulici je 
kdovíjak dlouho vystaveno zhruba 15 druhů pořádně odleželých jídel těžko definovatelného 
stáří, oblezlých hmyzem. Na ušmudlané talíře si stejně ušmudlanou lžící nabereme z kbelíku 
rýži a každý si nabere podle chuti z vystaveného zboží. My si dáváme kus nějaké opečené 
ryby, malé kuřecí stehýnko, černé vajíčko, smažené tofu, pálivý salát a zelené mořské řasy. 
K tomu mangový džus, evidentně ředěný vodou (to je naprosto výjimečné, jinde se ředí jen 
ovoce bez vody, třeba banán) a doplněný ledem. Když riskují všichni, tak my taky – ale 
pochybujeme, že dožijeme večera. To nelze ve zdraví přežít, říkáme si. Jídlo je chuťově 
spíše neutrální (kromě pár pálivých kousků), dá se, ale nijak zvláště si nepochutnáme, 
prostě normální rychlovka. Platíme směšných 11.000 Rp, takže 20 korun, ale nevíme, zda 
jsme ušetřili na správném místě. Přísaháme, od teď už budeme chodit jen do restaurací, kde 
se nejí jídlo z vitríny na ulici (pokud přežijeme). Nakonec sice nemáme problém vůbec 
žádný, ale do takovéhoto typu warungu už nechodíme, dáme přednost restauračkám s 
obsluhou a jídelním lístkem – na hygienu v kuchyni sice dohlídnout nemůžeme, ale co oči 
nevidí, to srdce nebolí.  

Brzké odpoledne strávíme příjemně v bazénu, na aklimatizaci a překonání časového posuvu 
po cestě přes půl zeměkoule optimální program na poobědovou siestu. Ale abychom příliš 
nezlenivěli, máme na podvečer naplánovanou první historickou památku, největší indonéský 
hinduistický chrám Prambanan,  

Prambanan  je největší hinduistický chrámový komplex v Indonésii a současně jeden z 
největších v jihovýchodní Asii. Leží na ostrově Jáva v provincii Střední Jáva. Je ukázkou 
typické hinduistické chrámové architektury, které vévodí 47 m vysoký centrální chrám. 
Chrámový komplex byl postaven kolem roku 850 (jiné údaje hovoří až o 10. století). 
Nedlouho po dokončení byl ovšem opuštěn a začal chátrat. Rekonstrukce počala roku 1918 
a hlavní chrám byl kompletně zrenovován v roce 1953, nicméně rekonstrukce celého areálu 
nebyla dosud dokončena. To i z toho důvodu, že pro úspěšnou rekonstrukci je třeba 
nejméně 75 % původních kamenných bloků, ovšem mnoho originálních kamenných prvků 
bylo ukradeno a použito na stavby někde jinde.  

Prambanan byl velmi poškozen silným zemětřesením na Jávě v roce 2006. Ačkoliv se zdá, 
že základy chrámů zůstaly nepoškozeny, škody byly značné a některé části objektu jsou z 
bezpečnostních důvodů dosud nepřístupné.  
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Celý komplex se skládá z osmi hlavních chrámů a přibližně 250 menších svatyň různých 
velikostí. Tři hlavní chrámy jsou zasvěceny hlavním hinduistickým božstvům: Šiva, Višnu a 
Brahma. Reliéfy na jednotlivých chrámech představují legendu o Rámájaně.  

Do areálu přijíždíme ve velmi pozdním odpoledni. Ze strany vchodu máme všech osm 
chrámů v přímém protisvětle, musíme mhouřit oči, abychom viděli, že minimálně třetina z 
nich je skryta pod bambusovým lešením, škody po zemětřesení v roce 2006 ještě zcela 
odstraněny nejsou. Stav po zemětřesení ukazují vybledlé fotografie na billboardu podél 
přístupové cesty, vidíme na fotkách hromady kamení a rozbité desky s reliéfy, muselo to být 
dost hrozné.  

  

Snažíme se najít si taková místa, aby protivné slunce bylo skryto za některým z chrámů, ale 
moc úspěšní nejsme. Na fotkách budeme mít černé obrysy bez detailů, což je škoda. 
Vyrážíme proto blíže a detaily prohlížíme zvlášť a zblízka. Do chrámů se dá většinou vejít po 
krátkém strmém schodišti, uvnitř je jen prázdná kobka, jen v Šivově chrámu se zachoval 
jeho posvátný býk. Ale na úrovni vchodu, tedy pár metrů nad terénem, je nejnižší ochoz, 
který je přístupný a umožňuje nám obejít si všechny chrámy kolem dokola a obdivovat 
propracované reliéfy v tradičním stylu (tj. zvláštně prohnuté postavy s vybočeným bokem – 
že by tancující?). Reliéfy jsou pokryty všechny vnější stěny chrámů, musí zde být tisíce 
různých postav.  

  

Všude, kam jsme se mohli dostat, jsme už byli, vydáváme se proto na trochu delší trasu 
kolem areálu, abychom si mohli Prambanan prohlédnout i se sluncem v zádech. Jdeme 
mezi rozvalinami menších chrámů, kterých bylo kolem 250, dnes je ale zachován jediný a o 
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ostatních vypovídají jen základy a hromady kamenů kolem. Užíváme si ticha, jdeme jen 
sami dva a unikli jsme tak ruchu jak turistickému, tak stavebnímu.  

A udělali jsme dobře, pohled od západu sice není úplný, protože tři hlavní svatyně zakrývají 
zbylé menší příbuzné z východní strany, ale zapadajícím sluncem ozářené chrámy jsou 
úchvatné, monumentální a křehké zároveň. Zbývá nám trochu času, jdeme si prohlédnout 
ještě další chrámy vzdálené jen pár set metrů od hlavního areálu, dá se však říci, že to 
nestojí za to. Nejsou příliš zachované a podobných menších chrámů uvidíme ještě desítky, 
až nám začnou v paměti splývat. Přesto jsme spokojeni, protože vidíme i ohradu s místními 
jelínky (dva dokonce bojují, až paroží tříská) a ještě více jsme nadšeni z teď už opravdového 
západu slunce, který zbarvuje Prambanan na obzoru do oranžově-červena. Máme jej v 
průhledu mezi stromy a keři rozlehlého parku a vypadá v měkkém světle jakoby ozářený 
svatozáří. V době největší slávy to musel být působivý pohled.  

  

Projdeme tržnicí, tentokrát se nám nepovede zcela ubránit a kupujeme aspoň malou 
kabelku, protože Hančina koženková z domu nějak špatně zvládá zdejší podnebí a 
zanechává černé šmouhy na oblečení.  

Večer v naší restauraci Via Via si skutečně pochutnáváme. Plody moře jsou vynikající, 
netěšili jsme se marně.  

Dnes nás čeká trénink na dny následující – vstáváme brzy, čeká nás dlouhá cesta. Odjezd v 
8:00 je ještě dobrý, další dva dny budeme vstávat na východ slunce a to budou teprve rána, 
to se nebude chtít vstávat… Jedeme do hor, náš autobusek by mohl mít problémy se 
strmostí a klikatostí silnic, vyrážíme tedy dvěma mikrobusy. První dvě hodiny jedeme 
permanentním městem (spíše vesnicí), Jogja plynule přechází do dalších měst a vesnic bez 
známek přechodu. Až když uhneme z hlavního tahu, nečekaně se ocitáme uprostřed 
zemědělsky využívané přírody. A začínáme nepřetržitě stoupat, náš cíl, planina Dieng 
Plateau , leží ve 2.000 m.n.m. S rostoucí výškou ubývá exotických plodin, především rýže, a 
políčka se začínají podobat známým českým záhumenkům. Převažují brambory, kukuřice, 
cibule, rajčata a zelí.  

Místy projíždíme i zbytky pralesa, jen čekáme, kdy se na větve podél cesty vyhoupnou 
makakové, nebo z houští vyskočí bengálský tygr. Čekáme zbytečně, v těchto místech už 
dávno nežijí. Řidiči jedou zběsile, jen díky tomu vše stihneme, evropskému šoférovi by cesta 
zabrala o polovinu delší čas. Tady je to běžný styl jízdy, což má občas i tragické následky – 
míjíme hlubokou strž, přes kterou se dostává silnice po mostě prudkou zatáčkou. A 
vprostřed zatáčky právě tahá jeřáb náklaďáček s dřívím, řidič to asi ani nemohl přežít.  

Krajina kolem cesty je stále více kopcovitá až hornatá, s výškou okolních kopců se i políčka 
a terasy na jejich svazích stávají barvitějšími a malebnějšími. Necháváme si zastavit na 
vyhlídce, kde už je na nás připravený děda štípající a řezající z kmene nějakého stromu 
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tenká kolečka, která ochotně rozdává. Pod kůrou je tmavé lýčí stromu zvláštně 
deformované, takže na řezu vytváří krajkový vzor po obvodu kruhu. Ze stejného materiálu 
jsou vyřezány i vázičky naplněné slaměnkami, ty už jsou ovšem na prodej jen za peníze 
(drobné, skoro zadarmo). Reklamace se nepřijímají (kdo by sem znovu trmácel) – po pár 
dnech se vše smrskne a zkroutí, vázičky jsou nepoužitelné, kolečka zkroucená a křehká (i 
když vzhledově teď připomínají kůži s vypalovaným vzorem). Aspoň na chvíli ale suvenýr 
trochu radosti přinesl, děda dostal nějaké peníze, všichni jsou spokojeni. A ostatní zatím z 
vyhlídky fotí malebné terasy a pole na svazích okolních kopců – jak se jen mohou zemědělci 
dostávat na ta pole několik kilometrů vzdálená a o sta výškových metrů výše položená? 
Cesta musí zabrat celý den, asi na místě přespí. Trochu nám to tu připomíná incké posvátné 
údolí řeky Urubamba.  

  

Kolem poledne zastavujeme na parkovišti ve vesničce Dieng . Přestože samotné by nás 
nikdy nenapadlo riskovat ochutnávku přímo na místě smažených pochutin (olej vypadá dost 
přepáleně, hygiena mizerná), necháváme se přesvědčit Honzou a testujeme smažený 
banán v těstíčku za 1.000 Rp (2 Kč/kus) a nestačíme se olizovat. Nic nám samozřejmě není 
a od teď budeme zkoušet všechno možné, vždy bez následků. Zlatá Indonésie, oproti 
různým jiným zemím (třeba arabským) se nám všechny zažívací problémy vyhýbají, 
přestože někdy podle svého názoru dost riskujeme a zacházíme za hranu. Zatímco 
debužírujeme, ostatní nám utíkají ven z vesnice na samotnou planinu. Nedá se nic dělat, 
necháváme banány banánama a spěcháme za zbytkem výpravy.  

Mezi keři durmanu se žlutými troubami obrovských květů tu stojí na upravené ploše 
restaurované ruiny chrámu Arjuna. Planina Dieng je vlastně dno několika obrovských 
sopečných kráterů se stěnami dávno erodovanými a rozpadlými, průměr planiny je několik 
kilometrů (možná i desítky, těžko říci, protože hrany kalder již nejsou dávno zřetelné, takže 
odhadujeme jen podle roviny sevřené kopci). V 7. a 8. století tu bylo postaveno kolem 400 
hinduistických svatyní, dnes už dávno rozpadlých. Až na výjimky, jako je právě komplex 
Arjuna . Pravda, na Prambanan nemá, ale kouzlo Arjuny není v monumentálnosti, ani ve 
zdobnosti, ale v usazení do krásné krajiny a příjemného podnebí – poprvé od příletu nám 
není horko, jen příjemně teplo.  
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Mezi políčky a zahradami pokračujeme upraveným chodníčkem lemovaným durmany a 
ibišky k dalšímu zachovalému chrámečku Candi Gatutkaca . Jedná se vlastně o jedinou 
svatyni, spíše menší. Muzeum za svatyní má uchovávat různé artefakty a basreliéfy ze stěn 
všech chámů na planině, je však zavřené, takže jen nakukujeme přes okna. Řidiči 
mikrobusů by nás nejraději vozili z místa na místo, my se raději projdeme (což oni naprosto 
nechápou) a jdeme pěšky kolem polí a domorodců na nich pracujících, skrz vesnici a znovu 
poli, až dojdeme ke třetí svatyni Candi Bima , opět jen osamocené stavbě. Než se všichni 
sejdeme, využíváme krátkou přestávku ke svačině z vlastních zdrojů (dojídáme zbytky z 
domova).  

Řidiči jsou neoblomní, dále jedeme auty. Ne moc daleko, jen o pár kilometrů dál se už 
nebudeme věnovat historii a chrámům, čeká nás zase pro změnu příroda a její divy. Na 
parkovišti už s menší bázní testujeme smažené kostky tofu a nějaké vaječné svítky (opět 
vše za jednotnou tisícovku). A opět ostatní doháníme na cestě do mírného kopce zvláštní 
krajinou, kde mezi zakrslými keři a trávou jsou olysalá místa se žlutým nádechem a mírně 
zapáchající po sirovodíku – ano, sirné výpary. Jsme v pozůstatcích kráteru Kawah Sikidang  
(kawah = kráter, ještě jich pár uvidíme). Kráter samotný dávno zmizel, podzemní část sopky 
je však stále živá a dává o sobě vědět jednak syčícími výpary z děr lemovaných krystalky 
žluté síry, jednak sirnými bahenními jezírky. A právě k jednomu takovému míříme. Není 
příliš rozsáhlé, snad dvacet metrů délky na osm až deset metrů šířky, trochu pod úrovní 
terénu, chráněné polorozpadlým dřevěným zábradlím. Plné šedého mazlavého bahýnka, 
neustále bublajícího.  
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Těžko říci, zda jsou bubliny jen sirné výpary, nebo zda je voda opravdu vařící a bublání je 
známkou právě varu. Žádné velké teplo od hladiny necítíme, takže snad opravdu jen 
probublávající síra. Ale nikdo by nenašel odvahu to zkusit a šáhnout si do hrozivě 
bublajícího bahna – bubliny jsou místy až dvacet centimetrů vysoké, občas ještě i mnohem 
výše. Hladina je zahalena mrakem výparů, které vítr odnáší jako sloup kouře do dálky. A v 
dálce vidíme ještě několik dalších zdrojů páry, určitě další jezírka. V každém případě se nám 
tu dost líbí, je to změna po několika chrámech, které si jsou přece jen navzájem podobné. 
Vzpomínám na bahenní jezírko na ostrově Vulcano (Liparské ostrovy u Sicílie), kde se dá 
dokonce koupat. Konzistence bahýnka je úplně stejná. Zatímco my se kocháme, ostatní už 
jsou zase jinde, opět musíme dohánět. Naštěstí se zakecali s prodavačkou brambor na 
parkovišti, nečeká se tedy na nás.  

  

Opět popojedeme a zastavujeme u jezírka Telaga Warna . Jezírku se říká také barevné, 
případně tyrkysové. Jeho barva je způsobena opět příměsemi sýry a i zde se občas na 
hladině objevují bublinky, i když jen sem tam a jsou jen drobné. Za pokladnou je malá opička 
na krátkém řetízku uvázaná ke stromu, je nám jí docela líto, od někoho dostává aspoň 
sušenku. A hned po pár metrech se ze zeleně vynoří modravé jezero. Prý je z každé strany 
trochu jinak barevné, břehy jsou porostlé zajímavě vypadající vegetací, vydáváme se na 
cestu kolem dokola, čekají nás tak asi tři-čtyři kilometry chůze. A skutečně se barva trochu 
mění, jednak v závislosti na úhlu pohledu a jednak podle změn počasí – slunce se totiž 
schovává za mraky. Potkáváme pár domorodců, vypadají také jako na výletě (před vchodem 
nás přepadla skupina odrostlých dětí na školním výletě, které si chtěly splnit pololetní 
domácí úkol „promluv pár slov anglicky s nějakým cizincem“). Až na opačné straně jezera 
potkáváme domorodce i při denních pracovních činnostech. Je těsně před obdobím dešťů a 
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je málo vody, klid přírody tu ruší desítky vrčících čerpadel, od kterých se jako tlustí hadi vlní 
hadice vedoucí jezerní vodu na políčka a terasy na březích. Pár mužů je udržuje v činnosti, 
další pasou na loučce ovce, dva malí kluci chytají pěticentimetrové rybičky do čtvercové sítě 
2x2 metry na ráhnu, kterou spustí do jezera a po chvíli vytáhnou. Rybičky vyberou do sáčku 
a umlátí kamenem. Pak se suší a sušené jedí samotné nebo s oříšky – měli jsme je jako 
zákusek v letadle, docela ušly. Na trzích je prodávají v obrovských hromadách na váhu.  

   

Jezero je zhruba v půlce z opačné strany rozdělené dlouhou kosou, protínající je skoro 
napříč, chybí jen pár metrů. Úzký poloostrov se uprostřed poněkud rozšiřuje a zvedá do 
výšky jako malý kopeček uprostřed jezera. A přímo na vrcholku je zamřížovaný vchod do 
jeskyňky (střeží jej kamenná soška nějakého skřeta). V jeskyňce prý svého času probíhala 
jednání mezi presidenty Indonésie a Austrálie o osudu Východního Timoru, nám se to příliš 
pravděpodobné nezdá, jeskyně je na to příliš malá, asi to bude jen legenda.  

Začíná malinko pršet, zrovna když dokončujeme okruh a nasedáme do mikrobusů. Stihli 
jsme to úplně přesně, se zaklapnutím posledních dveří začíná tropický liják. Než se 
dostaneme do Jogji, je už dávno po dešti a obloha je jasná. Přijíždíme potmě a jdeme hned 
na večeři.  

No a další ráno (spíše ještě v noci) vstáváme kolem třetí hodiny. Čeká nás o kousek delší 
cesta, než když jsme jeli na Prambanan, na Borobodur  to trvá skoro hodinu. A to ještě 
plánovaný východ slunce stíháme jen tak tak. U vstupu to moc neodsýpá, každému se musí 
vytisknout vstupenka, dostáváme i docela vkusnou nálepku s emblémem východu slunce na 
Boroboduru a každý i baterku – už je takové světlo, že baterka je zbytečná, využijeme ji 
několikrát později, hlavně na Gili Meno při večerních cestách na večeři a zpět. K Boroboduru 
přicházíme skoro pozdě, slunce už by mělo být nad obzorem, nízká mlha jej ale prozatím 
drží pěkně schované. Nejdříve se nám chce postěžovat si na počasí, brzy však pochopíme, 
že právě ta mlha je tím, co máme vidět, samotné slunce je podružné. Gigantický chrám se 
totiž tyčí nad okolní vegetací ponořenou do oparu, který dává místu atmosféru skoro 
magickou. A slunce samotné mlhu pomalu rozptyluje a teprve nyní začíná vynikat krása a 
romantičnost místa. Bez mlhy by to nebylo ono.  
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Borobudur  je chrámový komplex mahájánového buddhismu v indonéském Magelangu na 
Střední Jávě. Skládá se z šesti čtvercových teras završených třemi kruhovými terasami, celá 
stavba je poseta 2 672 reliéfními panely a 504sochami Buddhy. Hlavní stúpa, umístěná na 
vrcholu stavby ve středu nejvýše položené terasy, je obklopena 72 sochami Buddhy 
sedících uvnitř menších perforovaných stúp.  

Borobudur je zasvěcen především Buddhovi Gautamovi. Jedná se rovněž o buddhistické 
poutní místo – poutníci začínají svůj výstup na Borobudur u základny, odkud započnou v 
obcházení a zároveň mírném stoupání až k vrcholu. Poutníci cestou k vrcholu symbolicky 
projdou třemi úrovněmi světa (trilóka) vyplývajícími z buddhistické kosmologie. Cestou na 
vrchol poutníky provází systém schodišť a chodeb s 1460 reliéfními panely umístěných na 
zdech a balustrádách.  

Chrámový komplex pochází patrně z 9. století, pravděpodobně od 14. století byl opuštěn 
patrně z důvodu úpadku buddhistických a hinduistických království na Jávě a postupné 
konverzi Javánců k islámu. Znovuobjevení Borobuduru nastalo až v roce 1814, kdy tehdejší 
britský místodržící na Jávě, sir Thomas Stamford Raffles, byl na stavbu upozorněn 
domorodými Javánci. Borobudur od té doby prošel několika rekonstrukcemi, největší 
rekonstrukční práce probíhaly mezi lety 1975–1982 pod patronací indonéské vlády a 
UNESCO. V roce 1991 byla stavba přijata mezi památky světového dědictví UNESCO. 
Jednou ročně na Borobuduru slaví Indonésané a buddhisté svátek vesak (narození 
Buddhy). Chrámový komplex je nejnavštěvovanější indonéskou turistickou atrakcí.  

Celý Borobudur připomíná jednu velkou stúpu a při pohledu shora nabírá tvar trojrozměrné 
obří mandaly reprezentující buddhistickou kosmologii i povahu mysli. Základna stavby je 
čtvercového půdorysu, kde každá ze stran má kolem sto dvaceti metrů. Celkem má stavba 9 
teras, přičemž spodních 6 je čtvercového, a vrchní 3 kruhového půdorysu. Na horních 
terasách se nachází 72 malých stúp, jež jsou rozestavěny kolem hlavní a největší stúpy 
uprostřed. Každá stúpa má zvonovitý tvar a je protkána množstvím menších otvorů 
dekorativního charakteru. Uvnitř stúp se nachází sochy Buddhy Gautamy.  

Na stavbu Borobuduru bylo využito přibližně 55 000 kubických metrů kamene, který byl vzat 
z nedaleké řeky. Kámen byl nejdříve opracován na potřebnou velikost, poté byl dopraven ke 
vznikajícímu chrámu a zasazen na potřebné místo stavby bez použití malty. Kameny byly k 
sobě spojovány systémem rozmanitých drážek a spojů. Reliéfy byly prováděny in situ až po 
dokončení hrubé stavby. Borobudur byl dále opatřen dobrým drenážním systémem a 
množstvím žlabů, které byly zakončeny chrliči v podobě obrů či makar.  

Mimo výjevů z buddhistické kosmologie se na Borobuduru nachází řada soch Gautama 
Buddhy. Sochy Buddhy v lotosové pozici se nacházejí na pěti čtvercových terasách 
(rúpadhátu) i na terasách ve vrchní části stavby (arúpadhátu). V nejhořejší části jsou sochy 
Buddhy umístěny do děrovaných stúp. První kruhová terasa má 32 stúp, druhá 24 a 
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poslední, třetí, 16. Z původních 504 soch Buddhy bylo více jako 300 poškozeno a 43 chybí 
úplně (od znovuobjevení Borobuduru bylo mnoho hlav soch odcizeno pro muzea ze 
Západu). Většina soch Buddhů vypadá podobně, avšak často se liší v poloze rukou či v 
mudře, kterou předvádí.  

Rezignujeme na tradice a pravidla (popisující způsob výstupu k hlavní stúpě kroužením 
kolem jednotlivých teras) a vyrážíme přímo hlavním schodištěm až na nejvyšší terasu, 
odkud je nejhezčí pohled na svítání a vycházející slunce mezi děrovanými stúpami s 
ukrytým Buddhy. Spolu s mnoha dalšími turisty různých národností. Zdá se nám jich hodně 
jen do té doby, než si vzpomeneme na jakékoliv jiné světoznámé památky takového 
významu, jaký má Borobudur – v porovnání s nimi je zde atmosféra takřka intimní. Všichni 
jsme omámeni snovou krajinou pod námi, jedna zřejmě domorodá buddhistka (vzhledem 
jsme nejdříve hádali na Japonku) se modlí sedíc v poloze lotosového květu. Až skoro po 
půlhodině se nabažíme, sejdeme dolů a teprve teď si prohlédneme Borobudur tak, jak se 
má.  

   

  

Na nejnižší čtvercové terase jsou výjevy zobrazující pozemský život, jeho strasti i slasti (ty 
více). Obcházíme terasu po směru hodinových ručiček, reliéfy máme správně po pravé ruce. 
Skoro všude se traduje, že výstup tímto způsobem vede mírně do kopce přes jednotlivé 
terasy, což navozuje dojem spirálového výstupu. Tak tomu ovšem není, terasy jsou 
vodorovné a na vyšší úroveň se vystoupí po obkroužení terasy některým ze schodišť.  
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Další terasy jsou vlastně učebnicí buddhismu. Zobrazují výjevy z Buddhova života a také 
systém pravidel pro slušný a spořádaný život. Skutky dobré a skutky špatné – ty s trestem, 
které za ně člověka postihne. Až poslední tři z devíti teras jsou kruhové a vrcholu dominují 
děrované stúpy ukrývající sedící Buddhy (možná kvůli nim jsme vyfasovali ty baterky). 
Jedna stúpa není rekonstruovaná, je z ní ponechaná jen spodní řada opracovaných kamenů 
a Buddha v ní sedící obhlíží okolí. A je nejfotografovanějším místem Borobuduru. Na vrcholu 
má poutník dosáhnout krátkodobé nirvány, nám se ale nějak nedaří. Jen máme takový 
hezký pocit z tohoto nádherného místa.  

  

Výstup pomalým tempem nám zabere možná hodinku, nahoře nás polapí opět výprava 
středoškoláků chtivých konverzace a focení s exotickými cizinci. Nejdříve se snažíme 
vyhovět, brzy však pochopíme, že tudy cesta nevede a že bychom zde mohli strávit celý den 
zdvořilou konverzací a pózováním před objektivy, takže raději zbaběle tvrdíme, že neumíme 
anglicky. Ostatně zdejší mladé muslimky nemají problém s návštěvou chrámu jiného 
náboženství (i když buddhismus je spíše filozofií, než klasickým náboženstvím), nemají 
problém oslovit cizince (ani muže) a při focení se k nim bez výčitek těsně tisknou.  
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Scházíme hlavním schodištěm dolů a pomalu se parkem vracíme k hotelu u vchodu do 
areálu. V ceně neuvěřitelně drahé vstupenky (300.000 Rp, skoro 600 Kč) je kromě 
vstupného a baterky i snídaně v restauraci s panoramatickým výhledem zpět na Borobudur 
čnící nad parkovou úpravou okolí. Snídaní je míněna káva nebo čaj (automaticky nalijí jen 
jeden šálek, kdo si ale řekne o přídavek, dostane jej), nějaký zákusek a hlavně smažený 
banán, tentokrát posypaný strouhaným sýrem. Výborný nápad, moc dobré. Když jej pak 
vidíme v nějaké restauraci na jídelním lístku, nikdy neváháme a hned objednáváme.  

   

Cestou zpět se stavíme ještě na dvou chrámech, Candi Mendut  a Candi Pawon , po 
Borobuduru nás ale tak moc zaujmout nemohou, přestože jsou jinak hezké. Na prvním z 
nich obdivujeme třírozměrné (tedy nasazovací) dřevěné masky opičích králů s dlouhými 
koudelovými vlasy u jednoho z několika stánku, na druhém zase koupíme (za pomoci Katky) 
CD s gamelanovou hudbou na podkreslení videa a schováváme se před sluncem pod 
obrovitou korunou gigantického banyánu s visícími liánami.  

Tím, že jsme brzy vstávali, máme po návratu dost času nejen na oběd, ale odpoledne i na 
návštěvu obchodní třídy. Tam nás zaveze náš autobus, po obchodech chodíme sami a sami 
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se máme i dopravit domů. Obchody nás moc nezaujmou, oblečení se kupovat nechystáme, 
suvenýrů je málo a předražené – v kamenném obchodě se suvenýry nikdy nevyplatí. A tak 
je zajímavou vzpomínkou na obchodní třídu v Yogyakartě návštěva obchodního střediska s 
MacDonaldem a točená zmrzlina v něm (zmrzlinu jsme prozatím jinde nezahlédli a i 
kdybychom ji viděli, tak si netroufneme). Udělá nám v tom horku kolem moc dobře.  

Na konci třídy si vezmeme becak, rikšu. Starší sušinka za řidítky má co dělat, aby nás uvezl, 
my máme co dělat, abychom se dva vměstnali do úzké sedací části vozítka. Samozřejmě 
nám náš becakář odkýval, že Via Via zná (a smluvili jsme si cenu 15.000 Rp.), ale hned po 
rozjezdu začal shánět u kolegů informace, kde by to mohlo asi být. Nikdo nevěděl (včetně 
nás). Napadlo nás ukázat mu vizitku z hotelové recepce, následoval rozpačitý úsměv – 
neuměl číst! Takže složitý název slabikuji já (hotel Winotosastro na ulici Parangtritis) a 
konečně jsme doma, naši ulici už doopravdy zná a ví, kam má jet. Šlape těžce, ale zvládá 
to, jen při stání na křižovatce nás nejdříve roztlačí a až pak naskakuje a šlape. Provoz 
šílený, kolem nás se míhají ostatní becaky, motorky, kola, auta osobní i nákladní, zleva i 
zprava. Raději ani nedutáme. Až když se přiblížíme na známá místa, navigujeme nám už 
známou cestou přímo k restauraci Via Via, čímž si ušetříme cestu z hotelu. Negramotnému 
becakáři nakonec necháváme 20.000 rupek a ještě se s ním vyfotíme.  

  

Poslední noc v Yogyakartě a první celodenní přejezd. Pomalu si zvykáme na časové odhady 
řidičů, obvykle je třeba je vynásobit koeficientem 1,5. Většina cesty vede obydlenou oblastí, 
kde jednotlivá sídla přecházejí plynule jedno v druhé, po několika hodinách cesty to kolem 
nás vypadá stejně jako 5 minut od hotelu. Řidiči spěchají, nechce se jim moc stavět, jen na 
oběd máme času dost, dnes ještě v docela solidní restauraci s normálními cenami, kam 
občas zajde i domorodec. Příště se budou snažit zastavovat u restaurací turistických a 
nesmyslně drahých (samozřejmě na místní poměry, za drahé jídlo považujeme vše ceně 
nad 50 Kč). A když už by okolí začalo být zajímavější, je tak pozdě, že se začíná stmívat a 
moc už kolem sebe nevidíme. Šplháme nahoru do 2.500 metrů, nad sebou krátery sopek a 
pozor: ohnivé fleky těsně pod vrcholem jednoho z kopců. Že by láva? Asi ne, 
pravděpodobně nějaký lokální požár.  
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Vidíme vysoko nad sebou světla vesnice a skoro nevěříme, že až tam lze vyjet. Nakonec se 
to ukáže být opravdu trochu problém, ne kvůli strmému stoupání (i když taky), ale kvůli 
oslavě nějakého místního svátku, která zaplnila jedinou průjezdnou komunikaci odstavenými 
auty, mezi kterými je problém už jen projet, natož se vyhnout s protijedoucím vozem. A 
všude plno lidí. Už zcela potmě přijíždíme do vesnice Cemara Lawang  přímo na hraně 
kráteru Tengger, do našeho bungalovového hotelu Cafe Lava (kufry taháme po strmých 
schodech a hrbolaté cestě docela daleko). Večeře je naprosto vynikající, objevujeme kouzlo 
kuahů – velkých hustých polévek nahrazujících hlavní jídlo. Některá jídla totiž existují buď v 
suché verzi, nebo jako kuah, třeba vynikající capcai kuah je mísa plná husté zeleniny 
různého druhu, občas i s kousky kuřecího masa, to vše zalité vývarem. Ve standardní verzi 
je capcai jen hromada zeleniny na talíři – taky není špatná, ale kuah je kuah. A jako zákusek 
smažený banán pisang goreng, zde dokonce se strouhaným sýrem jako na Borobuduru, jen 
mnohem větší. Ráno ve čtyři nás budou čekat džípy, jdeme proto brzo spát.  

Dlouhá řada džípů dává předem tušit, že dnes to asi bude trochu rušnější, než jsme zvyklí. 
A nejen džípy míří na vyhlídku za krásami východu slunce, spolu s nimi se vydává na cestu i 
řada osobních automobilů a hlavně neskutečné množství motorek téměř ve 100% případů 
obsazených dvojicí pasažérů. Zpočátku to není žádný problém, auta jedou spořádaně 
zařazena do kolony, motorky podle místního zvyku kličkují mezi nimi a hledají nejrychlejší 
cestu. Když ale po pár minutách sjíždíme do kráteru a písečného moře na jeho dně, začínají 
mít auta vážné problémy a motorkáři nápodobně.  

Největší část národního parku Tennger-Bromo-Semeru zaujímá obrovská kaldera dávné 
sopky Tennger s doposud zachovanými zbytky kráteru, na jehož hraně stojí náš hotel. 
Kráter nevypadá úplně typicky – nevystupuje nad terén, naopak jeho stěny prudce klesají z 
jakési náhorní plošiny dolů, jakoby to byla vytěžená díra po nějakém gigantickém velkolomu. 
Dno o průměru desítek kilometrů je vyplněno písečným mořem, i když spíše než o klasický 
písek jde o sopečný prach a vyvrženiny doposud činného Broma a Semeru. Nové sopky 
jsou jak kolem dokola po okraji kráteru, kde dotvářejí jeho stěny (jako vyhlídka Gunung 
Pananjakan, na kterou právě míříme), tak rostou jako krtičince přímo z písečné planiny 
uvnitř kráteru. Prostě krátery uvnitř kráteru (což je případ Broma a Batoku, které za chvíli 
budeme mít před a pod sebou). A vše korunuje vysoká činná sopka Semeru, která se tyčí za 
kráterem v pozadí. Kužely Broma a Batoku rostoucí z písečného moře uvnitř dalšího kráteru 
jsou tak úchvatné, že se vyplatí kvůli vyhlídce na ně vážit i tak dlouhou cestu a vyplatí se i 
ráno si přivstat a sledovat písečné moře ponořené do mlžného oparu, nad kterým ční jen 
vnitřní sopky. Mlha se v průběhu svítání postupně bude rozpouštět a scenérie se mění 
každých pár minut, až slunce vystoupí dostatečně vysoko a vytáhne veškerou vlhkost 
nahoru a zbude jen nekonečný písek.  

My jsem ale teprve sjeli do kráteru Tennger a mlha (spíše nízká oblačnost) snížila viditelnost 
jen na pár metrů. Teď už začínají být motorkáři problémem, protože v hlubokém písku jim 
motorky zapadají až po řetěz a naprosto znenadání se před námi vynořují zoufalé dvojice, 

Page 20 of 76Indonésie 2009

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



které se snaží protlačit svůj stroj hlubokým pískem, což je naprosto beznadějná sysifovská 
práce. Auta jsou na tom ještě hůře, ta, která se dopracovala až sem, stojí rovněž zapadnutá 
do písku a jejich posádky se snaží je vyhrabat vším, co jim přijde pod ruku. Dobře, dejme 
tomu, že nevěděli, do čeho jedou. K našemu překvapení však po vyproštění neotáčejí a 
nevracejí se do bezpečí pevného podloží, ale popojedou dopředu pár metrů, aby mohli 
hrabat znovu. Na vyhlídku se samozřejmě nedostane ani jedno civilní auto a ani jedna z 
běžných motorek. Jen pár enduro speciálů nabízí taxi službu pro zhýčkanější turisty a vozí 
je od zaparkovaných džípů nahoru na vrcholek.  

Cesta se kličkováním mezi zapadlými motorkami a auty, v hlubokém písku a minimální 
viditelnosti, stává téměř adrenalinovým zážitkem. Po půlhodince tohoto trápení konečně 
dorazíme k protilehlému kraji kráteru a prudkým stoupáním serpentinami vytrvale stoupáme 
výš a výše, dokonce vystoupíme nad pás mlhy a začíná se pomalu rozednívat. A před 
pátou, po hodince cesty, konečně zastavujeme na konci nekonečné řady zaparkovaných 
džípů, které dorazili před námi. Pár set metrů nahoru není problém, problém jsou jen davy 
lidí, které byly rychlejší (nebo dříve vstávaly). Vyhlídka na vrcholku Gunung Pananjakan  je 
přeplněná, je tu hlava na hlavě – 95% procent zvědavců jsou domorodci, cizích turistů jen 
pár.  

Nedá se nic dělat. Nasazujeme ostré lokty a snažíme se prodrat k zábradlí, které stojí na 
hraně kráteru a za kterým se prudce ztrácí jeho dno v hloubce pod námi. Naší výhodou je, 
že domorodci jsou menší a subtilnější, než my, takže se nám nakonec podaří prodrat se až 
do druhé řady a časem po uvolnění míst u zábradlí dokonce až na nejlepší místa s 
nádherným výhledem (takticky se nikdy nesmí místo opustit předčasně, protože už by se 
nemuselo podařit se na něj znovu propracovat). A nevěříme vlastním očím. Už jsme viděli 
různé nádherné scenérie, ale to, co se odkrývá před našima očima, nám skutečně bere 
dech. Obrovský kráter pod námi, my stojíme přímo na jeho hraně (na nejvyšším místě v 
okolí) a pod námi mlžné moře (jako když letadlo vyletí nad mraky), z mlhy za postupného 
rozednívání vystupují prozatím jen obrysy pravidelného kužele Gunung Batok , vyhaslé 
sopky s naprosto zachovalým kuželem a stěnami zbrázděnými ztvrdlou lávou. Vlevo od 
Batoku se zdá na první pohled nižší rozervaný a méně pravidelný kráter Gunung Bromo  
(ve skutečnosti je mnohem vyšší, protože je ale více vzadu, Batok jej zdánlivě převyšuje). 
Hledíme svrchu přímo do kráteru, ze kterého se valí hustý sloup dýmu, ranním vánkem 
hnaný do strany. A vše korunuje monumentální Gunung Semeru  v pozadí, nejvyšší hora 
Jávy, stále činná sopka. Dnes sice nemá svůj den a jen občas vypustí nějaký ten čmoudík z 
levého svahu, zato Bromo je ve formě – podle fotek, které jsme viděli, je dnes extrémně 
aktivní. A hlavně – to vše je v různých odstínech modré, od temných kuželů sopek v temně 
modré až po bleděmodrou mlhu a sopečný dým Broma.  

   

Postupně se nad obzorem objevuje zlatavý proužek svítání, stále červenější a červenější. 
Slunce se prodírá nad nízkou clonou mraků vlevo od nás a začíná nasvětlovat scenérii. 
Barvy se mění každých pár minut. Máme na sobě mikiny (poprvé v Indonésii), zima však 
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určitě není, po horku minulých dní je spíše příjemně, odhadujeme kolem 15 stupňů. 
Domorodci jsou ovšem v péřovkách, kulichách a palčácích. My ani nedutáme nad tou 
krásou, na rozdíl od věčně brebentících Indonésanů. Horší než jejich neustálé pokřikování je 
to, že někteří přelézají zábradlí a fotí se se sopkami na pozadí, každý asi tak dvacet snímků. 
A po vyfocení zůstávají na místě, dokud je nevytlačí jiný zájemce. My, co bychom chtěli mít 
na fotkách jen přírodu, máme moc obtížný úkol, jak najít místo, kde by se nám nepletli do 
záběru. Chtělo by se napsat, že jsou naprosto bezohlední, ale tak to není – oni si to prostě 
jen neuvědomují a naprosto jim to nedochází, takže se na ně člověk ani nemůže zlobit. Sice 
také nakonec podlehneme pokušení zvěčnit se navzájem, vybíráme si k tomu ale místa, kde 
nikomu nepřekážíme.  

Rozednívá se víc a více, mlha se rozpouští a mlžné moře střídá moře písečně. Vše začíná 
dostávat barvy, popředí je krásně zelené s barevnými květy, Batok hnědý, Bromo je světlé a 
Semeru naopak zůstává tmavě namodralé. Bílý opar střídá nažloutlý písek. A slunce je 
červené, později samozřejmě žluté. Davy začínají řídnout, už se nebojíme pustit svá místa u 
zábradlí, můžeme si hledat další záběry i odjinud. Scházíme kousek pod vyhlídku, odkud 
máme Bromo a Batok v zákrytu, takže to vypadá, jakoby čoudil Batok. Je tu více zeleně, 
některé zakrslé stromy jsou malebně pokroucené. Tady, stranou od ostatních, fotíme i my 
sami sebe navzájem. Tomu se nedá odolat.  

   

Shodujeme se, že to, co jsme dnes ráno viděli, patří k nejhezčím scenériím a panoramatům, 
která lze na Zemi spatřit. Úchvatný pohled je srovnatelný s pohledem na Machu Picchu od 
Brány slunce, pohled na Rio de Janeiro od sochy Krista, na Stolovou horu v Kapském 
Městě, do kráteru Noro-ngoro v Tanzánii nebo na badalingský úsek Velké čínské zdi. Prostě 
něco naprosto úžasného a nezapomenutelného. A překvapivého, protože ne tak známého 
jako jiná podobná místa, takže člověk přijíždí nepřipraven na to, co uvidí, přestože třeba 
někde viděl pár fotek. To samozřejmě nestačí, je třeba si tu krásu vychutnat na vlastní oči, 
fotka nebo video nemají šanci ten úžasný dojem zprostředkovat.  
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Nedá se nic dělat, strávili jsme tu více než hodinu, davy lidí zmizely a my jsme stihli 
vychutnat si tu i intimnější atmosféru, ale musíme jet. Cestou do kráteru sjíždíme 
serpentinami vedoucími po prudké stěně, stojíme ještě na jedné vyhlídce, Batok tady máme 
skutečně na dosah. Na dně opět řidič zapíná náhon na všechna čtyři kola, brodíme se 
nezadržitelně pískem mezi zapadlými auty a marně tlačícími motorkáři. Po úpatí objíždíme 
Batok (pozorujeme jeho zbrázděné lávové stěny) a zastavujeme na vyhrazeném místě kus 
od Broma. Před námi je opuštěný hinduistický chrám utopený v písečném moři, jednou 
ročně prý bývá otevřen při nějaké slavnosti. Vypadá tady v písečné pustině skoro 
nepatřičně, jako kulisa nějakého fantastického filmu.  

Brodíme se pískem, kolem nás každou chvíli profičí některý z mladých teneegerů na enduru 
a zvíří neuvěřitelné množství prachu, až se občas zakuckáme. Nechápeme, co je vede k 
tomu jezdit zrovna v místech s největší koncentrací turistů, když kolem jsou kilometry 
opuštěné písečné planiny, pokud si chtějí zajezdit, mají nekonečné možnosti. Podezříváme 
je, že více než touha si zajezdit je motivuje touha předvést se. Za což je proklínáme, už tak 
obtížnou cestu velmi znepříjemňují.  

A bude hůř – cesta se začíná docela prudce zvedat, písku neubývá, škrábeme se různými 
úvozy a roklinkami nahoru po úpatí Broma. Občas musíme odpočívat, cesta je prudká a 
písek plovoucí pod nohama ji rozhodně neusnadňuje. Schody, které se před námi objevují, 
vítáme jako vysvobození. Poslední úsek je totiž natolik strmý, že zde bylo vybudováno 
schodiště o 250 betonových schodech. Vyšlapat tolik schodů sice dá taky trochu zabrat, 
není to však tak hrozné, jak to vypadá a dá se to zvládnout i na jeden zátah, když se ovšem 
obejdou odpočívající domorodci.  
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A už se pod námi otevírá obrovský kráter Gunung Bromo . Díra do země je to skutečně 
monumentální, kam se hrabe Vesuv. Stěny jsou strmé na obě strany, hrana nám připadá 
nebezpečně úzká, i když má šířku kolem dvou metrů. Nejexponovanější část nad schody 
chrání betonové zábradlí, kousek stranou se dá procházet přímo po ostré hraně kráteru (což 
také děláme). Když foukne vítr směrem k nám, žlutavý hustý kouř z kráteru nás spolehlivě 
rozkašle a přidusí. Dno není vidět, vše halí hustý sopečný dým. Všude je cítit síra. Jen 
občas na chvíli vítr poodhrne závoj kouře a my spatříme v hloubce pod sebou dno kráteru 
tvořené ztuhlou lávou zbrázděnou hlubokými vrásami, ze kterých se právě valí dým. Bromo 
je impozantní zdálky i zblízka, a to i pro nás, co už jsme pár sopek viděli.  

Na památku si chci odnést typický lávový kamínek, nohy turistů však cestičky ušlapaly na 
písek. A najednou jej spatřím – kus za zábradlím, asi 2 cm od strmě padající vnitřní stěny 
kráteru leží přesně takový, jaký jsem si představoval. S velkým sebezapřením podlézám 
zábradlí, jednou rukou se jej ale stále držím, druhou opatrně natahuji dopředu jak Saxana až 
konečky prstů dosáhnu na kámen. Modlím se, ať nezačne foukat mým směrem a opatrně 
přitahuji kamínek, až jej konečně mohu prsty sevřít a popadnout. Nic příjemného, adrenalin 
rozpumpovává srdce do neuvěřitelné frekvence. Ale mám jej.  

   

Dolů se jde mnohem lépe. Vracíme se na hotel na hodně pozdní snídani, nejbohatší po 
celou dobu pobytu. Kromě obvyklých toastů s džemem se dělá i nasi goreng (smažená 
rýže), je tady pro nás více různých příloh, dokonce jogurt a korunu dává kuchař upravující 
na požádání vajíčka – míchaná, omeletu nebo volská oka (ze dvou vajec a smažené jen z 
jedné strany), které volíme my. A vynikající javánské kafe. Nasyceni se ještě projdeme 
kousek za hotel k hraně kráteru, naposled se pokochat pohledem na Bromo-Batok-Semeru. 
Výhled sice není tak impozantní, jako z ranní vyhlídky, ale na rozloučenou to stačí.  

Plni zážitků se vydáváme na další dlouhý přejezd. Sopečná opuštěná krajina je postupně 
vystřídána domestikovanou krajinou tak typickou pro Jávu, už nám to ani nepřijde nijak 
exotické. Na oběd stavíme v drahé restauraci, trochu reptáme, ale už jsem rozesazeni, co 
se dá dělat. My si dáváme velké smažené krevety v černé omáčce, stojí sice neskutečných 
40.000 Rp (75 Kč), ale jsou vynikající a tak jsme jedni z mála, co jsou spokojeni.  

I když jsme měli slíbený příjezd za světla, je nám jasné, že ani dnes to nestihneme. V 
pokročilejším odpoledni opět míříme do kopce a ocitáme se v přírodě, dokonce jedeme 
zbytek cesty hustým (pra)lesem. Bohužel se setmělo a vidíme jen v kuželech reflektorů 
našich minivanů hrozně rozmlácenou silnici. Asfalt se dávno rozpadl, zbylo kamení, díry a 
rygóly. Jedeme dvacítkou a občas i krokem, pořád do kopce, a to několik hodin. Naštěstí je 
strop dobře polstrovaný. Naprosto vyčerpaní (my, ne tak řidiči) přijíždíme do oblasti 
kávových plantáží Arabica Homestay. Za závorou se cesta zlepšuje, zbývá nám poslední 
půlhodina mezi kávovými stromky (keři).  

Na první pohled nevypadá hotel špatně, i když jsme byli upozornění, že to asi bude nejhorší 

Page 24 of 76Indonésie 2009

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



ubytování. Skutečnost je však ještě mnohem horší, než jsme čekali. Špína, neuklizené 
zaprášené pokoje, všechny rohy a stěny pokryté zelenou plísní, kromě postele jsou pokoje 
úplně prázdné. Záchod a vedle dlážděná nádržka na vodu, jak to známe ze záchodů po 
cestě (z nádržky se nabírá voda nádobou s rukojetí a tak se zalije použitý záchod), 
umyvadlo žádné, natož sprcha. Půjdeme dnes spát špinaví a i s čištěním zubů bude 
problém. A to na rozdíl od sousedů nemáme šváby. Hotel totiž ani tak není hotel, jako spíše 
ubytovna pro sezónní dělníky a sběrače kávy.  

Několik kolegů se snaží různě měnit pokoje, je to však vždy z bláta do louže. My to 
vydržíme, zvláště když se Honza s Katkou rozhodují, že místo plánovaných dvou nocí 
zůstaneme jen jednu. Katka po telefonu shání hotel někde ve městě – bude to mít spoustu 
výhod, lepší ubytování a hlavně ušetříme několikahodinovou hroznou štreku po rozmlácené 
lesní cestě. Budeme totiž pozítří stíhat letadlo a tento úsek by nás zbytečně zdržel.  

Na večeři se skoro přejíme, personál totiž připravil švédský stůl, půlka výpravy zde ale 
odmítá jíst a tak vše zbude pro nás. Jen jahodový džus vypadá tak podezřele, že si 
netroufneme. Na recepci objevujeme dárkové balíčky se zdejší kávou, a protože víme, že 
javánská a sulaweská káva se počítá k nejlepším na světě, nakupujeme za příjemnou cenu 
první dárky, kávu arabicu i robustu. A dokonce zde prodávají cibetkovou kávu (bude o ní řeč 
později), koupíme si pro sebe na Vánoce dvojporci této nejdražší a nejlepší kávy na světě 
(40.000 Rp, 75 Kč).  

Ani dnes se moc nevyspíme. Ráno nás čeká náročný výlet a pak přejezd do nově 
nasmlouvaného Palm hotelu v Bondowosu, kde musíme dorazit před 17 hodinou, déle by 
nám nemuseli držet rezervaci. Ale oproti minulým dnům a všem těm východům slunce je to 
pohoda. Teprve nyní za světla oceňujeme pěknou zahradu, ve které stojí naše ubytovna. 
Škoda, že pokoje nejsou hezčí, prostředí by tu jinak bylo skvělé. Je mimo sezónu, farma 
jede jen v udržovacím provozu, nemusí nás tedy mrzet, že odpoledne nebudeme mít čas na 
bližší prohlídku továrny na kávu, stejně bychom nic mimořádného neviděli. Ale výborné 
místní kafe si dáme aspoň ke snídani.  

Kupodivu je cesta na Kawah Ijen trochu lepší, než včerejší příjezd, jede se uzounkou 
silničkou, kde by se dvě auta nevyhnula mimo rozšířená odpočívadla po pár stech metrech. 
Kolem nás je už nefalšovaný prales i s typickými vysokými stromy se širokými kořeny, které 
jim dodávají stabilitu. Přestože bychom měli být na planině (také se jmenuje Ijen ), okolí tak 
nevypadá, všude samé kopce, evidentně sopečného původu, rovinka žádná, cesta 
křivolaká.  

Asi hodinku jedeme pod kopec (horu, sopku) Kawah Ijen, kde stojí malá vesnička, opravdu 
jen pár domečků. Kdybychom měli jet z nejbližšího města Bondowosa, jeli bychom nejméně 
5 hodin, takže ubytování v ubytovně na plantáži se prostě musí jednu noc vydržet, za ten 
ušetřený čas se musí něco obětovat.  

Kráter Kawah Ijen  je známý těžbou síry, která zde probíhá ve středověkých podmínkách. S 
tím souvisí i práce nosičů síry. Není zde vůbec žádná technika, síra vytěžená přímo v 
kráteru za nelidských podmínek (hlavně dusivý sirný dým bez dostatečného množství 
kyslíku – dělníci se přitom chrání jen tričkem přetaženým přes hlavu) se musí dostat právě 
na místo, kde nyní stojíme. To znamená na zádech ji vynést pár set výškových metrů 
nahoru na okraj kráteru a pak 3,5 km dolů do vesničky.  

Tuto práci vykonává asi 300 nosičů, každý urazí dvě cesty denně, odpoledne totiž už 
podmínky nedovolí pracovat, kráter je celý přikrytý sirným mrakem. Nosič si na ramena hodí 
bambusové ráhno se dvěma koši síry na jeho krajích, celkem nese neuvěřitelných 70 až 100 
kg nákladu! Aby se nemusel vracet celou cestu, nese vždy najednou dvě várky. Jednu 
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poponese pár stovek metrů, odloží na příhodné místo (kde se dostane ramenem pod ráhno), 
vrátí se zpět (tím si trochu odpočine), popadne druhou várku a přenese ji o kousek dál za 
odložený náklad. A tak až do vesnice. To dvakrát denně. Samozřejmě jsme si zkusili 
odložený náklad zvednout, ale nejen že jsme jej nezvedli, dokonce jsme jím ani nepohnuli, 
ani o píď. A to jsme o hlavu větší a dvacet kilo těžší, než místní střízlíci.  

  

Nosiči jsou různého stáří, od mladých kluků po staré pány (prý končí v padesáti, ale buď 
někteří vypadají mnohem starší, než jsou, nebo to není pravda). A zdá se, že právě ti starší 
to zvládají lépe, mají už na to léty vycvičený grif, který mladým chybí. Většina chodí v 
gumovkách, asi kvůli žíravé síře, jiní v bagančatech, viděli jsme i několik nosičů zcela 
bosých, naprosto nepochopitelně, vždyť cesta vede většinou po ostrých kamenech, jen část 
je přes les prašnou klouzající cestou s prudkým spádem. Nosiči moc nemilují nynější období 
sucha, v kráteru jsou horší výpary, které déšť přece jen trochu zmírní, a cesta pokropená 
lijákem tak neklouže.  

Pozorujeme techniku chodců a vidíme, že i obyčejná chůze s nákladem má svá pravidla. 
Předně mají nosiči dva druhy tempa, rychlejší na lepší cestu a pomalejší na horší. Mezi 
oběma styly mění rychlost najednou mezi dvěma kroky. Při rychlejší chůzi dělají drobné 
rychlé krůčky, nohy kladou za sebe do jedné linie jakoby šli po laně, což připomíná chůzi 
sportovních chodců s jejich kroucením zadní části těla. A čas od času si ráhno položené na 
jednom rameni nadhodí a před dokončením kroku pootočí horní polovinu těla, takže jim 
ráhno přeskočí na druhé rameno. A jdou tímto stylem rychleji, než se vlečeme my, a to 
jdeme na prázdno.  

A za tu neuvěřitelnou námahu berou 40.000 Rp za 80 kg nákladu. Něco přes sedmdesát 
korun. Nedivíme se už, že jsou nám vděčni za každou tisícovku, kterou jim dáme za 
vyfocení. Klidně postojí, usmějí se, jakoby neměli naložený náklad, pod kterým bychom se 
my složili okamžitě k zemi. A ještě více by je potěšili oplatky nebo sušenky, jenže jsme s tím 
nepočítali a nic s sebou nemáme, takže je musíme zklamat. Snažíme se jim proto alespoň 
moc nepřekážet a uhýbat, jak se dá.  

První část cesty vede lesem, je příjemný stínek a ani převýšení není tak hrozné, netrvá to 
ovšem dlouho a začínáme stoupat prudčeji, skupinka se začíná trhat, každý si musí najít své 
tempo. Druhý kilometr je mnohem strmější, končí u malého domečku s decimálkou, kde si 
nosiči převažují svůj náklad. Následuje pár set metrů prudkého stoupání, ale poslední 
půlkilometr už se jde po příjemné cestičce jen do mírného kopce. Opustili jsme les a jdeme 
po úbočí sopky a sledujeme úchvatnou, téměř horskou scenérii kolem nás, hlavně vrcholky 
okolních sopek. A pořád uhýbáme nosičům.  
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Máme v nohách asi 650 výškových metrů, když konečně dorazíme na okraj kráteru sopky 
Kawah Ijen ve výšce 2.386 metrů. Poslední stovku metrů začíná foukat studený vítr, 
přicházejí na řadu mikiny. A najednou naprosto nečekaně při posledních krocích na hranu 
kráteru se pod námi uvnitř sopky objevuje další z neskutečných javánských panoramat – 
kráter je celý zalitý tyrkysovým jezerem. Dech beroucí pohled nás fascinuje, sledujeme i ty, 
co přicházejí po nás a je to vždy stejné: poslední krok a každý zůstane stát zkamenělý na 
místě v němém úžasu.  

Strmé stěny kráteru z erodované ztuhlé lávy se na místě našeho příchodu poněkud rozšiřují, 
skála je rozšlapaná do příjemného pískového chodníku. Barva jezera je neskutečná, skalní 
stěny kolem něj hrají také všemi barvami, dokonce až po červené žíly nějaké rudy. A skoro 
jako kýč vypadá motýl s každým barevným křídlem velkým jako má dlaň, který si tu jen tak 
poletuje.  

Kousek popojdeme do závětří až na místo, kde stezka zamíří po skalních blocích dolů do 
kráteru, odkud máme nejhezčí pohled na jezero a sirné doly pod námi. Oblaka sirných 
výparů se valí ze štěrbin ve stěně těsně nad jezerem kousek pod námi. Země je zde pokryta 
citrónově žlutými povlaky sirných krystalů, to ale vidíme jen tehdy, když vítr trochu rozežene 
dým. Dalekohledem sledujeme postavičky se zahalenými hlavami, jak se bezstarostně 
pohybují v oblaku síry, který když náhodou hodně zředěný dorazí k nám nahoru, tak nás 
začíná okamžitě dusit. A potvrzují to i dva italští turisté, kteří se vrací z kráteru. Až k dolům 
nedokázali dojít a když náhodou fouklo směrem k nim, tak mysleli, že tam zůstanou udušeni. 
Pozorujeme i červené skvrny rozžhavené horniny na místech vývěrů páry. A právě tady se 
láme síra, kterou ve velkých blocích nosiči holýma rukama nakládají do košů a vynášejí 
nahoru (a hned zase na opačnou stranu dolů do vesnice).  
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Fascinovaně asi půlhodinu odpočíváme a kocháme se. Bohužel ani fotka ani video 
nedokáže tu úžasnou atmosféru a krásu místa zachytit. Teď si říkáme, že to trmácení cestou 
necestou autem, noc v nepříliš komfortním pokoji a fyzicky namáhavý výstup opravdu stál 
zato. Další z vrcholů zájezdu. Žádný návštěvník Jávy by Kawah Ijen neměl vynechat.  

Ostatní se ještě kochají, my neposedně vyrážíme ještě o kousek výše a dále, objevujeme 
ještě nové a nové výhledy do kráteru i na jeho okolí. Až když vidíme, že se zbytek výpravy 
(tedy těch, co došli až na vrcholek) začíná vracet, vyrážíme na cestu zpět. Jde se 
pochopitelně mnohem lépe, jen kdyby to v lese tak neklouzalo. Místo stehen teď bolí z 
prudkého klesání kolena a utláčejí se prsty u nohou. Dvouhodinovou cestu nahoru teď 
stíháme při návratu za 40 minut.  

V místním warungu si třídíme dojmy a dočerpáváme energii oblíbeným pisang gorengem, 
smaženými banány v těstíčku. Majitelka je ráda, že nám chutná a smaží další a další kvanta 
banánů. Na zábradlí má vystavenou nabídku ovoce. A vedle té vší nádhery a vůně leží 
opomenuty dva velké plody nejkontroverznějšího ovoce jihovýchodní Asie, opěvovaného i 
proklínaného durianu. Každý, kdo navštívil tento kus světa, zná známé cedulky s 
přeškrtnutým durianem na vchodech do obchodů, hotelů i dopravních prostředků, zakazující 
nejen konzumaci, ale vůbec vnášení nelibně páchnoucích plodů. Jen málokdo z cizinců 
najde odvahu se do páchnoucí pochutiny pustit.  

Durian , prý má jen zaryté příznivce a zaryté odpůrce. Ti první jej považují za nejlahodnější 
ovoce světa, sice nevoní, ale chutná jim po vanilce, nasytí a osvěží. Těm druhým se zvedá 
žaludek už při zachycení pár molekul známého pachu – turisti jej popisují jako kombinaci 
smradu zkaženého masa, olomouckých syrečků a špinavých ponožek.  

Snažím se najít parťáka, který by se mnou do toho šel, plod se mně zdá na jednoho dost 
velký, ale nikdo se nepřidá, i má jindy věrná žena mne zradí. Platím tedy na místní poměry 
nehoráznou sumu 20.000 rupií (tedy 40 korun, v TESCU jsem nedávno viděl stejný za 399 
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Kč) sám a hned přede mnou syn majitelky mačetou plod otvírá. Podle mne není ten smrad 
tak hrozný, dokonce ani po rozkrojení, či spíše rozseknutí. Přátelé kolem ale nesouhlasí. 
Ostnatá zelená koule velikosti menšího míče ukrývá mazlavou bíložlutou hmotu a v ní 
několik amorfních koulí s peckou. Zpočátku úhledná hmota je po prvním doteku poměrně 
snadno roztíratelná do podivné beztvaré masy, připomínající tak trochu - promiňte - zvratky. 
I ten puch se teď trochu zintenzívnil. Přesto si na špičku lžičky zkusí ochutnat skoro každý, 
výrazy jejich tváří ale hovoří za vše. Najdou se i tací, co se nepřekonají a zůstanou ušetřeni 
poznání, jakže vlastně durian chutná.  

Takže to zůstává na mně. Vyjídám máslovou hmotu, obírám zbylé koule s peckou. Není to 
tak hrozné, jak všichni dělají. Když si člověk odmyslí tu nelibou vůni, zůstane trochu ovocná 
chuť, mně připomíná trochu nasládlé máslo, trochu dužinu uleželého romadúru, tu 
zmiňovanou vanilku moc necítím, ale dejme tomu. Zbodnu celý zbytek, tedy asi tři čtvrtiny 
plodu, dobře se nasytím, trochu si pochutnám, ale nejmilejším ovocem se ani pro mne 
durian nestane. Nicméně klidně si jej pro zpestření dám někdy znovu.  

  

A co na to přátelé?  

Jarda: „Chutná to jak shnilé hovno!"  

Lumír: „Ne, ne, shnilé hovno chutná úplně jinak." Pán je totiž znalec, gurmán. Kdo by to do 
něj řekl, co vše už zkusil. A jak tedy hodnotí ten durian? „Tohle je mnohem horší, než to 
shnilé hovno!"  

Cesta zpět probíhá v podobném duchu, jako ostatní přejezdy. Stavíme ještě chvíli u 
kávových keřů a sisalových stromů, další zastávka je u jehličnatých stromů, ke kterým jsou 
pod úmyslně rozedřenou kůru přivázány misky na smůlu, která se používá v kosmetickém 
průmyslu – prý hlavně na bělidla kůže, v Indonésii oblíbená kosmetika. Michael Jackson by 
měl radost. Celé to trochu připomíná sběr kaučuku, až na to, že kaučukovníky jsou listnaté.  

Vracíme se stejnou cestou do Bondowosa, hotel Palm je velmi pěkný, dokonce s bazénem. 
Dorazili jsme výjimečně ještě za světla, takže se dokonce v poklidu stihneme vykoupat a 
zaplavat si. Některým kolegům už se asi začíná zajídat místní strava (poněkud se jim zdá 
jednotvárná), což se projevuje trochou nervozity při objednávání jídla, my jsme ale vděční 
strávníci a opět nám chutná. Mie goreng (smažené nudle) je naprostá jistota. Když nevíme, 
co si dát, a nemají polévkové kuahy, klidně si dáme nejobyčejnější a nejtradičnější 
indonéská jídla, smaženou rýži nebo nudle. Není to samozřejmě suchá rýže či nudle, ale 
něco jako zeleninové rizoto (nudle) s občasnými kousky kuřete, skoro vždy jsou přítomné i 
drobné krevetky a někdy oříšky. Ani jednou nás nezklamaly, nudle nám chutnají ještě více, 
než ta rýže. Indonésané jsou schopni tato jídla jíst i pětkrát denně.  

Noc měli trochu zpestřenou Pavel s Janou, kterým se po koupelně proháněla krysa. Pavel ji 
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zahnal zpět do odpadu, na který položil odpadkový koš. A ráno se Jana přehrabuje v kufru, 
když na ni krysa vykoukne z oblečení. Mrcha, odtlačila koš a šla opět na návštěvu. Zahnali ji 
tentokrát pod postel, zůstalo po ní jen pár bobků v kufru. Naštěstí pokoje hned vyklízíme a 
Pavel nechává krysu klidně pod postelí svému osudu.  

Cesta na letiště trvá sice pár hodin, ale není to tak hrozné, jako celodenní přesuny. Teď se 
nám hodí hodiny ušetřené přejezdem z planiny Ijen do Bondowosa. Bohužel náš let má 
přesunutý odlet asi o hodinu později (to je v Indonésii u místních letů běžné), dáváme si tedy 
u Dunkin' Donuts nějaké vdolečky a výborné ledové kafe, v tom horku příjemně osvěžující. V 
letadle nečekaně dostáváme i něco k jídlu a večer přistáváme v sulaweském Makassaru, 
kde jednu noc přespíme v hezkém hotelu kousek od letiště.  

Ráno nás čeká dlouhatánský přejezd přes půlku ostrova Sulawesi. Sulawesi se dříve 
jmenovalo Celebes a Indonésané jej považují za květinu mezi svými ostrovy, jeho tvar totiž 
připomíná orchidej. Makassar a zdejší mezinárodní letiště leží na samém jihu ostrova a nás 
čeká přesun do země Torajů ve střední části, konkrétně budeme mít několik dalších dní 
základnu v hlavním městě Tana Toraja – Rantepau. Naše cesta nejdříve vede předměstími 
Makassaru, není to ale souvislé osídlení jako na Jávě a za chvíli jsme na venkově mezi 
rýžovými (i jinými) poli. Krajina je vysloveně malebná, i vesnice jsou zábavnější, domy 
barevnější a hlavně většina z nich stojí na kůlech a střechu má ozdobenu symbolem 
zaměstnání majitele – ryby pro rybáře, býčí rohy pro zemědělce. Nám oba symboly splývají 
do stylizovaného véčka.  

  

Cestáři opravují cestu, mají zvláštní postup, současně je rozpracován úsek dlouhý možná 
přes 100 km. Vždy je obousměrně průjezdná polovina vozovky (dost široká na obousměrný 
provoz), po nějaké vzdálenosti se přejíždí na druhou stranu. Proč nepostaví nejdříve jednu 
půlku a pak druhou, to skutečně netušíme. Nepříjemným důsledkem je, že každých pár set 
metrů musíme zpomalit, skoro zastavit, sjet z betonové vozovky přes schod na nižší úroveň, 
abychom o kousek dál přes podobný schod vyjeli opět na beton, jen na opačné straně 
vozovky. Cesta se tak prodlužuje a není tak příjemná, jak by mohla být. Občas nám řidiči 
zastaví na fotozastávku. Jedeme souběžně s nedalekým pobřežím, cestou překračujeme po 
mostech mnohé říčky a právě u nich nejčastěji stavíme. Asi tak staví i domorodci, protože 
často u mostů stojí obchůdky, třeba se sušenými rybami.  
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Zhruba v polovině cesty obědváme v restauraci s výhledem na městečko Pare Pare a 
začínáme stoupat vzhůru do země Torajů, Tana Toraja . Torajové  jsou početný kmen 
obývající střední Sulawesi. Na rozdíl od ostatních Indonésanů jsou křesťané, ale jejich víra 
je velmi ovlivněna animistickými zvyky, které spolu s křesťanskými rituály tvoří místy bizarní 
směsici náboženských obřadů, především při jejich posedlosti pohřby a posmrtným životem. 
Kromě pohřebních zvyků dodržují celkem přísně i další obyčej – střechy jejich obydlí, sýpek, 
chrámů a dokonce i pohřebních nosítek mají specifický tvar jakoby prohnuté „loďky“ otočené 
vzhůru nohama a položené místo střechy. Tyto střechy (takové domy se nazývají 
tongkonany, sýpky zase alangy) jsou v tradičním pojetí kryté bambusem a listy, ale i nové 
domy se střechami z plechu původní tvar stále drží. O původu těchto střech jsou dvě teorie 
– buď mají připomínat lodě, na kterých připluli předkové Torajů a po usazení na pevnině je 
použili místo střech, a nebo zvednuté kraje střechy napodobují býčí rohy.  
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Ještě před vjezdem do Tana Toraja ovšem zastavujeme u klasického netorajského hřbitova 
s výhledem na zemi Torajů před námi, do které vjíždíme speciální branou, jak jinak než se 
střechou se zvednutými štíty podle torajského stylu.  

   

V Rantepau bydlíme v docela hezkém hotýlku s atriem uprostřed, má jen jednu nevýhodu. 
Protože je zde pořád teplo, v oknech nejsou skla, ale jen sítě. A domorodci jsou zvyklí brzy 
ráno vstávat a provádět hlasitou hygienu včetně různého odhleňování, chrchlání a 
vykašlávání, což nebývá zrovna příjemný budíček, zvláště, když se to vše odehrává před 
pátou hodinou ranní.  

Dnes večer ještě jdeme na jídlo do restaurace za rohem, není špatné, ale je trochu dražší, 
další dny budeme chodit do sousedního podniku s cenami nižšími a jídlem ještě chutnějším. 
Dnes nám večeři znepříjemňují neustálé výpadky proudu v celém městě, zvykáme si potmě 
s sebou nosit baterku z Broma. Jíme při svíčkách.  

Ráno přijíždí dva mikrobusy a kromě řidičů vystupuje z jednoho z nich i Martin, náš torajský 
průvodce. Na rozdíl od ostatních částí Indonésie totiž po Tona Toraja je vyžadován 
domorodý průvodce, zde to má své opodstatnění. Jako rodilý Toraja zná samozřejmě 
veškerou historii a zvyky svého kmene, dokonale se orientuje i v odlehlejších oblastech, 
které navštívíme, má informace o aktuálním dění (jen tak se dozvíme, kde zrovna probíhá 
pohřební slavnost) a má důvěru místních obyvatel a může nám dělat prostředníka při 
návštěvách vesnic. Martin je skutečně jeho pravé jméno, Torajové jsou křesťané a tak i 
jména používají křesťanská. Je vyložený sympaťák, vždy dobře naladěný, veselý, ochotný a 
komunikativní, s výbornou a srozumitelnou angličtinou.  

První naše cesta po Tana Toraja musí zcela jasně vést k hlavní turistické atrakci, zmiňované 
ve všech průvodcích a reportážích ze Sulawesi, k vesnici Lemo  s pohřebními loutkami Tau 
tau. Kus za Rantepaem odbočujeme na úzkou cestu do kopců, která nás nakonec dovede 
právě do Lema, patřícího v této oblasti k nejnavštěvovanějším místům, kam se vydají všichni 
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návštěvníci a turisté. V Lemu je i plno obchůdků a stánků, trochu tu chybí ta tradiční 
očekávaná atmosféra a je vidět jistá komercializace a snaha vydělat na tradicích. Máme 
obavy, že tomu tak bude všude, ale naštěstí tomu tak ještě není. Spíše to vypadá, že Lemo 
je jen předvoj a je možná si udělat představu, jak to bude za pár let vypadat i jinde. Většina 
dalších námi navštívených míst bude působit mnohem přirozeněji a autentičtěji, otázka je, 
jak dlouho to vydrží, než se také přizpůsobí turistickému ruchu a skutečné zvyky a obyčeje 
vymění za umělý folklór přinášející turistické dolary. Prozatím to vypadá, že Lemo je tak 
trochu skanzen, ostatní vesnice jsou však tradiční a turisty berou spíše jako zpestření a 
doplněk života, na pohřebních slavnostech jsou dokonce vítaní, protože jejich účastí roste 
význam nebožtíka a sláva jeho pohřbu. Vstupné se sice platí všude kromě pohřební 
slavnosti, ale jeho velikost je spíše symbolická, obvykle kolem 10.000 Rp, dvacka v 
korunách.  

Už od vchodu do vesnice vidíme první skalní hroby. Torajové se totiž nepohřbívají do země, 
ale v naprosté většině případů do skalních hrobů, umělých i přirozených. Lemo má v tomto 
výhodu. V jejím okolí je několik kopců s téměř svislou skalnatou stěnou bez vegetace, což je 
ideální pro skalní hřbitov. Ve skále jsou vytesány komůrky (rozměry cca v pár metrech), 
vstupní otvor je menší a je zakrytý dřevěnými dvířky s vyřezanými geometrickými vzory, 
znázorňujícími buvolí rohy, a s madlem na vytažení. Při pohřbu je ke skále přistavěno 
bambusové lešení (po uložení těla se spálí a hrob je tak nepřístupný zvířatům a zlodějům, 
protože s mrtvým jsou uloženy do hrobu i jeho oblíbené předměty, někdy i cenné), po 
kterém je vytažena rakev s nebožtíkem a umístěna do komůrky k ostatním rodinným 
příslušníkům. Skalní stěna patří jedné širší rozvětvené rodině, každá komůrka pak 
nejbližším příbuzným. Pod skálu se přinášejí obětiny (jídlo a pití), květiny a věnce, hlavně při 
výročí pohřbu. Nikoliv smrti, tato data mohou být od sebe i hodně vzdálena. Od domu 
mrtvého je jeho tělo ke hrobu přineseno na barevných vyřezávaných nosítkách (márách) 
saringan, jak jinak než s typickou prohnutou střechou.  

I když jsou Torajové křesťané a pohřby provází normální bohoslužba, jejich víra má i silné 
animalistické vlivy. Jedním z axiomů jejich víry je, že mrtví odcházejí do posmrtného života 
puya „někam na jih“, do obdoby křesťanského nebe. Ještě předtím jsou v určitém mezistavu 
(očistec?), odkud je musí na jih dopravit buvolové. Proto se na pohřbu musí zabít 
dostatečné množství buvolů, aby se mrtvý dostal tam, kam patří, a jeho zlomyslný duch 
nemohl škodit živým. Minimální množství zabitých buvolů je přísně rituálně stanoveno podle 
kasty, společenského postavení a bohatství mrtvého. Pokud by pozůstalá rodina nechala 
zabít buvolů méně, mrtvý se do země mrtvých nedostane a škodí. A tato povinnost platí i pro 
Toraje žijící v zahraničí. Žít a vydělávat může kdekoliv, pohřbený musí být v zemi předků, v 
Tana Toraja, se všemi náležitostmi. A to dokonce i tehdy, když změnil náboženství. V jedné 
kobce tak může vedle sebe ležet křesťan, muslim, buddhista i hinduista (ale ten jen 
výjimečně, protože přestoupit na hinduismus nelze, jen naprosto zřídka při určitých formách 
sňatku).  

To se ukazuje být trochu problematické, protože vodní buvol přijde na 2.000 eur, bílý s 
hnědým mramorováním dokonce i na trojnásobek. Takový majetek často po mrtvém 
nezbude a musí se na pohřeb našetřit. Do té doby zůstává mrtvý ležet v podkroví svého 
domu (prý trochu nabalzamovaný formalínem) a mluví se o něm jako o nemocném, nosí se 
mu jídlo, pití a další životní potřeby. Až se našetří dostatek prostředků, může být teprve 
pohřben. Podle mého názoru se ve zdejším teple tělo rozloží tak rychle, že snad ani není 
moc dlouho cítit, to může být i dalším vysvětlením rituálních střech, třeba usměrňují 
proudění vzduchu žádoucím směrem a napomáhají k vysušení těla.  

Když je poraženo dostatečné (přesně předepsané) množství buvolů, má zemřelý nárok na 
vystavení dřevěné loutky Tau tau na balkónku poblíž pohřební komory. Jeden balkónek 
přísluší jedné rodině a setkají se na něm loutky nejbližších příbuzných. Na tuto výsadu 
nedostane jen tak každý, je vyhrazena de facto jen nejbohatším příslušníkům nejvyšší kasty. 
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Loutka je vyřezána ze dřeva v životní velikosti, často má ruce nataženy před sebe, snad 
žehná pozůstalým, snad čeká na obětiny. Dříve byly figurky abstraktní, to je případ vesnice 
Lemo, dnes se už vyřezávají dokonce realistické se skutečnou podobou zemřelého (hlavně 
ve vesnici Londa), všechny jsou doplněny původním oblečením mrtvého, jeho brýlemi, 
kloboukem, botami. Když se oblečení rozpadne věkem, je možné loutku převléct do dalšího 
oblečení z pozůstalosti, ovšem musí se předtím obětovat další býk – to proceduru 
převlékání trochu prodražuje.  

  

Na výrobu figurek se používá několik druhů dřeva, nejtrvanlivější a nejdražší je jackfruit, 
druh chlebovníku. Soška je napuštěna nějakým konzervantem a nejstarší figuríny na skále v 
Lemu tak byly i několik set let staré. S objevením oblasti pro turistický průmysl začalo 
přibývat krádeží z pohřební skály, proto jsou nyní loutky nahrazeny kopiemi (velmi 
realistickými) a originály si rodiny uchovávají doma v rodinných oltářích.  

To vše nám vykládá Martin z vyhlídky před hlavní pohřební skálou. Scházíme dolů a vše si 
tak můžeme prohlédnout i zblízka. Skála je ze všech stran obrostlá hustou vegetací, loutky 
Tau tau jsou barevné a celek tak působí velmi harmonickým dojmem, dá se říct, že místo 
posledního odpočinku zvolené touto bohatou rodinou (skála patří jedné rodině) je důstojné a 
pietní, dokonce i emotivní. Pod skálou stojí dvoje nádherné máry, u její paty jsou zbytky 
darů, zřejmě měl někdo výročí. Máme spoustu dotazů, Martin odpovídá víceméně 
konkrétně, jen na přímé dotazy, zda skutečně tato tradice dále žije, či zda je udržována kvůli 
turistickému ruchu a mrtví jsou ukládáni k odpočinku po křesťansku do země, se jasné 
odpovědi nedočkáme. Vyvozujeme z toho, že spíše se jedná opravdu o lákadlo na turisty, 
nicméně se asi mýlíme. Později v Londě totiž vidíme i Tau tau docela nové a moderní, po 
celé Tana Toraja pak na různých místech (i v obyčejné přírodě, přímo mezi poli, daleko od 
turistických oblastí) vidíme skály a větší kameny s hroby, některé i úplně čerstvé, dokonce s 
letošními datumy. Naopak klasický hřbitov nepotkáme. Vypadá to, že pohřbívání do skály či 
kamene přežívá jako jediný akceptovatelný druh uložení těla, kdežto loutky Tau tau jsou 
vyřezávány a vystavovány už jen na několika málo místech.  
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Od hlavní skály úzkou stezkou pokračujeme dále podél svahu kopce, místy míjíme další 
jeskynní hroby, pod jedním převisem visí kožený váček a válí se pár kostí. Myslíme, že se 
jedná o zvířecí oběti, ale to se tedy mýlíme. Zde pod převisem byla zavěšena dětská rakev, 
která se časem rozpadla a poházené kosti jsou lidské! Torajové to necítí jako nějaké 
porušení piety. Mrtvý je prostě mrtvý, zbytky jeho těla jsou jen věci, kost je jen kost. 
Vzpomínka na zemřelého nežije v jeho pozůstatcích, ale ve vzpomínkách živých příbuzných. 
Je důležité jej důstojně pohřbít (tedy porazit dostatek buvolů), na jeho ostatcích a jejich 
dalším osudu už tolik nezáleží. Kost či lebka už nejsou částí osobnosti zemřelého, ten už je 
přece „někde na jihu“.  

Ještě o kus dále narážíme na menší pohřební skálu bez Tau tau, asi méně významná 
rodina. Jeden hrob je dokonce čerstvě dokončovaný, prozatím prázdný, přístupný po 
bambusové konstrukci. Asi se chystá další pohřeb. Tady cesta mrtvých v Lemu končí. 
Sestupujeme ze svahu, vracíme se kolem řezbářských dílniček, kde zruční řezbáři 
vyřezávají Tau tau – pro turisty, na prodej. Některá řezbářská díla (nejen Tau tau) vypadají 
docela vkusně, jiná jsou vyložený kýč, ta vkusná převažují. Přes hrázičku mezi rýžovými poli 
jdeme zpět k našim minivanům. Cestou ještě míjíme další stánky, kolegové udělají i nějaké 
obchody, my spíše pozorujeme rýžoviště a uvázané vodní buvoly na nich.  

Pokračujeme dále směrem od Rantepaa do vnitrozemí, odbočujeme na úplně nenápadnou 
cestu mezi kopci, po které jedeme až na konec – kvalita povrchu se stále zhoršuje, až se 
silnice stane nesjízdnou i pro naše minibusy uvyklé místnímu terénu. Parkujeme podél cesty 
a vyrážíme do polí. Hned zkraje se roztrháme, protože tongkonany stojící za stromy 
vypadají velmi autenticky a přitom až skoro skanzenově – až na to, že nejsme v turistické 
oblasti a v domech se normálně bydlí. Než si je prohlédneme (místní dělají, že nás vůbec 
nevnímají, pochopitelně kromě dětí, pro které jsme atrakce možná větší, než ony pro nás), 
čelo s Martinem a Honzou mizí mezi rýžovišti. Míříme na pohřební slavnost ve vesnici Bebo . 
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Pole je úplně vysušené, žalostné zbytky uschlé rýže se tentokrát období dešťů nedočkaly. 
Nemusíme se držet hráziček mezi poli a můžeme jít i přímo. Pár set metrů jdeme krajem polí 
pod vysokými jackfruity, popadané obrovské plody si tak můžeme prohlédnout a potěžkat 
pěkně zblízka, jen se pak nemůžeme zbavit mravenců hodujících na hnijícím největším a 
nejtěžším ovoci světa. Skrz pole se vydáváme směrem ke střechám vesnice za menší 
říčkou. Střechy sice nejsou tradičně bambusové, nicméně i červený plech je vytvarován do 
tradičního torajského oblouku.  

Předvoj výpravy někam zmizel. Nepouštíme se přes lanový můstek do vesnice, protože 
potkáváme dvě decentní starší ženy skoro evropského vzhledu (tedy pravda, ke Španělkám 
by měly blíže, než ke Švédkám), které míří k osadě na našem břehu řeky. A jsou v černém, 
evidentně se chystají také na pohřební slavnost, takže je následujeme. Osada je trochu 
bokem hlavní vesnice, je zde asi více místa (nebo nebožtík žil zde a ne ve vesnici), proto 
bylo vybudováno pohřební městečko tady. Pohřeb se chystá vždy několik týdnů až měsíců a 
je pro něj speciálně vystavěno několik provizorních domů z bambusových konstrukcí. 
Provizorní v tomto případě neznamená malé – domy jsou patrové a velmi rozlehlé, nemají 
však stěny, jen podlahy a střechy na bambusové konstrukci.  

  

Obcházíme osadu a do centra dění se chystáme „vplížit“ shora. Vítá nás vůně ohně a 
pečeného masa. Všude kolem jsou rozdělány ohně a na nich se škvaří celá nevyvrhnutá 
prasata. Není to ještě finální příprava, jen se zde opalují štětiny. Nás si nikdo nevšímá, 
nikomu evidentně nevadíme, snad jen pár kradmých pohledů prozrazuje určitou zvědavost 
domorodců zpracovávajících prasátka. Mezi domy vstupujeme přímo na náves uprostřed 
pohřebních altánů, se středem pokrytým palmovými listy se zbytky dvou vodních buvolů 
(nebo i více, ale hlavy jsou tu jen dvě). Posunky nás několik místních posílá po schodech 
nahoru do jednoho z domů, kde se z pavlače dá vstoupit do místnosti s mrtvou. Mrtvá je v 
uzavřené rakvi pokryté dečkou, na které stojí fotografie zesnulé. Na zemi kolem rakve 
několik stařenek spokojeně pomrkává a posunky nás vítá a pobízí ke vstoupení. Jedna z 
nich se nám začíná hned věnovat a s hrdostí vypráví o své zemřelé sestře, která má pohřeb 
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na místní zvyklosti celkem brzy, již 8 měsíců po smrti. Jsme pobízeni, ať si vše prohlédneme 
a vyfotíme, jen blesk stařenkám vadí na oči. Prudce sebou trhnou a zakrývají si oči rukama 
a prosí nás, abychom blesk nepoužívali. V místnosti teď plné lidí je dusno a horko, loučíme 
se tedy a vycházíme zpět ven, kde konečně potkáváme zbytek výpravy.  

Jsme směrováni do jednoho z pohřebních domů, kde je nám vyhrazeno místo v prvním 
patře. Naše dary (cukr, cigarety – postaral se o ně Honza s Katkou a Martinem) byly 
odevzdány a určitě byly zmíněny při našem přivítání: pod domem s nebožkou je diskžokej 
se soupravou reproduktorů, do kterých hlásí nově příchozí a jejich dary. Sice nerozumíme, 
ale třeba jsme byli i my veřejně ohlášeni, kdo ví. Sedáme na zem do kruhu u zadní stěny 
domu, ostatní prostory jsou již obsazeny domorodci, na rozdíl od nás jsou zvlášť muži a 
zvlášť ženy. Všichni v černém, turistům se toleruje i normální oblečení, jen kolena a ramena 
by měly být skryty.  

Přichází sestra zemřelé s vnučkou (nepoznáváme, zda je to ta, která nás vítala u nebožky), 
Martin tlumočí do angličtiny její přivítání a líčí stručný životopis zemřelé (tedy spíše jen věk a 
dobu smrti). Trochu se věnuje tradicím, na ženě je vidět opravdu srdečná a nelíčená radost, 
že nás vidí a že jsme její sestru uctili návštěvou jejího pohřbu. Dostává nás na starost jedna 
z dalších příbuzných a už s pomocnicemi nosí čaj a výbornou sulaweskou kávu v konvicích, 
každý dostáváme skleničku a můžeme si nalévat. Tedy ti, kteří se neštítí a nebojí. V 
moderních umělohmotných miskách a podnosech je nám naservírováno několik druhů 
místních sladkostí (nejlepší jsou sezamové tyčinky v nějakém medu či karamelu), asi se 
neočekává, že bychom se zdrželi déle, protože domorodci všude kolem baští nasi goreng, 
my jsme jej nedostali. Možná, kdybychom zůstali, tak dostaneme taky. Je nám představena 
a přidělena jedna z malých naparáděných družiček, moc se stydí, tak ji raději nepřivádíme 
do rozpaků a necháváme ji jít za kamarádkami. Ze všech přímo sálá přátelství a radost, že 
nás vidí, vše vypadá velmi přirozeně a nestrojeně.  

Právě probíhá druhý den pohřbu. Dnes ráno byli zabiti první dva buvoli z plánovaných osmi, 
trochu nás mrzí, že jsme se porážky nezúčastnili, ale Martin je takový sympaťák, že mu to 
nemůžeme mít za zlé. Jistě o porážce věděl, ale asi nás chtěl ušetřit drastické podívané na 
chudáky buvoly bez milosti podřezané a nechané vykrvácet přímo uprostřed provizorní 
vesničky. Sezení nás moc nebaví, na rozdíl od místních, vyrážíme proto na prohlídku areálu. 
Můžeme všude, nikomu nevadíme, jen bychom neměli postávat uprostřed návsi, ta by se 
měla vždy jen rychle přejít. Respektujeme tedy toto pravidlo a nikomu opravdu nevadíme.  

Z buvolů zbyla jen hromada masa a dvě hlavy s otevřenýma očima a s vodicími kroužky v 
nozdrách. Vše plné much a masařek, pár chlapů se v tom smradu pohybuje a porcuje zbytky 
na výslužky. Kusy masa věší na provázky z nějakého lýčí a postupně je odevzdávají k 
dalšímu zpracování. Snad jsou proti smradu imunní i díky pravidelnému přísunu čerstvého 
palmového vína, které pijí z dutých bambusových stvolů.  
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Náves je lemována ležícími živými prasaty svázanými mezi několik bambusových tyčí tak, 
že se ani nemohou pohnout. Leží v horku na zemi bez pití a možnosti pohybu a jen škuby, 
pěna u úst a občasné vymočení prozrazují, jak moc tu trpí. Každou chvíli pak některé z 
týraných prasátek popadne dvojice mužů za bambusové ráhno na ramena a odnese je 
dozadu za domy na popravu, která je pro ně jistě vysvobozením.  

   

Na obřadní návsi, kde prý probíhá i tradiční křesťanská mše s Amen na konci, mají svůj 
prostor vyhrazeny i družičky oblečené do slavnostních krojů, s vyčesanými a vyfoukanými 
vlasy, nalíčené a ozdobené. Některé menší stydlivě klopí zrak (a jedna se rozpaky škrábe v 
zadnici), ty starší si pozornosti viditelně užívají a přímo se předvádějí. Holčičky jsou asi 
všude na světě stejné. Ty stydlivé i ty vyzývavé. Právě přichází velká výprava z některé ze 
vzdálenějších vesnic, je jim přidělena družička a ta je přivádí seřazené do dvojřadu k místu, 
kde mohou odevzdat své dary. Takových průvodů se za těch pár hodin naší přítomnosti 
objeví několik.  

   

Objevujeme kuchyni, kde se v kotlích připravují jídla pro ty stovky návštěvníků, ještě 
zajímavější je pro nás prostranství po větru od vesnice, kde jsou přírodní prasečí jatka. Asi 
deset ohňů a u každého prase v různých stádiích zpracování. Od opálení štětin přes 
pouštění krve, kuchání vnitřností, porcování až po pečení v bambusových stvolech 
utěsněných zelenými bylinami. Zítra večer budeme toto jídlo večeřet a nebudeme nám skoro 
vůbec chutnat.  

Strávili jsme ve vesnici tak dvě tři hodiny a zanechalo to v nás hluboký dojem a pocit 
autenticity. Je až k neuvěření, že to vše skutečně takto probíhá a není to turistická atrakce. 
Jak dlouho to může vydržet, než to Toraje přestane bavit a turisty si začnou držet pěkně od 
těla. Své obřady si budou dělat dál, ale bez všetečných turistů, pro které náhradou 
uspořádají folklórní představení a hru na pohřeb, samozřejmě za peníze. Jsme rádi, že jsme 
si to mohli prožít na vlastní kůži, oči a žaludky. Neuvěřitelný cestovatelský zážitek. I když už 
jsem taky četl na internetu, že ne na každého to působí takovým dojmem – pro někoho to 
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vše může být nudné, unavující, nezajímavé. My ovšem jsme plni zážitků.  

Za všechny pozůstalé se s námi loučí opět sestra zemřelé, každému podá osobně ruku na 
rozloučenou a poděkuje za poctu prokázanou nebožce a dary, které jsme přinesli. 
Neuvěřitelní lidé, tihle Torajové. Vracíme se pomalu k autům, u vratkého můstku přibyl v 
řece uvázaný vodní buvol, jinak jdeme stejnou cestou. Jedeme jen chvíli a zastavujeme na 
oběd v turistické restauraci s krásnou vyhlídkou – na nadarmo se jmenuje Panorama. Je to 
tady samozřejmě nastavené na turistické ceny, ale už jsme smířeni, že nás hlavní jídlo zase 
bude stát celých 60 korun. My jsme opět spokojeni, jako vždy (zeleninová hustá polévka cap 
cai kuah, ta je samozřejmě i zde levnější, takže ne 60, ale jen 40 kaček – nevybíráme si ji 
podle ceny, ale proto, že nám neskutečně chutná a dokonale zasytí).  

Posledním bodem dnešního nekrovýletu je vesnice Kambira  s dětským pohřebištěm. 
Samotná malinká vesnice je malebná svými tradičními domy a sýpkami, my se však moc 
nezdržujeme a Martin nás vede po cestičce hustým bambusovým lesem (bambusy jsou 
nejméně dvacetimetrové) k jednomu z mála mohutných stromů mezi bambusy, kus pod 
vesnicí. V kmeni je vidět několik desítek dvířek, z nichž každé ukrývá prostor s pohřbeným 
dítětem. Pokud zde totiž dříve zemřelo dítě, kterému nestihly vyrůst zuby, bylo zde uloženo 
do dutiny živého stromu, aby se vrátilo zpět přírodě. Postupně se dutina zmenšovala a 
zarůstala, až úplně zmizela a pohltila ostatky děťátka. Několik zarostlých děr je stále 
patrných. Celkem pozorujeme strom, který se stal hrobem více než stovce nekřtěňátek. 
Dnes už se tento způsob pohřbu nepraktikuje. Diskutujeme, zda je to dobře, nebo špatně. 
Ono je to asi jedno. Diskuzi utne objev patnácticentimetrové mnohonožky, která je najednou 
zajímavější, než mrtvé děti…  

  

Ve vesnici koupíme pár suvenýrů, my třeba piksličky z vyřezávaného a opáleného bambusu 
ukrývající asi deset vanilkových lusků, celkem za 40.000 rupek. Tolik u nás stojí právě jeden 
ten vanilkový lusk. Z okna ve štítu nejhezčího tongkonanu na nás hledí pár malých kluků, 
kteří dostanou nápad, že by nás mohli obrat o pár bonbónů, s hurónským řevem vyběhnou 
před dům, kde je ale zklameme – nic nemáme, naše zásoby zmizely někde na letecké trase 
z rozpadlého kufru. Nahrazují nás kolegové, kteří naštěstí o své dobroty nepřišli. Kolem nás 
je opět patrný normální život, rodinka z domu pracuje a nás si nevšímá. Využíváme jejich 
suchou toaletu, prakticky umístěnou hned u chlívku s prasátky.  
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Večer jdeme na jídlo v naší šestici do bližší hospody, než jsme byli včera. Prostředí sice o 
pár promile horší, jídla zase mnohem lepší. Vynikající džusy z čerstvého ovoce (vyhrává 
avokádo s čokoládou), raritou zmiňovanou i v Lonely Planet jsou předmražené pivní půllitry 
z lednice. Kdy by to řekl, že i tak lokální lokál s deseti stoly je ve světoznámém průvodci 
popsán.  

Ráno vyjíždíme z hotelu do vesnice Bori . Naše funebrální nekroturistika pokračuje 
prohlídkou stylové vesničky, kde sice pohřbívají tradičně torajsky do skal a balvanů, ale 
místo obvyklých figurek Tau tau zde staví menhiry. Opět platí podobná pravidla, jako u 
loutek – právo na vztyčení menhiru má jen ten, komu příbuzní vystrojí pohřeb s dostatečným 
množstvím obětovaných býků. A výška menhiru odráží postavení zemřelého (měl by být z 
nejvyšší kasty), jeho bohatství a počet býků poražených na jeho počest. Menhiry jsou 
soustředěny v kruhu na návsi, uprostřed kruhu stojí na lešení domeček na kůlech s 
torajskou střechou (bohužel plechovou), odkud jsou organizovány pohřby a kde je vystavena 
rakev se zesnulým. Zdejší pohřebiště zase patří pouze jedné rozvětvené rodině, je zde 
možné vysledovat i užší příbuzenské vazby dané umístěním menhiru – naprosto jasných je 
několik skupinek s vyšším menhirem uprostřed a několika menšími kolem (někdy ani nelze 
mluvit o menhiru, protože je to spíše větší kámen): pravděpodobně matka a její děti zemřelé 
v dětském věku.  

  

Vesničané si nás nevšímají, můžeme se procházet naprosto volně po vesnici. Světy živých 
a mrtvých jsou tu propojeny. Mezi domy jsou přírodní bludné balvany velikosti kůlničky až 
stodoly, v nich jsou vydlabány hroby a na dvířkách vyryté křesťanské symboly spolu s 
ornamenty býčích rohů. Mrtví tedy neleží pod menhiry, jak by se mohlo zdát, ale jsou tady, 
mezi domy a jejich živými obyvateli. Menhiry jsou jen takovým čestným pamětním místem. 
Některé hroby jsou čerstvé, čteme i aktuální datumy, dokonce z letošního roku. A kolem jsou 
květinové věnce a upomínkové předměty – věci denní potřeby používané zemřelým za jeho 
života: deštník, klobouk, části oblečení, brýle. A zbytky jídla, nebo třeba PET lahve s vodou 
pro zesnulého. Na vršcích balvanů jsou pozůstatky starých i mladších zdobených már 
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saringan s tradiční střechou, většinou rozpadlých. Jsou jednorázové, a proto po použití už 
nikoho nezajímají. A podobně zbytky rakví. Do jeskyněk jsou mrtví uloženi v dřevěné rakvi, 
podobné těm našim, samozřejmě mnohem jednodušší. Když je pohřbíván další člen rodiny a 
dutina je plná starých rozpadlých rakví, jsou staré truhly vyhozeny ven a ponechány svému 
osudu, občas i s nějakou tou kostí. Pieta k pozůstatkům se zde nenosí, úcta patří osobnosti 
nebožtíka a vzpomínkám na něj, ne jeho kostem.  

Tato část Bori je rozprostřena na svahu kopce, procházíme chodníčkem a schůdky až 
nahoru, kde je zahrazena plůtkem kolem zahrady posledního domu. Když se vracíme zpět, 
zavane kolem nás zvláštní nakyslá vůně. Předchází nás vesničan s podivnou bambusovou 
konstrukcí na zádech, svislé bambusy s průměrem kolem deseti centimetrů jsou nahoře 
otevřeny a plné zvláštní bílé pěny. Palmové víno! Musí se sbírat ráno a spotřebovat do 
oběda, pak už není dobré. V restauracích jsme se po něm nejdříve ptali u večeří, ale 
obsluha nám jej nedoporučovala – prý sice mají, ale není dobré, ať raději přijdeme na oběd. 
Opět ukázka toho, jak ještě nejsou zvyklí na turistech rýžovat peníze. Stačí jim symbolicky 
vybírané vstupy do vesnic, ale ještě nejsou zvyklí turisty podvádět a okrádat. Dokonce se 
zde nenosí bakšiše, spropitné, tipy. Vždy jsou nám při placení všechny peníze vráceny do 
poslední rupie. A to palmové víno – jak chutná? Není špatné, nemá nic společného s naším 
pojetím vína, je mléčně zbarvené, nakyslé, je v něm cítit kvašení, asi nebude moc 
alkoholické a je docela osvěžující. Občas si jej dáme k obědu, obvykle ani není na jídelním 
lístku (to pak dostaneme zadarmo – nemá cenu, tudíž se neplatí, a to ani když sami 
připomínáme, že jej platit chceme). A obsluha má vždy zjevnou radost, když nám chutná. 
Ono tedy nechutná všem, ale já s Jardou si jej nenecháme ujít a ptáme se na něj zde na 
Sulawesi u každého oběda.  

Krásnou krajinou rýžových teras, hlubokých údolí a vysokých kopců jedeme dále 
serpentinami úzké cesty, na obzvlášť malebných místech děláme fotozastávky. U 
nenápadné lesní cestičky naši řidiči zastavují a my se dělíme na tři skupiny: část pokračuje 
auty přímo do restaurace na vyhlídkovém místě Batutumong  nahoře v kopcích, Jindřiška se 
rozhoduje pro tutéž cestu, ale půjde pěšky po silnici, zbytek vedený Martinem vyráží do lesů 
a polí se stejným cílem, ovšem trochu oklikou a se strmějším stoupáním, zato přímo místní 
přírodou, skrz domorodé vesničky a mezi políčky plnými rýže v různých vegetačních stádiích 
vývoje.  

Začínáme stoupat lesem, prozatím bez nějakých zvláštních výhledů, nebýt 
deseticentimetrového motýla, mohli bychom se cítit jako v Beskydech. Míjíme pár 
domorodců, které asi překvapujeme, jsme mimo obvyklá turistická místa. Až na konci 
stoupání se najednou otevírá pohled do údolí klesajícího dolů po levé straně cesty, kde mezi 
balvany je několik teras, část z nich vypadá jako běžná louka, zato ostatní jsou zality vodou 
se svazečky rýžových klasů. Každá terasa je zakončena nízkou hrázičkou, tak 25 cm nad 
úroveň hladiny vody nebo suché země (podle toho, v jaké fázi zrovna je osazená rýže), asi 
půl metru širokými. Po hrázičkách se dá dobře chodit, slouží tedy také jako chodníčky mezi 
poli. A takových výhledů nás čeká ještě několik, než dojdeme do vesnice. Proti nám se hrna 
skupina školaček ve stejnokrojích, jsme pro ně vítaným zpestřením dlouhé cesty do školy, 
jen je zklameme, že nemáme bonbóny, po kterých se ptají.  
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Za vesnicí se otevírá asi nejzajímavější část našeho treku. Široké a dlouhé údolí plné 
rýžových polí a teras, které se táhnou do dálky, kde padají do údolí ještě hlubšího, my 
vidíme až jeho protilehlou zalesněnou stranu. Někde tam dole leží Rantepao. Políčka jsou 
plná rýže ve fázi svěží zeleně, hustě rozrostlé po celé ploše polí, nyní už jen částečně 
zavodněných (spíše plných životodárného bláta, než vody). Ta jásavá zeleň kolem je až 
nepravděpodobná a neuvěřitelná, až z ní skoro bolí oči. Jen v dálce vidíme občas shrbenou 
postavičku zemědělce plahočícího se na svém dílku, na mnohých teráskách jsou uvázáni 
buvoli, kteří buď jen tak postávají a pasou se, nebo se rozkošnicky máchají v bahnitých 
jezírcích.  

   

Buvoli nám způsobují trochu problémy. Pokud jsou mladí, tak nejsou nebezpeční a člověk je 
snadno zažene do bezpečné vzdálenosti (obvykle to však stejně necháváme na Martinovi), 
ti starší bývají občas agresivní a už to není tak jednoduché. I Martin má před nimi respekt a 
raději je porůznu obcházíme. Ovšem mimo hráziček je často voda a bláto, takže musíme 
improvizovat a slézat různé meze a příkopy, často dost obtížně. Jeden statný býk nás 
dokonce donutí k horolezeckému výkonu, když musíme vyšplhat na balvan několik metrů 
vysoký. Buvoli mají v nozdrách kruhy, za které je jejich majitelé ovládají, ale cizí člověk se 
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jen tak přiblížit nemůže. Domorodci nepočítají s turistickými výpravami a svůj dobytek klidně 
uvazují na svých polích. Pro ně to problém není, nám to komplikuje cestu a vlévá trochu 
adrenalinu do žil.  

   

   

  

Míjíme naprosto nečekaný křesťanský katolický kostelík, vypadá tu jak pěst na oko. Znovu 
nám připomene, že Torajové jsou křesťané. A za ním další a další pole a výhledy do dálky, 
co pár metrů, to jiný pohled. Rozpadáme se na skupiny, jdeme už hodně roztrhaní, když 
cesta začíná stoupat. Ještě i na prudkém svahu se místní snaží terasami udržet půdu 
úrodnou a připravenou k pěstování rýže, políčka jsou stále užší a užší, terasy vyšší a vyšší. 
Musíme si při jejich zdolávání občas pomoci i rukama. Až už je svah tak neúnosně prudký, 
že se ocitáme v docela divokém pralese, kterým vede jen úzká vyšlapaná stezka mezi 
kapradinami a palmami. Docela namáhavě se tak vyhrabeme na asfaltku, kterou docela 
vítáme. Víme, že cíl už je blízko, pár set metrů kolem panoramatického hotelu s lodžemi v 
torajských tongkonanech a jsme v restauraci na vyhlídce Batutumong , cíli dopolední trasy.  
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Po zábradlí se snaží lézt samička roháče, podle přiloženého foťáku odhadujeme její délku k 
deseti centimetrům. Má ulomených několik nožiček (tedy při její velikosti spíše noh) na jedné 
straně a nemůže se pohybovat, i tak vzbuzuje velký respekt. V restauraci jsou z nás mírně 
vyděšeni, na takové návaly tu nejsou zařízeni. Proto nám nejdříve zapřou i pivo, které se ale 
po pár minutách zázračně objevuje. Jídelní lístek můžeme rovnou odhodit, skoro nic není, 
většina z nás končí u obvyklých kuah polévek, případně nudlí mie goreng.  

Další část treku by už neměla být tak do kopce, přidává se k nám i zbytek kolegů, jen ti, co 
mají zdravotní problémy, pokračují autem dolů do údolí, kde na nás budou čekat. Vyrážíme 
a divíme se, protože místo s kopce stoupáme stále nahoru, dokonce po asfaltu, což není 
nijak příjemné. Míjíme pár tradičních obydlí a Martin konečně zavelí k opuštění cesty. 
Bohužel civilizace se nedá zastavit a tam, kde byla ještě nedávno jen vyšlapaná stezka, 
budují dnes cestáři cestu. Chodník je teď zasypaný kameny více než deseticentimetrovými, 
zřejmě základem pro pozdější zasypání štěrkem a zpevnění podkladu, ovšem nyní 
schůdnými velmi nepohodlně. Tak jdeme několik kilometrů, vzpomínáme na ranní část, která 
sice vedla do kopce vzhůru, ale šlapalo se mnohem lépe. Až když konečně mineme skálu, 
ze které přímo na místě dělníci vysekávají kameny pomocí dlát a kladiv, cesta se trochu 
zlepší. A definitivní obrat k lepšímu je po Martinově povelu k odbočení do lesa po úplně 
nenápadné stezičce, která vypadá jen jako vyšlapaná od zvěře. Prozatím jsme nic 
zajímavého neviděli, když nás Martin na křižovatce zastaví a dává dvě možnosti 
pokračování: cesta kratší a rychlejší (zato bez výhledů), nebo delší a hezčí, ovšem s 
nebezpečím deště z černých mraků na obzoru. Volíme variantu druhou a děláme dobře.  
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Konečně krásná krajina, ještě malebnější, než ta ranní. Svahy jsou strmější, terasy proto 
vyšší, rýže je zde mladší, musí být zalita vodou a je rozdělena na jednotlivé svazky, země 
tedy není jednolitě zelená, má i další odstíny třeba hnědé (zakalená voda), nebo modré 
(když se ve vodě zrcadlí obloha). Uprostřed políček jsou patrné kruhové „studny“, místa o 
průměru kolem dvou metrů s vyhloubeným dnem, odkud se jednak může čerpat voda, 
jednak se v nich chovají ryby. Velké kameny dodávají krajině romantický vzhled (přes hroby 
v některých z nich). Místy překonáváme prudké několikametrové meze, tentokrát lezeme 
dolů. Opravdu nádhera. Jdeme tak více než hodinu, než zapadneme do lesa, kterým už 
půjdeme až k autům. Jen ta obloha nám dělá starosti. Už i vidíme, že od protější strany údolí 
se na nás žene déšť, ani Martin nepochybuje, že zmokneme, optimistický zůstává jen Jarda 
a jako jediný má pravdu. Pár set metrů od nás se déšť stáčí a vyhýbá se nám. Procházíme 
několika obydlenými místy, cesta je hodně poničená asi vodou z minulých průtrží, ještě vloni 
prý by pro nás auta přijela blíže, takto nám zbývají poslední dva kilometry lesem a 
vesnicemi. Jsme docela rádi, když za zatáčkou vidíme čekající minivany. Nasedáme a se 
zaklapnutím posledních dveří se spouští prudký liják, než se však vrátíme do Rantepaa, je 
po dešti. Náš krokoměr naměřil 18 kilometrů, ve skutečnosti jsme asi ušli méně, protože 
větší část cesty vesla do kopce/s kopce, a to se dělají kratší kroky.  
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Další liják nás chytne zrovna u odchodu z (výborné) večeře, když nepomůže ani dvacet 
minut čekání, vrháme se statečně do deště a utíkáme mokří do hotelu.  

Další den, vlastně poslední celý den na Sulawesi, je sobota, den trhů v Rantepau . Jedeme 
na kraj města, už dlouho před příjezdem na tržiště se prodíráme davy lidí spěchajících na 
trh. Občas někdo vede buvola za kroužek v nozdrách, někdo zase na kolečkách veze 
svázané prase, jiný na zádech v pytli namačkané slepice a kohouty.  

Tržiště má několik sekcí. U vchodu do areálu jsou shromážděni prodejci drůbeže, ovšem ne 
tak úplně v našem smyslu slova, kde za drůbež považujeme hospodářská zvířata. Tady 
převládají bojové kohouti – vychrtlí, s dlouhýma nohama. Každý prodejce si ty své hýčká, 
upravuje je a předvádí jejich bojovnost přiblížením ke konkurentům, ke skutečným soubojům 
zde ale nedochází, vše končí náznakem. Slepice jsou namačkány do řídce pletených pytlů 
tak, že se ani nemohou hýbat.  

Přes noc pršelo, všude je mokro, bahno, bláto, louže. To nebrání trhovcům posedávat po 
zemi na natažených plachtách s hromadami zboží. Prodává se vše: ovoce, zelenina, maso, 
káva, koření, domácí potřeby, hračky, drogerie, deštníky, textilní galanterie, ryby, mořské 
plody, obnošený textil, … Exotické je celé tržiště, my si samozřejmě vybíráme místa s 
netradičním sortimentem. Třeba pražiče kávy. Káva z Tana Toraja je vyhodnocovaná 
experty jako jedna z nejlepších na světě. Tady se prodává jak po pytlech, tak v malém. Vždy 
u ohromného, z rákosu pleteného sudu plného kávy stojí majitel, který nabere do hrnečku 
kávu a na místě ji v přístroji upraží, na požádání i umele. Zabalí do igeliťáku a za směšnou 
cenu prodává.  
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Vcházíme do zastřešené části a přicházíme skrz všehochuť stánků k rybí sekci. Té dominují 
hromady sušených miniaturních rybiček (do 5 cm), prodávaných na kila – v letadle jsme je 
chutnali a nebyly špatné. Sušené se prodávají i větší ryby, vykuchané a roztažené jako 
motýli. Nejčastěji prodávané čerstvé ryby jsou snappeři (těžko říci, jak se jmenují česky, 
možná to je jen obecné označení pro rybu), bílí, černí, červení. Zřejmě jsou to mořské ryby, 
prodávají je hned vedle tuňáků. Sladkovodní ryby se prodávají živé, v mísách se tísní 
desítky malých sumečků – tak do půl metru. Z plodů moře se sbíhají sliny nad krevetami a 
malými sépiemi.  

V zadní části areálu se prodává zelenina, všude barev, až oči přecházejí. Nechápeme, jak to 
mohou vše prodat. O části sortimentu vůbec netušíme, jak se jmenuje a k čemu slouží – 
pravděpodobně k jídlu, ale jestli jako přílohy, koření, hlavní vegetariánské chody, ozdoba na 
talíři. A za hlavním tržištěm ještě další areál – tržiště dobytčí, kde se prodávají prasata a 
buvoli. Dovnitř nejdeme, jednak nemáme tolik času, jednak se nám nechce platit 20.000 Rp 
za vstup pro turisty (přitom to je 40 Kč, čili směšná cena, ale člověk si snadno zvykne, že v 
Indonésii se často vstupy neplatí, a když, tak nižší, a těch 40 korun se mu najednou zdá 
moc, i když je to vlastně směšné). Je to jedno z mála míst, kde chtějí na turistech vydělat 
podle našeho názoru trochu nestydatě a zbytečně, dobytčí trh totiž není nějaká turistická 
atrakce, ale živé místo pro obchod s dobytkem. Takže jen od vchodu pozorujeme stovky 
svázaných prasat ležících na bambusových konstrukcích jedno vedle druhého. Buvolů snad 
ještě více, různých velikostí, barev a rozložitosti rohů. Když uvážíme, že jeden každý stojí 
nejméně 2.000 euro (ale mramorově grošovaný také 6.000), tak se tu točí miliony.  

  

Pár kolegů nakoupilo na trzích i nějaké suvenýry, my jsme se spokojili s pasivní prohlídkou. 
Všichni spokojeně nasedáme do aut a vyrážíme zase do okolních kopců. Na chvíli si 
připadáme jako doma, míříme na Pálavu, tedy vlastně do Palawy , tradiční vesnice (tradiční 
zde znamená s klasickým uspořádáním domů v severojižním směru, na východní straně 
návsi domy, na západní sýpky, vše s prohnutými rohatými střechami), kde se většina 
ženského obyvatelstva zabývá tkalcovstvím.  
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Nám tkaní předvedou jen tak pro formu, nikdo nepracuje, jen když se objevíme, tak jedna 
stařenka zasedne za stav a asi pět minut tká nějakou bílou látku, ani nemá moc zájem 
prodat z krámku za stavem. Samozřejmě nás nevyžene a pár sarongů a přehozů prodá, ale 
je vidět, že je duchem jinde. Ve vesnici se totiž připravuje pohřeb a to je událost, která je 
důležitější a hlavně zajímavější, než nějací otravní turisti. My se ještě vnutíme na prohlídku 
jednoho tongkonanu, ukazuje se ovšem, že to ve skutečnosti není obytný dům, ale krámek, 
kde se nám snaží prodat suvenýry. U nás neuspějí, jsme však rádi, že vidíme dům zevnitř. 
Pod mohutnou střechou se skrývá překvapivě malý prostor rozdělený na 3 části – malinká 
spací sekce úplně na východní straně, stejně malá západní kuchyňka a trochu větší 
centrální místnost, nábytek prakticky žádný. Plocha bytu je oproti ploše střechy maximálně 
poloviční. Vstupuje se padacími dvířky po schůdcích, vše je asi dva až tři metry nad zemí. 
Je tu relativně příjemně, možná střecha slouží svou velikostí a tvarem jako izolace a 
klimatizace.  

Na návsi se staví rozměrné bambusové lešení pro pohřební slavnost, kterému vévodí 
obrovské máry saringan. V jednom z domů s desítkami buvolích rohů na štítu se nemůže 
dočkat svých posledních 15 minut slávy již 3 roky mrtvá nebožka. Další konstrukce stojí 
všude po vesnici kolem centrálního prostranství, u vchodu je na speciálně postavené stavbě 
s červenou látkou kolem dokola pověšena figurína oblečená do vlastních šatů zemželé, 
klobouku a botů, nad sebou její deštník – má to být sama pohřbívaná žena, které se zde 
prokazuje úcta, nosí se jí obětiny, jídlo a pití, modlí se před ní (křesťansky).  

Najednou začíná u vchodu do vesnice nějaký ruch a frmol. Přivádějí se býci, kteří budou 
obětováni při pohřbu. Shromažďují se kolem figuríny znázorňující nebožku, je jich dvanáct, 
asi se bude pohřbívat docela významná osobnost. Většina zvířat je klidná, někteří jsou však 
trochu nervóznější a začínají útočit na sousední kusy, k velké radosti a pobavení 
domorodců. Přicházejí svátečně oblečení příbuzní a kněz sloužící krátkou mši (nebo jen pár 
modliteb), vše končí hromadným a hlasitým: „Amen“. Kněz odchází důstojně pod deštníkem 
následován průvodem příbuzných, družiček a nakonec i buvolů. Vydáváme se za nimi.  

Buvoli zastavují u plácku pod vesnicí, vesničané tvoří kruh a do něj jsou postupně přiváděni 
po dvou buvoli odsouzeni k smrti v následujících dnech, aby si naposledy zabojovali v 
improvizovaných býčích zápasech. První dvojice je celkem nudná, jeden z bojovníků to 
rychle vzdává a bere do zaječích za posměchu publika. Zato druhý pár je bojovný. Místní 
hlasitě povzbuzují, prožívají každý výpad, smějí se neohrabanému pohybu neforemných 
buvolů, nezvyklých zápasit. Chvíli to vypadá, že nepatrně menší buvol se dostává do 
defenzívy a je natlačen ke břehu ohraničujícímu část plácku. Najednou však chytře uhne, 
vymění si místo se soupeřem, nabírá jej na rohy a naprosto neuvěřitelně soka zvedá nad 
sebe a přehazuje dozadu, za frenetického nadšení vesničanů. Ještě chvíli bojují, než to 
jeden z bojujících vzdává a vrhá se ze srázu na konci louky dolů mezi banánovníky, 
pronásledován soupeřem. Jejich majitelé skáčou za nimi a je přiveden další pár. Ten bojuje 
nebezpečně blízko davu čumilů, který nestačí uskakovat před horami nekoordinovaně se 
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pohybujícího masa. Když se tak proženou pár centimetrů kolem fotícího Pavla, velí Martin s 
Honzou k návratu do aut.  

   

Předposlední vesnicí v Tana Toraja, do které nás Martin pozve, je vesnice Londa . 
Samotnou vesnici moc nevidíme, hned se nás ujímají místní chlapci a vedou nás – jak jinak 
– ke zdejšímu pohřebišti. V Londě se pohřbívá dokonce dvěma způsoby. Jedna rodina 
pohřbívá do tzv. zavěšených hrobů, druhá do jeskyní. My se přes menší kopeček 
dostáváme pod ohromný skalní převis, z jehož vrcholu jsou na bambusových lešeních 
spuštěny lávky, na nichž jsou jedna vedle druhé poskládány desítky jackfruitových rakví, ty 
nejstarší i pár set let staré.  

  

Kolem visí liány ze zalesněného kopce nad převisem, lávek je několik zavěšených v různých 
výškách, mezi nimi zastřešený „balkonek“ se zástupem postav Tau tau. Na rozdíl od vesnice 
Lemo jsou ty zdejší vyvedeny naprosto realisticky do podoby svého mrtvého, mají na sobě 
jeho oděv, brýle, klobouky, deštníky a boty. Při zničení oděvu vlivem počasí a stářím je 
možné figurínu převléct, ale musí se podřezat další buvol. Každá soška má jiný postoj, 
celkově balkonek vypadá jako terasa s vesničany hledícími na obzor.  
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Zavěšené rakve (některé s náznakem prohnutých střech) jsou viditelnou památkou na 
mrtvého, ke které je možné přinášet dary, současně jejich zavěšení vysoko nad zem chrání 
těla před divokými zvířaty. Je využitý každý kousek převisu, někde jsou rakve naskládány i 
na sebe. Pod převisem jsou pak volně poházeny zbytky rozpadlých rakví a staré máry. A 
samozřejmě kosti a lebky, některé jen tak, jak odpadly od stěny, jiné naaranžované do 
morbidních „zátiší s lebkami“. Některé kolegy už začíná nekroturistika a nedostatek piety v 
evropském slova smyslu znervózňovat.  

   

  

A to je to nejhorší a nejzajímavější teprve před námi. Místní mladíci zapalují kahany a vedou 
nás uzounkou štěrbinou, které jsme si doposud ani nevšimli, do nitra skály. Šplháme za 
poblikávání kahanů mírně vzhůru úzkou černou rozsedlinou několik desítek metrů, nic 
příjemného pro lidi se strachem z uzavřených prostor. Stísněné prostředí vyvolává dojem, 
že je tak úzké, že bude nemožné se vůbec otočit zpět a vrátit se ven. A když se po chvíli 
rozšíří, klesne strop tak nízko, že musíme do hlubokého předklonu (rukama se opíráme o 
zem), abychom se protáhli sotva metrovým otvorem dále. Potmě, samozřejmě.  

Jsme docela hluboko v nitru hory, když spíše tušíme, než abychom viděli, že jsme v trochu 
rozlehlejší jeskyni. Na zemi podél stěn, ale i zavěšeny na stěnách a položeny ve výklencích 
tu leží rakve v různých stádiích rozpadu. Prostředí je asi náchylnější k hnilobě, rakve jsou 
mnohem poničenější, než ty venkovní. A všude plno kostí a lebek. Jsme v první z několika 
jeskyní, další následují za průrvami ve stěnách, hotový labyrint. Průvodci nás upozorňují na 
různé zajímavosti typu nejstarší/nejnovější, v jednom rohu jsou nepietně v igelitovém pytli 
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pozůstatky milenců, kterým zakázali rodiče se vzít, a tak spáchali společnou sebevraždu – 
rakev se po šedesáti letech nedochovala, proto ten igelit, aby byli stále spolu aspoň v pytli, 
když ne v rakvi. V rakvích bez víka vidíme zbytky koster v rozpadlých hadrech, původně 
svátečním oblečení. Některé rakve jsou schválně pootevřeny a víka podepřena lebkami – že 
by chtěli mít jejich obyvatelé přehled o dění v jeskyni? A když záblesk světla z kahanu osvítí 
prostor za námi, vidíme, že jsme skoro opřeni o rakev, ze které leze hlava se zbytky tkání. 
Jak z filmového horroru, mrtví se dobývají ven z rakví. To už je na některé moc a spěchají 
na vzduch.  

   

Útlocitnější duše vyčítají Torajům nedostatek úcty a piety ke svým předkům. Oni by se zase 
zcela určitě divili, že my ty své necháváme spalovat, jde jen o zvyky a obyčeje, kde jedna 
kultura ne zcela chápe kultury jinou. Nám několikadenní putování za pohřebními zvyklosti 
Torajů přišlo jako velmi zajímavé a zvláštní, jsme rádi, že jsme vše viděli, dokud je to ještě 
autentické a neuhlazené pro oči západních turistů. Nádherná sulaweská příroda je takto 
doplněna zajímavým poznáváním naprosto jiného způsobu života, než jaký jsme kdy viděli. 
Indonésie bez Sulawesi a Torajů by byla nekompletní, žádný turista po Indonésii by Tana 
Toraja neměl vynechat!  

Vracíme se k minibusům, je tady jeden stáneček se suvenýry, za kterým vidíme vchod do 
vesnice a muže, který hadicí ostřikuje svého bílého buvola, za nozdry se zvednutou hlavou 
uvázaného k ráhnu. Není to albín, ale skutečně bílá mutace, protože má modré oči, albíni 
mají červené. Zajímavé je, že takto bílý buvol je sice dražší, než obvyklý hnědý, ale 
nejdražší jsou buvoli mramorovaní, kteří se nám líbí nejméně. A v ceně se opravdu odráží 
jen ta barva a její estetické vnímání, protože k rituálům se používají všichni stejně, i když ti 
dražší jsou možná pro zemřelého větší poctou.  

  

Poslední navštívenou vesnicí je Kete Kesu , asi nejtradičnější z vesnic, až budí dojem 
skanzenu. Všechny domy i sýpky mají střechy kryty tradičními materiály, jejich původnost 
zdůrazňuje to, že jsou porostlé trávou a mechy. Domy jsou normálně obydlené, v sýpkách je 
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skladována rýže. I když je pravda, že o kus dál jsou i modernější domy. Prohání se tu děti, 
dospělí asi někde pracují, my vidíme hlavně řezbáře pod jedním domem v jeho dílničce a 
prodejně zároveň. Některé kousky jsou opravdu povedené, asi nejhezčí jsou tácky s 
vyrytými torajskými motivy.  

Na vesnici je pěkný pohled už z dálky, stojí totiž za rýžovou lagunou, na břehu rostou 
barevné květiny, vše je čisté a upravené. V rýžovišti se cachtá pár buvolů, jeden si na svém 
místě vyrobil přímo bahniště, ve kterém se rochní a převaluje na zádech se zvednutýma 
nohama, když jej pak pes vyžene, třpytí se ve sluneční záři jako natřený zlatou barvou. 
Majiteli jiného se naopak nelíbí, že jeho buvol je zabahněný a kbelíkem se snaží se 
střídavými úspěchy jej opláchnout.  

   

Naposled prohlížíme tongkonany a alangy, pár jich ještě uvidíme po cestě, ale brzy se 
začne stmívat a nás čeká přesun do Makassaru na jižním pobřeží. Stihneme se na hotelu v 
pohodě sbalit, i když už nám zůstaly pro celou skupiny jen dva pokoje na sprchu a 
převlečení. Skočíme na večeři a už jen čekáme.  

Dálkový linkový autobus tu funguje tak trochu jako taxi, přijede pro nás přímo k hotelu (ale 
nejen pro nás, cizince, zajíždíme tak postupně i pro další domorodé cestující). Autobus je 
supermoderní, místa máme rezervována místenkami, sedadla mají obrovské rozestupy, 
takže se sedadlo dá sklopit skoro do vodorovna. A na nohy je připravena zvedací plošinka. 
Sundáváme boty a cestujeme vleže. Chvíli nás nenechá spát karaoke z TV, nakonec řidičův 
pomocník vypíná televizi, zhasíná a nechá nás klimbat. Velký autobus jede mnohem klidněji 
než malý autobusek před několika dny opačným směrem, takže brzy usínáme a budí nás 
jen dvě čtvrthodinové zastávky cestou na toaletu (při jedné z nich pozorujeme velikánskou 
strašilku ztracenou a dezorientovanou na dlážděné ploše před toaletami). Měli jsme trochu z 
nočního přejezdu strach, byl však naprosto zbytečný. Cestuje se nám komfortně, vyspíme 
se a těch sedm-osm hodin nám uteče ani nevíme jak.  

Letadlo má tradičně zpoždění, takto brzy ráno ještě nemají pekařské krámky plný sortiment, 
ale nějak to čekání přečkáme.  

Vzdálenosti v Indonésii jsou značné. Obyčejný let mezi dvěma ostrovy může být delší, než 
let mezi dvěma nesousedícími státy v Evropě. Přesto přistáváme na ostrově Bali  ve městě 
Denpassar  před polednem. Už nás čeká opravdu velký mikrobus, do kterého se vejdeme 
všichni spolu. Přestože Denpassar tvoří s Ubudem téměř dvojměstí, hustým provozem nám 
chvíli trvá, než se do Ubudu  a jeho centra dopracujeme. Centrem je míněna čtvrť mezi 
dvěma hlavními ulicemi, které vedou od Posvátného opičího lesa (podle kterého se jmenuje 
ta dražší ulice) do mírného kopce, na jehož vršku je spojuji ulice třetí. My bydlíme v 
sympatickém hotýlku na dolní straně ulice levnější (z hlediska obchůdků a warungů – 
levnějších restaurací), pojmenované po Hanumanovi. V udržované zahradě, jejíž součástí je 
i rýžové políčko, stojí několik apartmánů po čtyřech pokojích, uprostřed menší bazén z 
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jemně drsného černého kamene. Chodníčky lemují palmy, u apartmánů stojí na kůlech malé 
domečky na obětiny hinduistickým bohům. Pokoje jsou poměrně luxusní, každý má i 
verandu s posezením, k dispozici je čaj i káva, horká voda na zalití v termosce, kterou 
personál často doplňuje, případně je možné o doplnění požádat. U bazénu v přístřešku 
můžeme využít masáže na dvou vysokých lehátkách, musí se však včas objednat, maséři a 
masérky (dle požadavku) přicházejí odjinud. Paráda.  

  

Rychle se ubytujeme a jdeme individuálně na oběd. Z mnoha místních restaurací si nakonec 
oblíbíme dvě: jednu trochu dražší s rybami a plody moře, s výhledem na famózní rýžové 
pole uprostřed města, druhou obyčejnější, s vynikajícím nasi gorengem (smažená rýže) 
servírovaným ve vydlabaném ananasu a posypaném oříšky. V obou mají i čerstvé džusy, 
které si dopřáváme v hojné míře. Hlavně avokádovo-čokoládový a pak libovolnou směs, jejíž 
druhou složkou je banán (mango-banán, meloun-banán, …).  

Odpoledne se část z nás s Honzou a Katkou vydává nahoru na prohlídku města. Naše třída 
je plná hotýlků, restaurací a obchůdků se suvenýry, naprostá změna po Jávě i Sulawesi. 
Každých pár desítek metrů stojí nějaký městský chrám, všechny ozdobené a před všemi 
obětiny – ty jsou nejen před chrámy, prakticky před každým domem je miska s jídlem a 
květinami (k velké radosti koček). Před chrámy stojí velké zahnuté tyče z rákosí a bambusu, 
někdy doplněné oltáříkem, pozůstatek jedné hinduistické slavnosti konané asi před 
měsícem, v době našeho pobytu pak budou při další slavnosti sundány. My se nikde 
nezdržujeme, náš cíl je horní část města, kde stojí dva hlavní místní chrámy.  

Zvenku se příliš neliší od mnoha dalších balijských. Až po vstoupení vidíme, že jsou 
rozsáhlejší. Prohlížíme nejdříve Sultánský palác, na náš vkus je zde hodně turistů, převažují 
Japonci. Více se nám líbí Vodní palác, kde zase celkový dojem kazí řady modrých 
plastových židliček nachystaných na večerní balet. Celkově jsou hinduistické chrámy dost 
pěkné a zajímavé, jejich inflace ale způsobí, že se brzy trochu okoukají a jsou v paměti 
snadno zaměnitelné. A to nemluvíme o všech domácích chrámech a svatyních, které vidíme 
za jízdy z autobusu každých pár desítek metrů. Bali je ostrovem chrámů… Jako je Jáva 
muslimská, Sulawesi křesťanské, tak je Bali hinduistické. A hinduisté mají potřebu své bohy 
neustále oslavovat, takže za ta léta na ostrově vybudovali podobných chrámů desetitisíce. 
Symbolem Bali by měl být hinduistický chrám.  
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Mezi Sultánským palácem a Vodním palácem míjíme tržnici, jednou se do ní mrkneme (a 
zjistíme, že nic moc), teď však už sami míříme opičí ulicí zpět dolů. Opravdu je tu vše dražší 
a načinčanější, naše Hanumanova ulice má mnohem opravdovější atmosféru. Nic nás nijak 
zvlášť nezaujme, až když procházíme kolem Opičího lesa a pozorujeme skotačící makaky 
na jeho okraji. Musíme se někdy podívat dovnitř, dnes už se bude stmívat a je zavřeno. Do 
hotýlku se vracíme z druhé strany, hned vedle máme supermarket, to se může hodit. Zvláště 
když dochází slivovice a tady prodávají třídecovku výborného jamajského rumu za 26.000 
Rp. Ještě večeře a před spaním skáčeme do bazénu – výborná relaxace. Část kolegů je 
aktivnějších a jde do Vodního paláce na balet. Vrací se spokojeni, my už jsme Rámajánu 
viděli a raději odpočíváme.  

Druhý den po Bali věnujeme zpočátku dalším chrámům. Jedeme kus cesty, než se 
dostaneme do městečka Klungkung, kde stával dříve soudní dvůr Kerta Gosa . Je hrozné 
horko (ale to je v Indonésii pořád), zde je trochu příjemněji i proto, že hlavní soudní místností 
je otevřený altán na ostrůvku uprostřed bazénů. Bohužel se i v tom teple musíme povinně 
navléci do sarongů, bez tohoto oblečení je vstup zakázán. Je možné si sarongy zapůjčit 
(zde zadarmo, někde za mírný poplatek, jinde i za poplatek vyšší), my to řešíme jednou 
provždy zakoupením dvou sarongů po 30.000 Rp od místní trhovkyně.  

Nejdříve si areál obejdeme, chvíli se zdržíme u dvou policistů, kteří si krátí dlouhou chvíli 
hrou na nějaký vibrafon. Jednoho z nich na chvíli vystřídá i Jindřiška a po krátkém zacvičení 
jej úspěšně nahrazuje. Až nakonec se dostáváme do hlavního altánku na jezeře s 
malovaným stropem. Jsou zde vyobrazeny jednak úryvky z Rámajány, jednak ze soudních 
sporů zde projednávaných.  

  

Moc se nezdržujeme a pokračujeme dále do centra ostrova, pod nejvyšší balijskou sopku 
Gunung Agung, 3.142 m.n.m. Tady byl vybudován největší balijský chrám, titulovaný 
dokonce Matka chrámů, Pura Besakih . Sopka bohužel stahuje všechny mraky z okolí jako 
magnet, je celá zahalena v mracích a hrozí déšť. Parkoviště jsou úmyslně poměrně daleko 
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od vstupu, cesta je lemována obchůdky se suvenýry, z obavy před blížícím se deštěm se 
nezdržujeme a spěcháme do chrámu. Najímáme asi dvanáctiletého průvodce, hned za 
vstupem však začíná prudký slejvák. My máme své deštníky, ostatní si pronajímají místní 
paraplata.  

A prší po celou dobu naší prohlídky (opět v sarongu). Brzy pochopíme, že sledovat výklad a 
současně se chránit před deštěm je nemožné. Rezignujeme na skupinu a touláme se sami. 
Chrám ze 14. století je opravdu velmi rozlehlý, je to vlastně více chrámů (prý 22, ale spočítat 
to nejde, protože se různě prolínají) soustředěných do jednoho místa na terasách úbočí 
sopky Agung. Komplex je zhruba souměrný podle svislé osy, kterou my také vystoupáme po 
chodnících a schodištích až úplně nahoru. I teď v dešti a mlze má chrám zajímavou 
atmosféru. Svatyním dominují tmavé střechy, často u pagod několikapatrové, stavby jsou 
zdobeny zlatou barvou, všudypřítomná flóra dodává barvu zelenou, květiny červenou. To 
vše v tajemném mlžném oparu. Mnoho chrámů je soukromých a nepřístupných, přes zídky 
je vidět, že stejně o nic nepřicházíme, uvnitř dvorů jsou všechny skoro identické.  

   

Nahoře je suvenýrový shop, chvíli čekáme na zázrak, pršet však nepřestává, takže se 
pomalu vracíme dolů. Teď teprve si kolegové uvědomují, že deštníky musí vrátit a do 
našeho mikrobusu se stejně vrátí promočeni. Máme docela čas na prohlídku suvenýrů, ceny 
jsou obzvláště výhodné, protože déšť všechny turisty vyhnal a my jsme jediní návštěvníci, 
ochotní pustit chlup. Trhovci se předhánějí v nabídkách, někdy i čtvrtinových proti cestě 
nahoru. Bez velkého smlouvání tak kupujeme hlavní suvenýr, na který se chystáme celou 
cestu – masku Hanumana, používanou herci Rámajány. Dřevěná maska je z několika částí: 
hlavní část přes obličej, klapající dolní čelist, zadní část na temeno a dlouhé lněné vlasy. 
Vše výrazně vyřezávané a barevné, otevírací ústa zdobí výhružné kly a vůbec je maska 
zuřivá a strašidelná. Jsme smířeni s její neskladností, povezeme ji i v letadle v igelitce. 
Doplní tak naši domácí sbírku masek jako čestný kus. Dáváme za ni 50.000, ve městě ceny 
začínají na 400.000 a za některé chtějí i dva miliony. Za stovku korun velice dobrý nákup. 
Odpoledne ji nasadím na hlavu a vyzkouším postupně na nic netušící Janě a Jindřišce, o 
obě se pokouší infarkt, zvláště když zaklapu čelistí. Za podobně výhodné ceny nakoupíme i 
stínové loutky a barevné sošky gekonů na zeď.  

Na parkovišti na poslední chvíli neodoláme nabídce ochutnávky u stánku s ovocem a 
nakoupíme si na doma (opět levně) exotické plody rambutanu (červená ostnatá koule po 
vyloupnutí ukáže bílou sladkou dužninu, podobně jako litchi), mangostinu (tvrdší koule 
velikosti jablka skrývá sladkokyselé stroužky dužniny vzhledem připomínající česnek, chutí 
spíše opět trpčí litchi) a typicky indonéského hadího ovoce salaku se slupkou připomínající 
hadí kůži (roste jako hlíza u kořenů salakové palmy).  
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Cestou vnitrozemím se počasí začíná lepšit, čím dále od Agungu, tím více slunce. Řidič se 
nás snaží zavézt na oběd do drahé restaurace pod průhlednou záminkou výhledu na rýžová 
pole, vyhlídku schválíme, oběd ne. A vyhlídka to je skvostná. V údolíčku mezi palmovými 
háji nasvěcuje slunce neskutečné terasy s rýží. Postáváme mezi stoly obědvajících turistů a 
hledíme na tu nádheru pod námi.  

   

Asi by nebylo špatné ani to jídlo, ale nemáme ani čas a už jsme se rozhodli, že tady jíst 
nebudeme, takže to teď nebudeme měnit. Podboha druhé kategorie Ganéšu v podobě 
modrého slona u vchodu si ale vyfotit musíme.  

  

Pokračujeme k dalšímu chrámu, cestou míjíme největší balijské jezero Danau Batur  se 
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stejnojmennou sopkou uprostřed. Celé jezero zaplňuje kalderu obrovského kráteru, dnes už 
spíše tušeného mezi okolními kopci, bývalými hranami. Řidič míjí obsazenou vyhlídku a 
chce nás zavézt na jinou, ta je však níže, takže část výpravy protestuje a donutí ho riskantně 
se otočit na úzké cestě s prudkým srázem před námi a vrátit se zpět. Mezitím se vyhlídka 
uvolnila a my máme výhled na dvojitý kužel Gunung Baturu , sopky uprostřed jezera – 
kráteru starší sopky.  

  

Další nabídka od řidiče je farma s kořením a kávou. Bereme a souhlasíme. Je to 
samozřejmě farma turistická, koření a stromy jsou po jednom a označené popisky, 
podstatou prohlídky by měl být obchůdek. Jsou tu však i kavárničky s výhledem na protější 
svah, kde opravdu pěstují kávu. A tu tady na místě praží a dávají ochutnat. Kavárničky jsou 
stylově rozloženy na několika terasách nad sebou, každá má tak 5 stolečků. Jeden nápoj z 
nabídky je zdarma, s výjimkou cibetkové kávy, která se platí. Kdo si ji ovšem dá, dostane 
všech dalších 5 nápojů zdarma. Znovu začíná pršet, dobrý důvod zasednout do kavárničky.  

Cibetková káva . Dá se už sehnat i u nás, v několika vyhlášených pražských restauracích a 
kavárnách, jedno presso vyjde na několik set, nejnižší cenu jsem viděl nějak kolem 400,- Kč, 
obvyklejší je ale cena nad 600. Kdo dává přednost pohodlí domova, může si pořídit přes 
internetový obchod balení 57 gramů za 999,- Kč, v akci občas i kolem sedmi stovek. 
Světové ceny se pohybují mezi USD300 až USD600 za kilo.  

Cibetková káva se samozřejmě nepraží z cibetek, i když její název by podobná zvěrstva 
mohl evokovat. Ale skutečnost je možná pro citlivější lidi ještě o trochu horší. Cibetka, 
správně hezky česky ovíječ skvrnitý, je kunovitá šelmička, žijící mimo jiné v Indonésii. A 
právě ty indonéské mají zvláštní zvyk, šplhají po kávových keřích a nějakým šestým 
smyslem vyhledají a sežerou ta nejkvalitnější zrnka, dokonce je rozpoznají lépe, než lidští 
sběrači, kteří do kávových plodů nevidí a řídí se jen jejich vnějším vzhledem. V trávicím 
traktu cibetky se stráví slupka a kyselé prostředí žaludku pronikne i do zrn, která zbaví 
hořkých látek. Jinak neporušené zrno vyjde v trusu ven.  

Specializovaní sběrači prohledávají les a sbírají válečkovitá lejna (ale fuj!) obalená kávovými 
zrny. Ta se nechají vyschnout, rozemnou se a získaná zrna (i se zbytky zaschlého trusu) se 
standardním způsobem vypraží. A cibetková káva je na světě. Právě to máme možnost vidět 
nad naší kavárnou. Válečky s kávou a jejich pražení. Jeden si tajně ukradneme.  
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A proč si sběrači práci neusnadní a nechovají cibetky ve velkochovech podobných našim 
drůbežárnám? Protože cibetka je natolik nezávislá, že v zajetí prostě kávu žrát nebude. 
Nechá se v pohodě chovat v kleci, ale nebude za své uvěznění ještě člověku pomáhat 
bohatnout.  

Platíme za jedno cibetové kafe na místní poměry nehorázných 30.000 rupií, po přepočtu na 
koruny to není tak hrozné, něco pod 60 kaček. Kdybychom se spokojili s kvalitní balijskou 
arabikou, mohli jsme ji dostat zadarmo. Ale když už tedy děláme kšeft, jsme navíc 
podarováni těmi dalšími pěti šálky: kávou arabikou, kávočajem (směs kávy a čaje), kávou 
zázvorovou, čajem zázvorovým a čajem z citronové trávy (lemon grass). Kdybychom měli 
seřadit podle chuti, bylo by pořadí právě opačné – vyhrál čaj z lemon grass, poslední bylo 
kafe.  

A samotná cibetková káva? Nic moc. Pro nás Čechy, kteří si často dají raději výraznější 
robustu, než jemnější arabiku, je cibetková káva bez té obvyklé kávové hořkosti přece jen 
trochu nevýrazná. Šálek vypijeme napůl, není špatný, ale po pár vteřinách už nevíme, že 
jsme nějakou kávu pili. A my máme rádi tu hořkost silného pressa, kterou cítíme v ústech 
ještě dlouho po vypití horkého šálečku velikosti většího náprstku.  

Poznámka: na Vánoce večer jsme si udělali doma cibetovou kávu z Jávy (planina Ijen) a 
chutnala nám mnohem více. Jestli ji na Bali šidili, nebo nám v pohodlí a klidu domova více 
chutná, kdo ví. Byli jsme prostě mnohem spokojenější, hned bychom si dali znovu.  

Cibetky tu chovají taky. Jednu probouzíme v kleci před obchůdkem. Mezitím přestalo pršet, 
rychle procházíme místní botanickou zahradou (a díky cibetce vlastně i zoologickou) a 
končíme v obchůdku. Je jako obvykle předražený, dávají tu však ochutnat palmového likéru, 
což několikrát využijeme. Tím vším jsme ztratili jako skupina tolik času, že na poslední 
plánovaný chrám nezbývá čas a my se vracíme domů do Ubudu. Před večeří objednávám 
dvě masérky na večer a spěcháme se najíst. V celém městě je vypadlá elektrika, naštěstí v 
„naší“ restauraci u rýžového pole mají generátor. Sedíme stejně při svíčkách, máme dnes 
štěstí při výběru jídla. Krevety v černé omáčce jsou asi nejlepším jídlem, které v Indonésii 
jíme, konkurovat jim budou jen jídla na Gili Meno.  

Mladičké masérky mohou pracovat i potmě, výpadek elektriky jim nevadí, přicházejí ještě o 
něco dříve a věnují nám přesně celou objednanou hodinu. Velice příjemná a hlavně 
důkladná masáž u bazénu. Užíváme si to. Za těch 100.000 na osobu to stálo. Ve městě se 
dá sehnat i levněji, ale to pohodlí, že můžeme jít v plavkách pár metrů přímo z našeho 
pokoje stojí za trochu vyšší cenu. A možnost po masáži spláchnout emulze přímo ve 
vyhřátém nasvíceném bazénu je skvělá.  

Dopoledne dalšího dne máme volné, zbývající program stihneme za odpoledne a končit 
musíme stejně večer u Tanah Lot, kam se jezdí právě za západem slunce. Ovšem vyspávat 
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dlouho nebudeme. Máme poslední příležitost k návštěvě Posvátného opi čího lesa . Cíle 
organizace, která jej provozuje, jsou popsány vznešeně v letáčku u vchodu, mělo by se 
jednat o něco jako harmonické spojení současného člověka s přírodou a historií, o ochranu 
zvířat a navázání pocitu sounáležitosti a harmonie mezi člověkem a jeho okolím. V praxi to 
vypadá tak, že zde uprostřed města roste relativně rozsáhlý les, místy upravený do parkové 
úpravy, protkaný sítí chodníčků a stezek. Na jeho území chátrají zbytky tří chrámů, přestože 
slovo chrám se hodí vlastně jen na jeden z nich, další dva jsou jen izolované přístřešky, 
kapličky, fontánky. A všude dovádějí makakové.  

Otevřeno má být od osmi, je skoro devět, ale pokladna je zavřená a nikde nikdo. Naštěstí 
máme letáček s plánkem od včerejška a vstup není nijak chráněný žádnou závorou či 
bránou, takže klidně vstupujeme. A hned pozorujeme stromy kolem nás plné dovádějících 
opiček. Honí se a houpají po větvích a liánách, o nás se nestarají, jsme pro ně jako 
neviditelní, klidně přeběhnou cestu těsně před námi, když sedí na zemi, můžeme procházet 
těsně kolem nich a nic se neděje, nestojíme jim za jediný pohled, jediný pohyb. Asfaltovým 
chodníčkem procházíme les na druhou stranu, kde by měla být ulička se stánky, vše je však 
zpustlé a dávno neužívané, těch turistů se sem asi moc nedostane.  

Volíme odbočku do nitra lesa, tentokrát jen vyšlapanou mezi keři a doufáme, že dorazíme k 
hlavnímu chrámu. A skutečně jej po chvíli vidíme bojovat o své místo na slunci s divokým 
lesem, který, zdá se, vítězí. Chrám zarůstá keři a stromy, snad proto je uzavřen 
návštěvníkům a několik restaurátorů se snaží jej vysvobodit ze spárů zeleně. Pozorujme 
tedy hlavní svatyni jen přes plot a skrz vrata. Makakům samozřejmě ploty nevadí, nejsou pro 
ně překážkou a uzavřený chrám je pro ně dobrým útočištěm a oázou klidu. Nikoliv už míru, 
protože vzájemné šarvátky mezi nimi jsou zřejmě hlavní náplní jejich dne. Skoro pořád se 
kočkují a zápasí, hlavně dorůstající samci. Staří samci už si své odbojovali a teď si přejí 
hlavně klid, drží se spíše stranou skupiny. A samice jsou buď březí, nebo se starají o 
malinká mláďátka. Miminka jsou nejhezčí. Obrovské hlavy s velikánskýma očima a 
šošolkami srsti na temeni, vychrtlá téměř holá tělíčka, neohrabané pohyby tak podobné 
prvním krůčkům lidských batolat. A všetečnost kombinovaná se strachem z neznámého, 
které je vždy spolehlivě zažene zpět do náruče matky (nebo na její záda, pokud se zrovna 
někam přesouvá). Několik takových maminek s děťátky okupuje sochy podél hlavní vstupní 
brány do chrámu a pozorují práci kameníků kolem.  

  

Pokračujeme do samotného středu, kde bychom málem minuli velmi nenápadnou odbočku 
do nejzajímavější části posvátného lesa. Jen díky plánku nás napadne odbočit mezi keře dát 
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se dál do nitra zdánlivě neudržované části. Už zdálky vidíme obří strom porostlý liánami, 
který střeží úpatí zapomenutého můstku přes strž s potokem pod sebou. Most je celý 
kamenný, masivní zábradlí znázorňuje zvlněná dračí těla, zakončené zdobenými hlavami, 
vše pokryté věkovitou patinou a zeleně porostlé mechy a travinami. Člověk má skoro pocit, 
že objevil vchod do zapomenutého města ztraceného v džungli.  

Na obě strany se dá sestoupit do strže. Vlevo jen na plošinu ve stěně kaňonu, ze které 
kontrolují říčku dva obří několikametroví kamenní varani maskovaní také patinou mechů. 
Vypadají, jakoby zde zkameněli žízní před mnoha sty lety při cestě k pramenu. Hlavy 
natahují z plošinky nad převisem a pozorují, jak do říčky padají stroužky vody z okolních 
svahů jako miniaturní vodopády. Vydáváme se na druhou stranu, kde je vybudovaný 
kamenný chodníček kopírující stěnu rokle, spád překonává několika schodišti. V dávno 
nefunkční fontáně zbývá poloprázdné jezírko s několika docela slušnými sumečky a 
japonskými kapry, kaplička vedle je zamknuta – podle plánku jsme u Lázeňského chrámu. 
Pokračujeme dále ve směru toku po terasovité stezce, klesající místy skoro k hladině 
potoka. Kolem nás doslova bují vegetace vlhkého tropického lesa, i kameny a beton stezky 
jsou neustále vlhké a klouzavé, nazelenalá barva dává tušit, že řasy a mechy by brzy 
nechali vše zmizet v zeleni, kdyby se o průchodnost někdo občas nepostaral. Nikde ani 
noha, jen v korunách stromů se občas mihne makak.  

   

Tak přicházíme až na konec cesty, dál se nedostaneme, svahy jsou příliš prudké, vegetace 
příliš neprostupná. Tedy pro nás, makaci, kteří nás nad našimi hlavami doprovázeli, 
pokračují klidně dále. Za poslední zatáčkou tušíme konec lesa a začátek města, což se 
projevuje mimo jiné hromadami odpadků, které jsou viditelné i z našeho místa. Nechceme si 
kazit romantický zážitek, děláme, že odpadky nevidíme a vracíme se zpět k fontánce a 
kouzelnému mostu, který nás přenesl jakoby pár set let zpátky. Zažíváme pocity objevitelů 
ztracených měst pohlcených džunglí. Maximální romantika místa, opičky jsou jen bonus 
navíc.  

Nicméně tady, uprostřed vlhkého pralesa, je horko mnohem hůře snášené kvůli takřka 
stoprocentní vlhkosti. Jsme propoceni na kost, vracíme se zpět nahoru a přes most do části 
s parkovou úpravou. Poslední chrám je Pohřební, dlouho jej nemůžeme najít, než 
pochopíme, že chrámem je myšlen nenápadný altán u cesty. Rozhodně více zaujme 
kruhová kašna se špinavou vodou a nazelenalými starými sochami kolem kamenného 
rantlu. Zde je centrum opičího království, personál právě připravuje ovocnou snídani a jsou 
tu snad všichni makaci z lesa.  
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Obešli jsme celý Posvátný les, vracíme se zpět a já se snažím upoutat pozornost jedné milé 
opičky tím, že na ni mluvím. Přestože vůbec negestikuluji, opička pochopí, že promlouvám k 
ní a vyloží si to jako pokyn k tomu, aby si od nás něco vzala. Skáče na Hanku, šplhá po ní 
jak po kmenu stromu, vycení hrozivě zuby a něco chce. Při prvním pokusu ji dokážeme 
shodit, ale ve zlomku vteřiny je zpět a ještě agresivnější. Už to vypadá, že budeme shánět 
tetanovku a očkování proti vzteklině, protože Hanku musí nutně pokousat. Ta naštěstí 
zareaguje velmi duchapřítomně a odhodí půllitrovku vody, kterou si nese v ruce. Makak oběť 
přijímá, skáče za lahví a snaží se otevřít uzávěr. Nečekáme, zda se mu to podaří, a mizíme 
pryč.  

Zbytek času do oběda strávíme procházením po uličkách a obchůdcích v centru, zajdeme i 
do tržnice, dokoupíme poslední dárky a suvenýry, protože na Gili Meno toho asi moc 
nepokoupíme. Obědváme smaženou rýži v ananasu a chuť nám nepokazí ani vypasený 
šváb, který se promenáduje po zábradlí.  

Po obědě vyjdeme před vchod do hotelu a čekáme na autobus. V tom vedru si čekání 
opravdu máme šanci vychutnat, řidič přijede až o hodinu později s mnoha výmluvami. Katka 
ho několikrát po mobilu urgovala, vždy řekl, že už tu bude, a nic. Kdyby hned při první 
urgenci přiznal barvu, mohli jsme si aspoň někam skočit, nebo počkat v klimatizovaném 
pokoji, takto jsme stáli hodinu na slunci, stín žádný, posedáváme po schodech. Jsme v 
Indonésii, nedá se nic dělat, rezignovaně ani řidičovi moc nenadáváme, když se konečně 
objeví. Cestou, kterou jsme se včera vraceli, dnes míříme k Chrámu posvátného pramene, 
Pura Tirta Empul .  

Tento hinduistický chrám z roku 926 je zasvěcen třem nejvyšším bohům (Šiva, Višnu a 
Brahma), hoře Batut a bohovi Indrovi. Proto se i my musíme pohybovat v sarongách (nebo 
saronzích?), navíc do nejposvátnější části dostáváme zlatou šerpu, která se váže kolem 
pasu. Už cestou ke vstupu do areálu míjíme spoustu rodin ve svátečních krojích, které se 
chystají přinést obětinu a smýt zde své hříchy v posvátném prameni. Ten je sveden do 
bazénku s chrliči, přístupném jen skutečným hinduistům, kteří se zde omývají, podobně jako 
jejich soukmenovci v Indii v řece Ganga. Je to tu vlastně skutečně taková náhrada Gangy, 
do Indie je daleko a tak tu mají místní věřící skoro rovnocennou náhradu (jen v bazénku 
neplavou žádné mrtvoly a ani nevidíme žádné krysy). Hinduisté to berou vážně a turisté, 
kterých je tu celkem dost (jako všude na Bali), jim vůbec nevadí.  

   

Ostatně na kopci nad chrámem je supermoderní dvojvila bývalého prezidenta Sukarna (s 
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prosklenou spojovací chodbou mezi oběma částmi), odkud prý pozoroval dalekohledem 
balijské krásky v bazénu – samozřejmě oblečené, Indonésie přece jen patří k prudérnějším 
zemím.  

Chrám je jako všechny ostatní rozdělen na mnoho nádvoří a svatyní. Ty skutečně slouží k 
různým obřadům, i my pozorujeme jednoho brahmána, jak právě provádí nějaké činnosti, 
sledován rodinami poutníků přinášejících oběti, které si zřejmě obřad zaplatily. A další rodiny 
už čekají v zástupu, v rukách krabice a košíky s obětinami, pálící vonné tyčinky.  

  

Přece jen potřebujeme určitou časovou rezervu, nezdržujeme se zbytečně a podle 
nejlepšího vědomí na čas míříme k autobusu. Cesta ven ovšem není tak jednoduchá. 
Musíme podle šipek projít celým obrovským tržištěm, což je při některých dumpingových 
cenách docela těžké. Neodoláme a nakupujeme další drobnosti, samozřejmě přicházíme 
nejméně o čtvrt hodiny později, ovšem ostatní jsou na tom obdobně, takže nejsme poslední 
a nic se neděje.  

Cestou k pobřeží zastavujeme na chvíli ještě v chrámu Pura Taman Ayun  z roku 1634 (král 
Gusti Agung). Samotný chrám je sice turistům uzavřen, ale je možné jej obejít kolem dokola 
a prohlédnout si jej přes nízký zděný plot. Přístup zde má kromě místních brahmánů jen 
královská rodina z Mengwi, která sem stále jezdí uctívat své předky.  

Centrální plocha je symetricky obestavěna pagodami se stupňovitými střechami, někdy až 
jedenáctiúrovňovými. Opuštěný vypadá chrám celkem zajímavě a ještě zajímavěji působí z 
malé cihlové rozhledny, na kterou vystoupáme po polorozpadlých schodech kolem vnější 
zdi, jen formálně ohraničených zábradlíčkem. Není to zase tak vysoko, abychom se báli, 
nebo trpěli závratí. Pohled svrchu stojí ovšem za tu chvíli nepříliš bezpečného výstupu. 
Okolní stromy přidávají chrámu nečekanou zelenou kulisu a chrám najednou vypadá, jakoby 
vyrůstal z hlubokého tropického pralesa.  
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A s blížícím se večerem přijíždíme k jednomu z nejznámějších míst celé Indonésie, 
mořskému chrámu Tanah Lot . Obrovské parkoviště je téměř plné, prodíráme se davy turistů 
mezi stánky se suvenýry (většinou kýčovitými). Musíme jít asi dvě stě metrů mezi vytrvalými 
prodejci, než se dostaneme na pobřeží Balijského moře, odkud poprvé vidíme slavný chrám. 
Nejznámější jeho část stojí na skalnatém (polo)ostrůvku: za přílivu je celý obklopen mořem, 
za odlivu (což je nyní) je možné k němu dojít i suchou nohou. Je orientován na západ od 
pobřeží, slunce tedy zapadá do moře přímo za ním a pravidelné červánky dávají místu velmi 
fotogenickou podobu.  

Nám se ani nechce prodírat se davy turistů po odkrytém mořském dně. Zamíříme rovnou na 
vyhlídku na útesu nad břehem, nejlepší místa samozřejmě jsou zabrána restauracemi a 
jejich stoly. To nám docela vyhovuje, zatímco většina ostatních návštěvníků se 
nepochopitelně snaží fotit a natáčet z podhledu, my zabíráme úplně volná strategická místa 
přímo nad útesem a máme chrám před sebou jako na dlani. Kromě vynikajících sušených 
banánových lupínků za pakatel si objednáváme i docela drahý kokosový ořech plněný 
baccardi, kterým ovšem dost šetřili (vzpomínáme na Dominikánskou republiku a tamní coco-
loco, bláznivý kokos, do kterého se lil 75% rum tak, aby jej bylo více, než kokosového 
mléka). A čekáme na červánky.  

Jarda slibuje, že když budeme hodní, udělá nám pěkné červánky (už římský císař Caligula 
prý pravidelně dělal svítání, proč by Jarda nemohl udělat červánky, že ano). Asi hodní 
nejsme, protože kromě narůžovělého proužku na obzoru je obloha nad mořem zahalena v 
mracích. I tak je ovšem západ úchvatný. Vyhlídka se mezitím zaplnila turisty, naše místa 
jsou stejně nejlepší. Obloha ze světle modré přechází do tmavé modři, až najednou při 
chvilkovém vykouknutí slunce zežloutne, aby vzápětí téměř zčernala. Jen ta červená chybí. 
Z chrámu už dávno nevidíme žádné detaily, zůstala jen černá silueta na barevném pozadí.  

   

Najednou jak na povel začíná všeobecný odchod, i my tedy platíme a odcházíme. A když se 
dostaneme na začátek ulice k parkovišti, tedy de facto pod úroveň chrámu, otáčíme se a 
překvapeně zjišťujeme, že červánky se aspoň opožděně přece jen dostavily. Bohužel jsme 
poslední a nechceme, aby se na nás při posledním výletu čekalo. Rezignujeme tedy na 
ideální fotku s chrámem na červeném pozadí, vrátit na vyhlídku bychom se už nestihli, 
fotíme tedy aspoň chrám s červánky nad sebou.  
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Cestou nás přemluví jedna z mnoha babek prodávajících něco podivného na židli u cesty. 
Nejdříve nám dá zvláštní kuličku ochutnat, ví totiž, že neodoláme a její kornout z 
banánového listu plný té dobroty koupíme, zvláště když cena je lidová. Než dojdeme na 
parkoviště, máme snědeno. Ještě před dvěma týdny bychom se báli něco tak podezřelého 
pozřít, dnes už si věříme. Až Katka nám prozradí, že jsme jedli sladkou rýži obalenou v 
kokosu. Kokos bychom poznali, rýži ani náhodou, mysleli jsme spíše na nějaké zvláštní 
ovoce typu rambustanu nebo velkého litchi. Vynikající.  

Večer se loučíme s půlkou výpravy, která zítra letí s Honzou domů. Někteří najdou tolik 
morální síly, že nelení ráno vstát a jít se s námi rozloučit ještě jednou a definitivně. My totiž 
opouštíme hotel poměrně brzy, abychom stihli dlouhou cestu, která nás dnes čeká. Bali je 
samozřejmě nádherné, ale kdybychom měli volit jen dva ostrovy, Jáva a Sulawesi se nám 
líbilo více. Bali je přecpané turisty a krásné chrámy jsou vidět i jinde, kdežto javánské sopky 
a sulaweští Torajové jsou jedineční.  

Na poslední část naší cesty už nás vyráží jen osm. Naše šestka (my dva, Jindřiška s Jardou, 
Jiřka s Lumírem), Blanka a organizátorka Katka, která nám bude zařizovat vše potřebné, 
protože hlavně doprava je tu dost komplikovaná. Třeba hned dnešní přesun. Nejdříve z 
Ubudu asi hodinku na jihozápadní pobřeží do přístavu Padang Bai. Tady nás minivan 
vyklopí i se zavazadly u přístavu, pokračujeme velkým trajektem. Přízemní paluba bude 
neprostupně zaplněna auty (zejména nákladními), mezi kterými nepůjde ani projít, naše 
bágly tedy musí nahoru. Nijak se nebráním, když nám je vynese domorodec za pár 
drobných, první naše setkání s „nosiči kufrů“ v Indonésii, prozatím jsme se s touto někdy 
docela otravnou skupinou nesetkali. Tady jsme ovšem v civilizaci a už se to objevují lidé 
zaměřeni na turistické dolary.  

Trajekt je velký, určitě nás je na palubě několik stovek. Většina se schová v klimatizované 
hale s řadami sedadel, klimatizace je tradičně až přehnaná, my tedy dáme přednost 
soukromí dvou stolečků na palubě u boku lodi. Klimatizaci nám nahradí dostatečně chladivý 
mořský vánek. Nevýhodou je jen blízkost muslimské modlitebny – před modlitbou musí 
muslimové provést rituální očistu (ruce, nohy a obličej si myjí na záchodě, čímž jej jednak na 
dlouhou dobu zablokují, jednak zcela zalijí podlahu použitou vodou), kromě očisty vnější 
provádějí i očistu vnitřní, což se projevuje desetiminutovým (minimálně) chrchláním, 
smrkáním, pliváním a dávením. Produkty vnitřní očisty se snaží frkat do moře, což se ne 
vždy podaří a vítr je vrací na palubu směrem k nám – naštěstí nikdy nedoletí tak daleko.  

Na volném moři plujeme docela slušnými vlnami, raději si lupneme po kinedrilu, možná i 
díky tomu zvládáme cestu v pohodě, dokonce si díky tlumivému účinku prášku na chvíli 
zdřímneme a ty 4 hodiny cesty do přístavu Lembar na ostrově Lombok utečou jako nic. Čím 
více se blížíme, tím je kolem nás hustší provoz, u Lomboku  je už plno malých člunů 
velikosti větší kanoe s vahadly na prohnutých závěsech po obou stranách, všechny pestře 
barevné. Přistávání je nějaké složité, různě se posunujeme chvíli dopředu, pak zase 
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dozadu, nakonec se vše šťastně podaří a jsme na Lomboku. Až po návratu domů se 
dovídáme, že někdy touto dobou se potopil podobný trajekt ze Sumatry na Jávu a utopil 
kolem tří stovek pasažérů.  

Zase si necháme kufry snést dolů, kdo by s nimi v tom horku tahal. Čekající mikrobus se 
nám zdá až příliš mikro, nicméně spojenými silami nakonec vše dovnitř narveme. Takže 
problém už bude jen v občasném prudkém stoupání, které miniautíčko na dvojku nezvládne 
a i jednička má často co dělat, nemluvě o občasném neúmyslném couvání po zastavení na 
přeřazení uprostřed kopce. Terén je členitý, vegetace trochu jiná, než na sousedním Bali. 
Mezi oběma ostrovy v hlubokém mořském příkopu totiž probíhá geologická 
mezikontinentální hranice, Lombok už leží na australské litosférické zemské desce. Jsme 
tedy de facto na australském kontinentu, i když de iure jsme stále v Asii. I proto se na 
ostrovech východně od Lomboku občas objeví australská flora a fauna, například papoušci 
kakadu.  

Cesta trvá dvě hodiny, většinou jedeme po pobřeží, které je docela členité, takže cesta 
samá zatáčka a pořád nahoru dolů. Pozorujeme liduprázdné pláže lemované palmovými 
háji, skoro je až divné, že už nejsou rozparcelované na hotelové resorty. Po dvou hodinách 
takové cesty nás řidič vyhazuje u prapodivné budky na písečné pláži s několika asi 
patnáctimístnými loděmi s vahadly po stranách ukotvenými kousek od břehu. Katka jde do 
boudy sehnat lístky na převoz a je neúspěšná, což nás při pohledu na spoustu čekajících 
lodí poněkud překvapuje. Prý jezdí tři typy lodí: veřejná (jen ráno), charterová (při naplnění) 
a nájemní. Cenově samozřejmě od nejlevnější po nejdražší. Ve skutečnosti to jsou pořád ty 
samé loďky a jde jen o cenu. Katka se tváří, že volí čekání, na což pochopitelně čekají 
majitelé loděk a prakticky hned přichází jeden z nich s „výhodnou“ nabídkou. Takže podle 
očekávání poplujeme hned, jen cena bude někde uprostřed mezi tou levnou a drahou.  

Do loďky je třeba se přebrodit. Už čekají nosiči, kteří bez ptaní naházejí naše zavazadla na 
loď a pak nasadí nehoráznou cenu za naložení, která po chvíli klesá na rozumnou hodnotu 
asi půl dolaru na kus. Přesto je část kolegů znechucena a rozhodnuta, že příště si své věci 
budeme tahat sami. My z toho nemáme úplnou radost. Je to dost nepohodlné, zvláště když 
nemáme jejich grif. Nosičům nevadí namočené nohavice, nemají boty a pravděpodobně je 
to jejich jediný příjem. Pro nás to bude znamenat vždy docela zbytečnou dřinu, promáčené 
oblečení, boty plné písku a nepříjemné dohadování s domorodci, to nám tedy za ušetřený 
dolar nestojí. Jsme však v menšině, nezbývá, než se podřídit a netrhat partu.  

Gilis, tři ostrůvky u Lomboku, jsou celkem romantickým místem. Nejblíže pevnině, kterou je 
v tomto případě ostrov Lombok, je velikostně prostřední Gili Air, druhý v pořadí, nejmenší a 
nejklidnější, je náš Gili Meno , nejdále je největší a nejrušnější Gili Trawangan s diskotékami 
a čilým nočním životem. Všechny tři ostrovy mají bílé písčité pláže, modré moře s korály pod 
hladinou kousek od břehu. Náš Gili Meno má něco přes kilometr na délku a 800 metrů na 
šířku, uprostřed je porostlý vegetací a má asi 300 stálých obyvatel v jedné vnitrozemní 
vesnici. Na druhé straně ostrůvku, než budeme my, je bahnité solně-sírové jezírko, ve 
vesnici si místní podnikavec vybudoval ptačí park, podél pobřeží jsou jednoduché bary a 
restaurace, pro turisty pár resortů různé kategorie. Ideální místo na odpočinek.  

Po půlhodince plavby přistáváme v jediném přístavišti (na druhé straně ostrova je vlastně 
ještě jedno, spíše provizorní, pro krátkodobé návštěvníky z Trawanganu). Slovo přístaviště 
tu znamená kus pláže s loděmi ukotvenými u břehu, žádné mola jsme ani nemohli čekat, při 
vystupování se opět musíme brodit. Abychom ušetřili pár dolarů, složitě vytahujeme naše 
zavazadla na břeh vlastními silami a vlečeme je pískem nahoru na cestičku. Tam čeká koník 
s vozíkem, opět se skoro nikomu nechce platit, ale my neváháme a pár kolegů se k nám při 
pohledu na hluboký písek přidá. Batoháři nemají problém, kufraři, kteří vozíkem pohrdli, se 
ale mordují s kolečky zapadajícími do písku.  
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Do našeho resortu je to kousek, procházíme kolem tří restaurací a jednoho baru, veškerého 
společenského života na naší straně ostrůvku (na opačné jsou ještě další dvě restaurace). 
Máme zamluven asi nejlepší resort na ostrově, Gazebo. Na recepci dostáváme welcome 
drink a čekáme na přidělení klíčů od srubů. Každá dvojice vyfasuje svůj srub, Blanka a 
Katkou mají každá svůj. Sruby jsou celkem daleko od sebe, každý má své soukromí.  

  

Po vstupu do dřevěného srubu zdobeného zvenčí i zevnitř šňůrami škeblí se vejde do 
obývací místnosti se sedačkou, stolečkem a židličkami, ze sousední předsíně se jde jednak 
do spací části na vyvýšeném pódiu, jednak na druhou stranu do kamenné koupelny se 
záchodem a sprchou, která má místo stropu jen síť a holé nebe. Umyvadlo a sprcha mají 
pouze jeden kohoutek, teče tu totiž jen jedna voda – teplá. Na rozdíl od jiných rezortů máme 
sladkou vodu, kterou resort dováží v cisternách z Lomboku. A v koupelně barel s pitnou 
vodou. Z obýváku se jde francouzským oknem na venkovní terasu s pohovkou, před 
vchodem je veranda s posezením. Luxus až nečekaný. Spousta místa, soukromí, přitom 
vkusné a pohodlné. Vše v zatravněném palmovém háji.  

Rychle hledáme plavky a letíme se poprvé vykoupat do moře. Je krásné, teplé, příjemné. 
Pak teprve vybalujeme a jdeme na večeři, ke slovu přijdou baterky z Broma, protože venku 
je tma a chodníčky máme osvětlené jen tisíci hvězd nad hlavou, vidíme dokonce známý 
Orion, ostatní souhvězdí jižní oblohy neznáme, Jižní kříž je pod obzorem. Vybíráme si 
prozatím nejlevnější restauraci, odněkud začít musíme. Očekáváme vyšší ceny, byli jsme 
varováni, ale není to tak hrozné. Hlavně my dva si pochvalujeme. Dáváme si sépie na 
česneku, každý dostane dva celé kalamáry (tělo 10 cm, chapadla dalších 10) zalité tmavou 
omáčkou s česnekovou vůní. Už do pohledu to vypadá výborně a chutná snad ještě lépe. Za 
porci 20.000 Rp, 40 Kč! Olizujeme se až za ušima. Těšíme se, že nás v dalších dnech čekají 
lukulské hody.  

Přes noc nás občas vyruší rány na sklo, šoupání, klepání a různé zvířecí řevy. Kdo by to 
řekl, přes den není nic vidět a v noci takový mumraj. Něco se nám usadí na prosklené stěně 
za postelí a tak dlouho otravuje, až musím bušit na okno, aby to dalo pokoj. Vážně 
romantika.  

Ráno jdeme na snídani, dostáváme tousty, ovoce, čaj, kávu, džus, máslo s marmeládou a 
dvě vajíčka na libovolný způsob, nás nejvíce uspokojí volská oka. Personál ochotný, dnes 
jsme jedinými hosty, později přibude nějaký japonský pár, který vystřídají dvě Rusky. Jinak 
nikdo. Přímo v jídelně pár metrů od břehu si půjčujeme šnorchly a masky, za solidní cenu, 
levněji než jinde. Můžeme si je nechat celý pobyt. Ručníky vyfasujeme vždy ráno a večer 
zase odevzdáme na vyprání. Na pláži jsou k dispozici proutěná vysoká lehátka, jeden 
altánek na úkryt před sluncem a několik kamenných stolečků. U jídelny je i bazén, voda je 
ovšem mořská, přesto jej občas využijeme.  
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Celé dopoledne odpočíváme, válíme se pod stromy na pláži a koupeme se v moři. Protože 
prakticky pořád šnorchlujeme, máme na sobě trička a ani je nesundáváme, zbytek mažeme 
krémy s vysokým faktorem. Slunce svítí celý den, škodolibě sledujeme Lombok, kde se celé 
dny honí mraky a většinu času evidentně prudce prší, jak sopka Rinjani (3.726 m n.m.) 
stahuje mraky k sobě. Gili Meno je tak v deštném stínu a prakticky nikdy prý tu neprší. 
Koupačku přerušíme až obědem v nejbližší restauračce, kde si dáváme „krabí“ polévku, 
která sice asi nemá s krabem nic společného, ale je hustá a chuťově vynikající, navíc zasytí 
tak, že pak nám stačí jedna zelenina cap cai napůl, abychom byli najedeni dosyta.  

A moře? Po pár metrech písku začíná korál, spousta rybiček všech možných (i nemožných) 
barev a tvarů. Kousek od nás je kostra potopené rybářské lodi obrostlá korály, ideální místo 
pro rybičky. A nešnorchluji ještě ani půl hodiny, když narážím na svou první karetu . Krunýř 
má na délku přes metr určitě. Nevšímá si mě, ani když připlavu těsně nad ni, sáhnout na 
sebe ale nenechá. Jen ledabyle máchne nohama a je mimo můj dosah. Když to zkouším 
víckrát, elegantně odpluje do temně modrého hlubokého moře za srázem na konci našeho 
útesu, který tu padá do hloubky takové, že není vidět dno. A po pár metrech se ztratí v 
modři. Karet pak uvidím ještě spoustu, jen když vezmu do vody kameru, neukáže se žádná. 
Poslední den už kameru nedám z ruky a tak jsem asi jediný, který v ten den žádnou želvu 
nepotká. Aspoň že vyfotit se nechají.  

   

Když už jsme ze šnorchlování skoro rozmočení, vyrážíme na objevitelskou cestu kolem 
ostrova, jen v plavkách a tričku, já s čepičkou, oba v žabkách s uchycením pásku mezi 
palcem a druhým prstem na noze, což se ukazuje jako dost velká chyba. Zpočátku to ještě 
jde, čerství a odpočatí jdeme po naší pláži na jih.  

Míjíme tak trochu vyděračskou „záchrannou“ stanici karet, kde plavou v dvoumetrovém 
bazénku desítky malých deseticentimetrových želviček, které se plácají v mělké horké vodě 
a nemohou přes gumové stěny ven. Po zaplacení 100.000 rupií dostane turista slib, že bude 
jedna želvička v příhodném čase a na příhodném místě vypuštěna na svobodu a peníze 
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budou použity poněkud nekonkrétně na „záchranu ohrožených želv“. Na opačné straně 
ostrova je podobná stanice, kde si aspoň tu svou želvičku pustíte sami. Ale celé to zavání 
podivným kšeftem, kdy někdo pochytá malé želvičky, aby je pak slavnostně znovu pustil, 
když na nich vydělá. Nepřispějeme.  

Za želví stanicí už je jen několik opuštěných a zdevastovaných resortů, z nichž některé 
mohly být i docela pěkné. Turistů asi není tolik, aby se uživily, hlavně po teroristickém útoku 
na turisty na Bali před pár lety, po kterém návštěvnost země prudce klesla a turisté se vrací 
jen postupně. Resorty jsou pobořené a zarostlé náletovými dřevinami, prohánějí se tu teď 
jen velcí motýli. Ostrov je tady bez umělého zavlažování hodně vyprahlý, z písku rostou jen 
nejodolnější rostliny s tuhými listy, které asi nepotřebují tolik vláhy. I moře tu není tak hezké, 
je mělčí a zbytky korálů vylézají nad hladinu jako útesy, koupat by se tu nedalo.  

  

Začínáme cítit, že žabky nejsou nejlepší obuví na cestu jemným rozpáleným pískem. Nohy 
máme po chvíli černé a písečný prach začíná dřít chodidla pod pásky bot a mezi prsty. 
Pomalu se nám ztrácí Gili Air s Lombokem a naopak vidíme přes moře na Gili Trawangan. 
Občas mineme dům, který je možná i obydlený, nepotkáme však ani živáčka. Až po 3/4 
hodiny, na místě, kde je průplav mezi ostrovy nejužší, začíná opět trochu život. Zde mohou 
přistávat výletní loďky z většího ostrova s návštěvníky, kteří chtějí vyměnit rušnější život za 
pár chvil samoty a klidu. Aby k tomu měli dostatek pohodlí, stojí tu více méně osamoceně 
dvě restaurace se stolečky v písku na pláži.  

Jsme už tak zmořeni vedrem (to byl nápad, vyrazit v době největšího pařáku jen tak 
nalehko), že se rozhodujeme odbočit na chvíli do vnitrozemí. Obejdeme nehezkou solnou 
lagunu s bahnitými břehy porostlými nevzhledným křovím a uhýbáme do lesa. 
Přesvědčujeme se, že nejvyšší bod ostrova asi nebude víc než nějaké 2–3 metry nad 
hladinou moře, pořád jdeme rovně, ani náznak kopečku. Písek vystřídal prach, na nohy 
snad ještě horší, řídké koruny kokosových palem nevrhají tolik stínu, aby prach nebyl 
rozpálený úplně stejně, jako písek na plážích.  

Přicházíme do domorodé vesnice, o které jsme před chvílí neměli ani tušení. Tato část je 
ukryta stranou a oddělena od civilizovanější části, do které vede od našeho pobřeží 
pohodlná cesta napříč ostrovem a kde vypadá vše trochu moderněji. Zde jsou jednotlivé 
domy od sebe poměrně vzdáleny, každý tvoří takovou samostatnou farmu, na pozemcích 
kolem domu plno dobytka a drůbeže, kromě krav a prasat vidíme i kozy. Domorodci si nás 
nevšímají, přestože tu asi turisté z pobřeží tak často nezabloudí. Věnují se svým 
každodenním pracím na polích a kolem domu. Trochu váháme na častých křižovatkách, 
kudy se dát, nakonec podle slunce odhadujeme směr opačného pobřeží, které si chceme 
také prohlédnout. Moc jsme si cestu středem ostrova nezkrátili, z pobřeží jsme vynechali tak 
čtvrtinu, když vycházíme zpět na cestu podél moře. Tady už je život trochu rušnější, je tu 
více různých domů, asi rybářských rodin.  

Page 68 of 76Indonésie 2009

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



A je vidět, že se blížíme zpět k výchozímu bodu, života přibývá, znovu už vidíme Gili Air a 
objevují se první resorty našeho severovýchodního pobřeží. Projdeme kolem přístaviště a 
docela unaveni klesáme na lehátka na pláži. Namáhavá nebyla ani tak vzdálenost, za 
necelé dvě hodiny jsme ušli tak kolem 5 kilometrů (často jsme stáli a kochali se výhledy), 
jako z nás spíše vysálo energii slunce a neuvěřitelné horko. Nohy máme rozedřené do 
krvava, bojíme se do moře, ale ani to moc neštípe, naopak, je to moc příjemné, smýt ze 
sebe všechen ten prach a pot.  

Při šnorchlování vidíme další karety, nad některými se dá dokonce chvíli synchronně plavat, 
což je velmi romantické. Jenom nás trochu udivuje takové zvláštní tiché praskání, které 
kolem sebe slyšíme. Po chvíli nám to dochází, voda je trochu zakalená a my vlastně 
plaveme v mraku zooplanktonu. Voda je plná drobných, v podstatě neviditelných živočichů, 
které jen tušíme. A slyšíme praskot, který asi také způsobují a který voda zesiluje, takže při 
šnorchlování s ušima pod vodou je slyšíme možná hlasitější, než ve skutečnosti je. A další 
důsledek se objevuje po chvíli: jsme jakoby požahaní, skoro jako od kopřivy. Součástí 
planktonu jsou asi miniaturní neviditelné medůzky, které ovšem žahají podobně, jako jejich 
větší příbuzné. Mně se po pár desítkách minut ztratí, Hanka s následky bojuje ještě několik 
dní, možná až 10, rozhodně ještě doma. Je celá osypaná a její pupínky a vyrážky svědí. 
Možná je to reakce organizmu na její velké žahnutí medúzou z Lipanských ostrovů před pár 
lety.  

Když se nabažím rybiček a karet, vyrážím na obhlídku, kde by se dal nejlépe pořídit 
šnorchlovací výlet. Něco jsme testovali už cestou při návratu z obchůzky ostrova, ovšem 
nikoho dalšího se nám nepovedlo nalákat, zůstali jsme jen sami dva. Bohužel cena je vždy 
podmíněna minimálně čtyřmi lidmi. Zkouším tedy, co se dá usmlouvat pro dva. Obejdu 
několik nabídek, s cenou dolů se nikomu moc nechce, až nakonec se domluvím sice na 
původní ceně, ale jen při účasti nás dvou, bez doplatku za chybějící dvojici. Program mají 
všichni stejný, délku také: necelé tři hodiny, místa jsou vyjmenována na letáčku, stejně nám 
místní názvy nic neříkají. Zajímám se i o výlet za delfíny, ale vyplouvá se hodně brzy ráno a 
delfíni stejně nejsou garantovaní. Navíc jsou obvykle jen vidět v dálce, blíže bychom se k 
nim nedostali. Zůstáváme proto u varianty kratší, s želvami, které uvidíme na 100%, a 
objednávám výlet na zítřejší desátou ráno.  

Večer jdeme společně na rybu, plánujeme to celou dovolenou. V jedné z restaurací mají 
vystavený pult s čerstvými rybami na ledu, kde si můžeme vybrat. Trochu smlouváme o 
ceně, výhodná je pokročilejší večerní doby, kdy je jasné, že jsme poslední dnešní zákazníci. 
A pomáhá i Katka, která dosáhne další slevu pro skupinu. Dáme na radu šéfkuchaře a 
volíme nejčastěji černého snappera, který prý je nejlepší a je prý sladký, což u ryby 
nečekáme a jsme proto zvědaví. Snappeři tu leží i stříbrní (bílí) a červení, ve vystavené 
nabídce je i několik malých baraccud, kus tuňáka (jednu velkou podkovu si objednává 
Hanka), obří královské „jumbo“ krevety, sepie a další ryby a plody moře. V ceně je obloha, 
opečená kukuřice, česneková zálivka a brambor v alobalu, vše připravené na grilu společně 
s rybami.  
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Kuchař naše vybrané ryby hodí na gril i s přílohami a přímo před námi je připravuje. Asi za 
necelé půl hodinky je hotovo. Můj černý snapper je výborný, tuňák je trochu suchý, sepie u 
kolegů nic moc, přece jen je grilování úprava vhodná více pro ryby. Já si nemůžu 
vynachválit, bílé masíčko pod černou kůží je opravdu vyloženě sladké, přitom chutná typicky 
po mořské rybě. Přestože porce vypadá ohromně, spíše jako pro dva, nemám problém si s 
ní poradit, tak je dobrá. Není nad čerstvou mořskou rybu.  

  

Ráno se ani nejdeme koupat, po snídani jen tak odpočíváme a na desátou míříme do 
přístavu na náš šnorchlovací výlet . Můj známý ze včerejška hned zdraví a někam volá. 
„Kapitán“ prý už vyráží a bude tu za pár minut. Je nám sice trochu divné, proč teprve vyráží, 
ale máme čas. Tak sedíme skoro dvacet minut, než se objevuje loďka a v ní „kapitán“, který 
jinak obsluhuje u sousedního stánku, jeho dlouhé vlasy jsou snadno zapamatovatelné. 
Známe vztah Indonésanů k času, takže se nevzrušujeme. Loďka s vahadly po stranách 
(delšími, než loď samotná) není moc velká, tak asi pro 6 lidí. S námi pluje „kapitán“ i 
„obchodník“, u kterého jsme kšeft domlouvali. Vybavení máme své, ale i kdybychom neměli, 
tak nám je půjčí, jen by to stálo pár rupií navíc. Bavíme se, jak se nám v Indonésii líbí, kde 
jsme byli a co jsme viděli, jak šnorchlujeme a že želvy na naší pláži jen obědvají, ale domov 
mají na sever od ostrova, kam právě míříme. Po dvaceti minutách cesty podél pobřeží 
ostrůvku plave v moři igelitka na provaze ukotveném na dně moře, zastupuje bójku 
označující místo prvního šnorchlování.  

Nasazujeme masku a spouštíme se přes poměrně vysoký bok loďky do vody. Vlny nejsou 
nijak velké, přesto nasazení masky a dýchací trubice není úplně jednoduché, vahadlo trochu 
pomůže při udržení hlavy nad vodou. Vznášíme se asi šest metrů nad dnem porostlým 
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hustě korály. Přímo pod námi je Vánoční stromeček, útes ve tvaru homole rostoucí skoro k 
hladině, všechny strany porostlé barevnými korály, přesto vyžaduje značnou fantazii, 
abychom v něm poznali vánoční stromeček. Je vidět, že zde smrčky ani jedličky neznají. 
Snad k pojmenování inspirovaly zvláštní sasanky ve tvaru několikacentimetrové červené 
koule skoro pravidelně rozložené na bocích kužele jako vánoční ozdoby. „Kapitán“, který se 
do vody ponořil s námi, se jich postupně dotýká a koule vždy bleskově zmizí – je tvořena 
nějakými chapadélky, která sasanka po dotyku ihned stáhne. Asi tak loví drobné živočichy. 
Pohyb je tak rychlý, že skoro není vidět. V jednom okamžiku tu koule je a v druhém není. 
Sami si to vyzkoušíme.  

Plujeme dál, kolem nás relativně dost rybiček, ale o moc více, než na naší pláži, to není. 
Nebýt „kapitána“, tak bychom o spoustu zajímavostí přišli. Plave před námi a ukazuje doleva 
doprava. Ne všechno sice stihneme pochytit, ale vidíme celkem dost. Třeba zvláštní rybu, 
která vypadá jako nafouknutá brčkem, přední ploutvičky rotují dokola jako lodní šroub nebo 
křídla kolibříka. Jsou i u nás na pláži, ale do 10 centimetrů, tady má hodně přes půl metru. 
Krouživý pohyb předních ploutviček vypadá směšně, musí být hrozně neefektivní. Ryba se 
tak pohybuje trochu trhaně, prý jí zde podle toho říkají Crazy fish, bláznivá ryba. Ta naše je 
tmavě zelená se žlutými puntíky, známe však i žlutou variantu.  

Většina rybiček je známá, ale zdají se tu být všechny takové větší, možná to je větší 
hloubkou. Ovšem to, co mně ukáže „kapitán“ za chvíli, mne zcela ohromí. Stejně jako u nás i 
zde útes padá do hlubiny, dál už vidíme jen temně modrou nekonečnou vodu. A právě na 
pomezí viditelnosti se pohybují dva obrysy obřích ryb, odhaduji délku přes 2 metry a výšku 
přes metr. Kanicové na lovu. I takto z dálky jde z těch monster strach. Ani nemám chuť vidět 
je z menší vzdálenosti, takto mně to úplně stačí. Samozřejmě kanic na člověka neútočí, ale 
tváří v tvář bych se té obludě ocitnout nechtěl.  

Plujeme dál, při vynoření hlavy vidím, že loďka nás sleduje, nemusíme mít strach, že ji pak 
budeme muset někde honit, nebo plavat půl hodiny zpátky. „Kapitán“ ukazuje první karetu, 
je od nás asi dvacet metrů a není moc velká, má z nás strach a hned mizí. Brzy vidíme další 
a celkem jich během asi dvaceti minut vidíme kolem deseti. Ta největší má podle „kapitána“ 
krunýř 1,5 metru a zrovna ta nás má na háku. Nechá nás přiblížit a plavat přímo nad sebou. 
Krása. Po chvíli se „kapitán“ ponoří až k ní (dobrých 7 metrů, možná víc) a sahá jí na krunýř, 
což se jí už tak nelíbí a i ona se pomalu a důstojně poroučí do hloubky.  

Jsme teď přímo nad Útesem Gili. Plno korálů, rybiček už méně. Plaveme asi tři čtvrtě hodiny 
bez odpočinku, bez vynoření. Z nových druhů už vidíme jen velkou hvězdici v netradičně 
modré barvě. Asi už na nic dalšího nenarazíme, necháváme se dohonit naší lodí a nastává 
nejtěžší fáze – návrat na loď. U vahadla sundáváme vybavení a házíme je do lodě, 
vyhoupnout se přes bok není úplně jednoduché, zvláště při sílícím vlnobití. Navíc náš 
muslimský doprovod vypadá, že neví, jak pomoci ženám, asi na výletech převažují muži. 
Chvíli trvá, než jim dojde, že budou muset pomoci. Uvážou tedy na vnější bok lodi smyčku z 
provozu jako oporu pro nohu a za ruce pomáhají Hance vyhoupnout se na palubu. Já to 
zvládám sám.  
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Plujeme dále, vlny jsou čím dále tím vyšší. Dostáváme se nad Mořskou zahrádku, jdeme 
znovu do vody. Ploché dno je tu porostlé zvláštním druhem korálů s plochými rozloženými 
listy různé barvy, vypadá to opravdu jako nad zeleninovou zahrádkou. Pěkné, ale žádné 
ryby a samotné korály po chvíli omrzí, byť jsou hezké. Tentokrát je s námi ve vodě druhý 
člen doprovodu a vede nás o kus dál do hluboké vody, kde v hloubce mezi 20 a 30 metrů 
leží dlouhý vrak lodi, asi nějakého tankeru. Nebude tu moc dlouho, ještě neztratil tvary a ani 
není moc zarostlý korály, možná je na ně hluboko. Trvá skoro deset minut, než jej celý 
přeplujeme po délce, musí být dlouhý nejméně sto metrů, žádná malá lodička. Kdo ví, kde 
se tady vzal.  

Moře už s námi houpá opravdu hodně, nechceme už to prodlužovat a vracíme se na loď. Na 
dotaz po dalším šnorchlování už odpovídáme záporně, oficiální program máme vyčerpaný a 
mně houpání hodně rozbouřilo žaludek a už se těším na pevnou zem. Postupně jsme 
nenápadně obepluli celý ostrov, připlouváme z druhé strany a kotvíme přímo před naším 
resortem. Loučíme se s průvodci, platíme dohodnutou částku a porušujeme zvyklosti a 
necháváme pád desítek tisíc rupií navíc, i když to tu není zvykem. Snad jsme jim příliš 
nezkazili morálku do budoucna.  

Odpoledne se koupeme na pláži, samozřejmě pořád s hlavou pod vodou. Vydáváme se i na 
opačnou stranu, než obvykle, je tam toho sice méně k vidění, ale zažijeme tu útok tuňáků na 
rybičky: klidný podmořský život se najednou změní jak mávnutím kouzelného proutku. Do 
rybiček jako když střelí a rozprchnou se na všechny strany. Než pochopíme, co se děje, 
objeví se dva tuňáci kolem 70 centimetrů a jako dva blesky koordinovaně doslova lítají mezi 
všemi královými balvany kolem, míhají se tak, že je skoro nestíháme sledovat. Netrvá to 
více než pár vteřin, tuňáci mizí (nevíme, zda byli úspěšní) a vše se vrací o starých kolejí.  

Večer nás kolegové zlákali na další výpravu na druhou stranu ostrova, půjdeme na večeři na 
západní stranu a užijeme si západ slunce. Obouváme si normální sandály, žabky už na 
rozbolavělé nohy nedáme. Za trest zůstanou na ostrově, domů je nepotáhneme. Cesta 
středem ostrova skrz vesnici je překvapivě krátká oproti cestě po obvodu. Za deset minut 
jsme u solného jezírka a za dalších deset v restauraci Sun set, Západ slunce – asi jsme 
správně. Došli jsme včas, usedáme ke stolu v písku na pláži právě v okamžiku, kdy slunce 
začíná zapadat nad Gili Trawanganem. Bohužel přichází temný mrak a žene se stále k nám, 
máme pocit, že dnes už pořádné přepršce nemůžeme uniknout. Gili Meno je ale kouzelné, 
mrak se zastavuje nad Trawanganem a ani tam to už na déšť nevypadá.  

Dáváme si jako aperitiv piňakoládu, není nic moc, alkoholické koktejly tu prostě neumí, na 
rozdíl od ovocných. Dnes zkouším kokosový a stává se mým nejoblíbenějším, Hanka 
zůstává věrná kombinaci mango-banán (také skvělá). K jídlu směs ryb a mořských plodů 
nás moc nevezme, u nás vaří lépe. Svítí se tu jen svíčkami na stole, je to sice romantické, 
ale k rybám ne zcela praktické. Takže ani nijak dlouho nesedíme a vydáváme se zpět domů, 
už ne středem, ale kolem moře. Tím si zkompletujeme znalost ostrova, protože jdeme právě 
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tím úsekem, který jsme včera vynechali. Naštěstí s sebou máme baterky, potmě by se šlo 
asi dost špatně.  

Ráno čeká Jindřišku s Jardou nepříjemné probuzení. Na noční zvuky přírody jsme sice už 
zvyklí, ale to, co se dělo u nich na půdičce, překročilo všechny meze. Nepomohlo ani 
bouchání do stropu, prostě se nevyspali. Až Jindřiška při obchůzce srubu zjišťuje příčinu: z 
půdy trčí polovina velkého varana omotaná velkou žlutočernou krajtou. Varan má zavřené 
oči, vyplazený rozeklaný jazyk trčí z tlamy a už to má evidentně za sebou. Krajta se leká a 
po chvíli mizí na půdě. Přivolaný personál pomáhá J+J s přestěhováním do jiné chatky a 
pak se pouští do lovu. Po kratším zápase vynáší v pytli nádherně zbarveného hada, když 
krajtu natáhnou opatrně na chodník, má tři metry. To je panečku divočina!  

   

Poslední den na ostrově. Ráno si užíváme moře, já bych chtěl natočit karetu na kameru, ale 
jsou pro mne dnes zakleté. Za celý den se mně to nepovede, přestože ostatní to štěstí mají 
a karety vidí. Jsem rád, že ji mám aspoň na fotce. Rovnou z oběda se vydáváme do vesnice 
omrknout Ptačí park . Má jej na zahradě podnikavý domorodec, který vybudoval velkou 
voliéru, přestože má ptáky i pod její střechou ještě v klecích. Vstupné je na místní poměry 
drahé, 50.000 Rp, ale nechceme si později vyčítat, že jsme o něco přišli. Hned za vstupem 
dostáváme na ruku černého kakadu, má zastřižená křídla a je asi i dost bojácný, protože 
když jej odložíme na zábradlí, není schopen ani seskočit a vrátit se na původní pohodlnější 
místo. Vracíme se pro něj a přenášíme ho zpět na původní strom.  

  

V klecích jsou hlavně papoušci, a to nejen místní, kromě domácích kakadu různých barev 
vidíme i jihoamerické ary (dokonce se představují a říkají „ara“, jeden nás i zdraví „hallo“) a 
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ani tukan (což samozřejmě není papoušek) nebude typický pro Indonésii. Procházejí se tu 
pávi, rezignovaně v klecích sedí na svých větvích nějací dravci, dokonce i sova tu mhouří 
oči na prudkém slunci. Kromě ptáků spí v jezírku dva malí krokodýlci, vidíme nějakého 
menšího varana, v kleci skotačí opičky, nějaký druh makaka. A až úplně u východu terárium 
s větší ještěrkou, varanem komodským. Nemá ani dva metry a vypadá úplně nenápadně a 
neškodně, to není ten obávaný komodský drak, jak si ho každý představuje. Už v Plzni mají 
většího (a to ani tam nemají žádné rekordmany).  

Koupáme se do posledního okamžiku, na Lomboku zase prší a Javánské moře kolem nás 
se s námi loučí dlouhou duhou nad Gili Air.  

Večeříme v poslední restauraci, kterou jsme ještě nezkusili. Tady místo ryb grilují špízy. 
Dáváme si kuřecí, je velký a je vynikající, prý je dobrý i tuňákový, kterému jsme neprávem 
příliš nevěřili. Sice jsme dobře najedeni, ale ještě nás láká poslední věc, kterou jsme 
nezkusili. Popojdeme o pár metrů dál do restaurace, kde grilují ryby, a domlouváme si tygří 
„jumbo“ krevety. Za čtyři chtějí stovku tisíc, nám by stačilo po jedné, ale obsluha by nejraději 
prodala ty čtyři ze základní nabídky. Nechceme přílohy, už by se do nás nevešly, takže se 
nakonec na poloviční porci za poloviční cenu přece jen domlouváme. Krevety jsou jak jinak 
než výýýborné, po natažení zkrouceného těla by každá měla 30 cm, masa až nečekaně 
mnoho. Olizujeme se až za ušima. Dáváme ještě každý po dvou džusech (tradiční 
sedmičkové pivo jsme si už dali při špízech). V TV běží fotbal, evropská Liga mistrů, peníze 
musíme obsluze skoro vnutit mezi dvěma šancemi.  

  

Domluvený koník s vozíkem na nás ráno pochopitelně nečeká, musíme vléct naše kufry 
hlubokým pískem do přístavu. Nakládáme sami a brodíme se do lodičky. Sbohem Gili Meno! 
Na Lomboku vykládáme a jdeme pěšky kus cesty na autobusovou zastávku, teď se nám 
naopak kolečka u zavazadel hodí. Jedeme Lombokem jen hodinu spolu s několika dalšími 
turisty. Zastavujeme u pusté pláže, kde opět nakládáme na lodičku, tentokrát jen na 
překonání pobřežní mělčiny. Plujeme jen kousek, než nás na moři posádka přeloží na větší 
loď, kterou poplujeme na Bali. Je mnohem útulnější, než trajekt, a také rychlejší. Na palubě 
nás čekají vynikající palačinky s medem a ananasem, kolik kdo zvládne sníst. A před 
přistáním na Bali, po necelých 3 hodinách plavby, ještě dostáváme oběd. No kdo by to byl 
řekl.  

Loď ovšem nepřirazí k molu, jak bychom čekali, asi kvůli přístavním taxám. Takže zase do 
lodičky a nadvakrát (nejednou se nevejdeme) nás převážejí ke břehu, kde si představují, že 
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vyskočíme na metr a půl vysoké molo. Nám pomůže nečekaná vlna po proplutí jiné lodě, 
která nás na chvíli zvedne takřka na úroveň mola, jiní takové štěstí nemají a šplhají, jak se 
dá. Minibusem pak míříme na letiště.  

Jsme tři páry a Blanka a už se nemůžeme pořádně shodnout. Jsou tři názory, jak naložit s 
časem. Nakonec prosazujeme nejjistější řešení – jet přímo na letiště i za cenu, že místo 2 
hodiny před odletem tam budeme čekat hodiny 3. Dopravní situace je nevyzpytatelná, 
vrcholí špička a my si nemůžeme dovolit zmeškat. Tím se trochu komplikují plány ostatním, 
kteří preferují doutracení zbylých rupií v nějakém levnějším obchodním středisku. Jindřiška s 
Jardou zůstávají ještě tři dny, těm je to celkem jedno, ale i pro ně by asi vyložení ve městě 
bylo výhodnější. My svůj názor považujeme za nejrozumnější, ale to ostatní taky. Příliš 
demokracie škodí, lepší je oznámit, jak to bude a hotovo. Nedávat varianty.  

Na letišti tak máme dost času. Loučíme se s J+J, kteří jedou hledat nějaký rozumný hotel, a 
i s Katkou, která letí domů do Yogyakarty. Děkujeme za neocenitelné služby a pomoc. 
Převlékáme se do oblečení na cestu, nohy od soli a písku ovšem pořádně umyjeme až 
doma. Zbylý čas do odletu utrácíme zbytky peněz, hlavně za trička, kafe, čaj (zázvorový je 
vynikající, doma po ochutnání litujeme, že jsme si nevzali více). V pobočce Macdonaldu 
(jednoduchém stánku, kde se jen objedná a jídlo přinese nějaký posel z hlavní provozovny 
před letištěm) si dáváme nějaký cheesburger, abychom se trochu adaptovali na normální 
jídlo.  

Let do Kuala Lumpuru trvá skoro 3,5 hodiny. Tam se musíme vláčkem přepravit na 
mezikontinentální terminál, takže čas na přestup je tak akorát, hned nastupujeme do našeho 
Jumba. A po dalších více než 13 hodinách letu přistaneme v Amsterodamu – jak se může 
takový kolos tak dlouho udržet ve vzduchu, kde se mu vejde všechno to palivo? Letíme na 
noc, většinu cesty prospíme, takže i ten dlouhý čas docela uteče.  

V Amsterodamu se poprvé odbavujeme u automatických odbavovacích kiosků, je to docela 
zajímavé a hlavně inteligentní řešení. Opět nemusíme dlouho čekat, lety pěkně navazují, 
posledních 75 minut ve vzduchu a jsme doma. Na cestě jsme 48 hodin (když počítáme za 
počátek cesty nástup na lodičku na Gili Meno), ve vzduchu jsme strávili 18 hodin. 
Reklamujeme utržené madlo u nového kufru, taxi objednané předem před dovolenou už na 
nás čeká. Jarda nám svěřil ovladač, abychom si mohli vyzvednout auto z jejich zahrady, 
všechno klape podle plánu. Nakoupíme v hypermarketu jídlo a za hodinku jsme doma.  

Záznam TV pořadu Travel Journal 
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