Brno– cestování
styl

Kuba
POD VÁNOČNÍM SLUNCEM

Rozhodnutí jet na Kubu v prosinci znělo bláznivě. Proč ale neopustit
předvánoční shon, studené zimní počasí střední Evropy a neodpočinout
si v Karibském moři, zatancovat si salsu, vykouřit proslavené kubánské
doutníky a ochutnat pravý rum?
Vánoce se na Kubě ovšem moc neslaví, jedním z důvodů je to, že
v této době probíhá sklizeň cukrové třtiny a v pohybu je příliš mnoho
lidí, kteří jsou do sklizně zapojeni. Z tohoto důvodu také Fidel Castro
posunul Vánoce na červenec – to jsme ale ještě nevěděli...
Ing. Michal Franta
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Viňales je malebná krajina s vápencovými skalami připomínající trochu Vietnam. Zdejší tabákové farmy dodávají
ten nejlepší tabák do kubánských továren.

Největší ostrovní stát Karibiku, to jsou i prázdné silnice a staré bouráky. Podstatná část kubánských dopravních prostředků je dědictví z posledních let proamerické diktatury, tedy z doby před více než 50 lety.
Na silnicích potkáte buicky, chevrolety, studebakery, oldsmobily či staré sovětské lady. Americké embargo
a nedostatek náhradních dílů vede k úžasné tvořivosti zdejších mechaniků a ne nadarmo je jejich heslem
CONSEGUIR Y RESOLVER – „najít a vyřešit“.

Vánoce v Remedios – to je slavnost Las Parrandas,
kdy se nejbláznivější městečko pomyslně rozdělí
na dvě poloviny a každá část se snaží vyrobit co
nejoriginálnější světelné poutače a alegorické vozy.
Se setměním se na náměstí ocitnete v bojové linii
a snažíte se uhýbat tisícům rachejtlí a dělobuchů.
Silvestr pak je ve znamení opékání prasátka.

Nejkvalitnější doutníky COHIBA vám nabídnou všude
– ale pozor, v mnoha případech jde o napodobeniny!

Kuba, to je muzika a tanec: rumba, mambo&cha-cha,
salsa či timba&jazz. Poslední dobou je v kurzu také
rap a čím dál populárnější reggaeton.
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„Nic tak krásného jsem v životě neviděl!“
Kryštof Kolumbus
Každý si představuje Kubu bez turistů. Pokud opustíte vyhlášená přímořská střediska, tak vás čekají prázdné pláže, pohádkové ostrovy s křišťálovou vodou, mangrovy a spoustou ptáků.

Na Kubě žije 11,3 miliónu obyvatel, tedy podobně jako v České
republice. Rozdíl je ovšem v jejich složení – 65 % obyvatel tvoří
běloši, 24 % míšenci, 10 % černoši a 1 % Číňané. Barva kůže ale
nehraje roli – všichni jsou Kubánci.
Do Havany se jet musí. Krásná perla Karibiku chátrá, padá a mizí před očima, ale přes to vše je jedním z nejkrásnějších měst na světě a navštívit ji rozhodně stojí zato. Fantastické koloniální domy chřadnou a vláda je
nestačí opravovat. V historických skvostech bydlí Kubánci prakticky zdarma a na balkónech si chovají slepice.

Nepřístupné divoké útesy, nekonečné písčité pláže,
tropické pralesy, klikaté hřebeny a skalní štíty hor,
to jsou jen některé šperky tvořící bohatství Kuby.
Pravý rum z cukrové třtiny na vás mává z každého
stánku, každé ulice a od každého Kubánce. Jeho
cena se pohybuje od 40 Kč za láhev. K dostání je
i praktické cestovní balení rumu s brčkem.
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Dobrodruh... Autor Ing. Michal Franta absolvoval
Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně
a dvouletý studijní program v oborech psychologie,
sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě
v Minnesotě v USA. Pracuje jako kouč a trenér
v oblasti komunikace. Cestování a fotografování se
věnuje více než 15 let.

