styl – cestování

BALI

Na
se váš čas zastaví

Při cestách po indonéských ostrovech na mě zapůsobilo nejvíce Bali, a to svou barevností,
kulturou, usměvavými lidmi, dobrou dostupností a cestami, kterými se vzhledem k velikosti
ostrova všude rychle dostanete.
Při projíždění vesnicemi zjistíte, že každá z nich se specializuje na konkrétní činnost
a vychovává ze svých obyvatel uznávané experty ve svém oboru. Na jedné cestě tak
projedete vesnicemi, kde všichni dělají dřevěnou výzdobu chrámů, řezbářskou výzdobu
obytných domů, bambusový nábytek, slušivé sarongy, hudební nástroje nebo jen deštníky.
Tyto vesničky jsou výhodné i k nákupu suvenýrů a jejich ceny jsou oproti turistickým
centrům nízké. Při jedné takové návštěvě jsem usmlouval 1,5 metru vysokou dřevěnou
sochu zapomínaje, že jsem na motorce asi 40 kilometrů od hotýlku a musím celou
dobu sochu vézt před sebou, což místní velmi bavilo a odměnou byl smích a radostné
pokřikování, že bych měl vézt ženu a ne sochu.
V Tirta Ganga (na snímku) jsou nádherné vodní zahrady vybudované v 50. letech minulého
století. Zahrada vznikla na přání posledního vládce, Karangasemua, který měl nade vše rád
vodní prvky ve svých obydlích. Na rozlehlém terasovitém pozemku je vybudováno několik
zajímavých bazénů a kanálů, jež jsou zdobeny sochami v hinduistickém stylu. Zahrady leží
na východě Bali, asi pět kilometrů na sever od města Amplapura.
Bali rozhodně mohu doporučit k návštěvě – neváhejte a přesvědčte se o tom na vlastní oči
i vy. Jedinečný zážitek je zaručen!
Ing. Michal Franta

Na úbočí sopky Agung stojí nejvýznamnější chrámový komplex ostrova –
Besakih. Tvoří ho asi 200 chrámů a svatyní, které jsou rozesety v délce téměř
tří kilometrů. Nejdůležitější je skupina 23 chrámů uprostřed, přičemž každý
z nich má své speciﬁcké jméno. c

Před vstupem do chrámů si musíte kolem pasu
omotat sarong, abyste zakryli odhalené nohy.
U mnoha chrámů se připravte na místní „podnikatele“, kteří mermomocí vyžadují průvodcovné,
i když žádného průvodce nechcete. c
V Panas Banjaru se nacházejí tři veřejně
přístupné horké přírodní prameny, obklopené
překrásnou tropickou zahradou. Voda z pramenů
vytéká z mnoha hinduistických soch, takže každý
si najde své místečko na relaxaci pod proudem
horké a léčivé vody. a

Typický balijský dům působí jako opravdový chrám a tvoří jej seskupení jednoúčelových
staveb. Jeho součástí je kuchyň, několik ložnic a také další objekty pro starší i mladší
členy rodiny, ale významnou část domu zaujímá malý rodinný chrám. Vše je sladěno do
harmonického celku a doplněno osvěžujícím jezírkem. c

c Název oblasti Jatiluwih se skládá ze dvou slov.
Jati znamená skutečně a Luwih lze přeložit jako
speciální, jedinečné. A Jatiluwih je skutečně
jedinečné místo. Je to obrovská plocha posetá
schodovitými terasami, táhnoucími se od úpatí hor
až k vesničkám na jihu vnitrozemí. Právem je také
zapsáno na seznamu památek UNESCO.
Na Bali okamžitě poznáte, že neoddělitelnou
součástí života každého obyvatele je víra a náboženství. Na rozdíl od ostatních států Indonésie,
jež vyznávají islám, si Bali uchovalo hinduismus.
V tomto tropickém ráji se nachází spousta překrásných hinduistických chrámů, u kterých člověk rád
stráví hodiny pouhým relaxováním. dd

Chrám Pura Tanah Lot je jednou z turisticky nejvytíženějších památek Bali. Může za to jeho unikátnost,
za kterou vděčí své poloze. Jeho název znamená
země v moři. Je postaven přímo na skále, během
přílivu izolované od pevniny oceánem. To je perfektní
konstelace pro nadšené fotografy. Ti se sem sjíždějí
z celého světa, aby si pořídili snímky chrámu se
sluncem, zapadajícím v pozadí do rudého oparu
Indického oceánu. Večer nastane sice odliv, ale místo vody se prostor pod skálou zaplní turisty. c
Při toulkách ostrovem jsem měl možnost být přítomen na balijské svatbě. Byl jsem ohromen pestrobarevným svatebním průvodem, ojedinělou hudbou
gamelangových orchestrů a krásnou architekturou
a výzdobou prostor, kde se obřad konal. Jako dárek
jsem věnoval novomanželům hřebíčkové cigarety,
které se na ostrově těší velké oblibě. d

Exotická balijská kuchyně používá řadu koření a zeleniny, které naleznete nádherně uspořádané u místních obchodníků. d
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c Bali patří mezi nejvyhlášenější surfařské destinace na světě. Jednak totiž dostalo do vínku celoročně
teplé počasí, ale také vynikající lokality vhodné právě
pro surfování. Zdejší vlny jsou dost divoké a o jejich
zkrocení by se měli pokoušet jen zkušení surfaři.
b 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.
d Jedno z mnoha ubytování, které na vás na Bali
čekají. Hotýlky jsou uschovány před zraky kolemjdoucích tropickou zahradou a chráněny před
hlukem z ulice. Ubytování v bungalovu s bazénem
pro dva pořídíte za 400 Kč za noc.

b Na trhy s ovocem se nemusíte lopotit, stačí
vyjít na ulici a vybrat si jeden z náklaďáčků
s oblíbenou pochoutkou.
d Místní vodní buvoli se používají na dopravu
všeho těžkého. Můžete se s nimi setkat nejen
na ulici či prašné cestě, ale i u rýžových polí,
kde se po těžké práci rochní v bahně.

