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MEDZI LUXUSOM
A CHUDOBOU
Leží v Karibiku, objavil ju Krištof Kolumbus a ročne ju
navštívia približne tri milióny turistov. Veď bodaj by nie,
biele pláže, nedotknutý raj je pýchou Dominikánskej
republiky. V tieni krásy a luxusu však stojí obyčajný a
neraz chudobný život miestnych.

O

popularite krajiny ako dovolenkovej destinácie nemožno
vôbec pochybovať. Na šiestich
letiskách pristanú denne desiatky lietadiel
s cestovateľmi a dovolenkármi, ktorí na
ostrov pricestovali za novými zážitkami
alebo len tak, za oddychom. Na návštevníkov čaká ubytovanie vo viac ako 75 000
hotelových izbách a dokazuje to, že Dominikánska republika je jednotkou spomedzi
destinácií v Karibskej oblasti.

 Dominikánske umenie.

KRAJINA DOLÁROV
Domácou menou je v krajine dominikánske peso (RD$), avšak všade sa používajú americké doláre (USD), možno platiť
aj v eurách, britskou librou však zaplatíte
len veľmi ťažko. Spojené štáty americké sú
pre Dominikánsku republiku významným
obchodným partnerom, veď až 60 percent

Miroslava Dulová (TEXT)
Miroslava Dulová a archív(FOTO)

exportu poľnohospodárskych produktov
smeruje práve do USA a spolu s turizmom
tvorí export hlavné príjmy hospodárstva.
Približne polovica zamestnaných Dominikáncov pracuje práve v službách a v turizme, prácu tu našli aj prisťahovalci – asi
milión Haiťanov, no pri potulkách stretnete určite aj pracujúcich Kanaďanov, Američanov, Európanov alebo Juhoameričanov.
Napriek tomu je nezamestnanosť v krajine
pomerne vysoká (14 %) a až 42 % miestneho obyvateľstva žije v chudobe. Priemerná mzda sa pohybuje okolo 300 USD za
mesiac a príjem do 700 USD mesačne sa
nezdaňuje.
TROCHU GEOGRAFIE
Ostrov Hispaňiola, na ktorom sa rozprestiera druhá najväčšia krajina Karibskej
oblasti, sa nachádza medzi Kubou a Portorikom a severne od ostrova sa nachádza
Haiti. Veľké kontrasty – vysoké hory, ktorých najvyšší štít Pico Duarte dosahuje výšku 3 175 m n. m., skalnaté útesy, dažďové
lesy, úrodné údolia a nádherné pláže robia
krajinu ešte viac príťažlivejšou. Na pobreží
s dĺžkou 1 288 km sú na 300 km vynikajúce pláže s palmami a belostným pieskom
- Bávaro, Macao, Juanillo, Arena Gorda či
Playa Blanca, ak spomeniem len niektoré z
nich. V najnižšom bode ostrova 46 m pod
úrovňou hladiny mora na jedinom mieste
na svete v slanom jazere žijú krokodíly. Podnebie v Dominikánskej republike je tropické s chladnejším vetrom, priemerná teplota
dosahuje 27 stupňov C, počas júla a augusta
však teplomer vystúpi až na 35 stupňov. Hu- 컄
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 Lisovanie cukrovej trstiny
v minulosti.
 Predavač klobúkov.

rikány sa ostrovu vyhýbajú, počas 80 rokov
ho zasiahlo len 11 hurikánov. Nepríjemná je
najmä vysoká vlhkosť, pri ceste domov vaša
batožina určite bude vážiť viac.
SLÁVNE KOHÚTY
Znie to síce nezvyčajne, ale kohúty sú v Dominikánskej
ej
republike také populárne,
ako napríklad u nás naši
hokejisti. Bojujúci kohút je
symbolom dominikánskej
identity a preto sa zápasy
tešia vysokej obľube. Súbojee
ú sa
operencov sú legálne a konajú
d
ih
v „galleras“ (ringoch) a nájdeme
ich
aj v tých najmenších osadách. Zápasy sa
vysielajú v televízii a vychádzajú o nich aj
špecializované časopisy. Kohút do ringu nastúpi až po dosiahnutí veku dvoch rokov.
O operencov je výborne postarané, každý
kohút – bojovník dostáva špeciálnu výživu,
vitamíny a dokonca chodí, či skôr lieta, aj
na masáže.
PRAVÁ DOMINIKA
Okrem leňošenia na pláži alebo pod palmami môžete spoznať aj pravú Dominikánsku republiku, stačí sa informovať
o výletoch a vybrať si, čo je pre vás to pravé. My sme chceli ochutnať pravú Dominiku, a tak sme sa vydali na celodenný výlet
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v otvorenom nákladnom aute. Výhodou
exkurzie je, že za krátky čas sa zoznámite s typickým dominikánskym obydlím,
kde vás privíta domáca pani a uvidíte, ako
žijú miestni, zajazdíte si na koňoch a vo
vnútrozemí sa zoznámite s typickou flórou – aako rastie kakaovník, kávovník,
ananás, vanilka či škorica a mnoanan
hé z plodín môžete na mieste aj
skonzumovať. Výlet pokračoval
sk
návštevou miestnej školy, ktorá
n
je odrazom chudoby obyvateľstva. Kto chce, môže na zlepšestv
nie podmienok prispieť finančne
alebo materiálne. Iba málo detí sa
dostane d
do modernej súkromnej školy,
d
ročné školné totiž stojí minimálne 9-tisíc
dolárov! Počas exkurzie sme sa zastavili aj
vysoko v horách, kde sme si užili typický
obed z miestnych surovín – ryža, fazuľa,
mäso a banány. Ako dezert sme si dali ekobanán, ktorý chutí úplne inak ako to, čo
si my Európania kupujeme v obchodoch.
Hory ponúkajú aj ďalšie zážitky – keď sa
nebojíte výšok, určite vyskúšajte niektorú
z lanových dráh, ponad hustú džungľu vedú najdlhšie laná v Karibiku! Tí, ktorí nemajú v sebe toľko adrenalínu, skôr uprednostnia jazdu džungľou na štvorkolkách.
Odporúčame vziať si oblečenie staršieho
dáta, lebo zablatené cestičky zlepšia vzhľad
nielen odevu, ale aj vášho účesu... Exkurzia 컄

 Výroba cigár.
 Plody kakaovníka.

Na pobreží s dĺžkou 1 288 km
nájdete aj pláž Macao s palmami
a belostným pieskom.
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Na brehoch riek a jazier môžete
pozorovať plameniaky a pelikány.

 Chránená krajinná oblasť
v Punta Cana.
 Posádka katamaránu.

sa končí návštevou výrobne cigár a zaujímavé je sledovať niekdajší postup výroby
rumu z cukrovej trstiny. Aby z nej získali
šťavu, mlyn otáčal pár volov s pohoničom.
Čerešničkou tohto výletu bola na záver
návšteva panenskej pláže Macao.
NIELEN PRE ZAMILOVANÝCH
Pozorovať západ slnka pri mori je pastvou pre oči každého cestovateľa. Nielen
pre zamilovaných. Tí si užijú romantickú chvíľu, iní si zase uvedomia, že prišiel
koniec dňa, aby sa začal ten ďalší, ktorý
rovnako prinesie nové zážitky a výzvy. My
sme pozorovanie západu slnka okorenili podvečernou plavbou na katamaráne.
Keď sme prvýkrát zakotvili, vyzbrojení
maskou a potápačskou trubicou sme sa
vydali pozorovať pestrý a bohatý podmorský život medzi koralovými útesmi.
Potom katamarán odplával do plytkejšej
vody, kde nám posádka rozniesla nápoje, najčastejšie výborný dominikánsky
rum s kokakolou. V kombinácii s hudbou
a mladými študentmi zo Spojených štátov
a Kanady sa romantická plavba zmenila
na večer plný zábavy. Pri našom rozhovore s jedným z kanadských študentov – Tedom, sme ostali milo prekvapení. Ted so
svojimi spolužiakmi sa chystá na Slovensko. A dôvod? Lebo odtiaľ pochádza Marián Gáborík! Celovečernú plavbu určite
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odporúčame, spolu so všetkými nápojmi
vyjde na osobu 74 USD.
(NE)ORGANIZOVANÉ!
Miestna doprava takmer neexistuje. Ako
nám prezradil taxikár Juan z Kostariky, ak
nastane kolízna situácia a policajt sa spýta
vodiča, prečo to spôsobil, prekvapí odpoveď: „A prečo by som to neurobil?“ Miestni obyvatelia najčastejšie jazdia na malých
motorkách bez prilby, v sandáloch a nie je
nič výnimočné stretnúť celú rodinu na malej motorke, jedno dieťa pred otcom, druhé
prilepené na jeho chrbte a za ním mama.
Na cestách sú niekde značky, avšak rýchlostné obmedzenia nikto nerešpektuje.
Niekedy stretneme nákladiak s natlačenými cestujúcimi na korbe, ktorých je toľko,
že ešte aj cez bočnice sú vyklonení a držia sa
len silou vôle. Aj atrakcia číslo jeden súvisí
s autami – carwash – umývanie áut. Autá
chodí umývať celá rodina, veď je tam bar,
karaoke a raz do týždňa živá hudba, ako aj
možnosť stretnúť sa so známymi či nadviazať nové známosti. Autoumyváreň má
u miestnych veľmi vysokú prioritu, často
o nej rozprávajú, aké to naposledy bolo zábavné a ako sa už tešia na ďalšiu návštevu.
Počas pobytu v Dominikánskej republike
sa občas pozrite aj nad hlavu, či náhodou
práve nestojíte pod kokosovou palmou!
Suchá štatistika prezradí, že vážnych úra-

Západ slnka počas podvečernej
plavby katamaránom.

zov spôsobených pádom kokosového orecha je prekvapujúco veľa, veď orech môže
vážiť až 3 kg a keď spadne z vysokej palmy,
následky môžu byť veľmi vážne.

Na lane ponad džungľu.

PÁR RÁD NA ZÁVER
Neodporúča sa piť vodu v vodovodu. Pamätajte na skutočnosť, že koktaily a miestne destiláty môžu byť silnejšie ako doma.
Mimoriadne studené nápoje, ak ste rozhorúčení, môžu mať za následok pokazený
žalúdok. Každý deň sa odporúča používať
repelent, chráni pred komármi a muchami.
Počas pobytu si všetky cennosti, aj počítač či parfum, odložte do hotelového sejfu.
Hotel nepreberá zodpovednosť pri stratách
a získať policajnú správu na účely poistenia, je niekedy zložité. Pri príchode do
hotela požadujú číslo bankovej karty a za
každý deň pobytu v hoteli si hotel rezervuje sto dolárov na výdavky počas pobytu.
Výdavky však radšej zaplaťte v hotovosti,
výmenné kurzy sa často dosť podstatne líšia od oficiálneho výmenného kurzu. Po
skončení pobytu hotel stiahne z bankovej
karty 0,01 USD a ostatné prostriedky vráti na váš účet. Ak by ten cent nezaúčtoval
a chcel by uvoľniť celú sumu, banka nie-

kedy prostriedky uvoľní až po troch mesiacoch. Na pobyt si treba zobrať dostatok
amerických dolárov najmä v bankovkách
s nižšou hodnotou, dokonca obchodníci
niekedy odmietajú platbu v miestnej mene. Pláže sú verejné, nenechávajte žiadne
cenné veci bez dozoru a na pláž sa v noci
neodporúča chodiť. Tropické podnebie,
mimoriadne vysoká vlhkosť a klimatizácia
spôsobujú, že v hotelovej izbe budete cítiť
zápach. Odporúča sa izbu dvakrát denne
dobre vyvetrať. V hoteloch sa občas preruší
dodávka elektriny, nie je to však nič mimoriadne. Neodporúča sa kúpiť si akúkoľvek
službu priamo na ulici a od neregistrovanej
kancelárie.
쮿

 Letiskové hostesky v národných
farbách.
 Luxusná vila v Tortuga Bay, návrh
Oscar de la Renta.
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