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Zmiešajte päť dielov bieleho kubánskeho 
rumu s tromi dielmi čerstvého limetkového 
džúsu a ochuťte dvomi-tromi strekmi sirupu 
z cukrovej trstiny. Čo z toho vznikne? Daiquiri, 
klasický koktail, jeden z najklasickejších, aké 
kedy boli namiešané. Ernest Hemingway si vo 
svojom obľúbenom bare El Floridita v centre 
Havany dával vždy dvojitý. Aj preto mu 
prischla prezývka Papa Doble. Popíjať daiquiri 
(mojito či cuba libre) doma v papučiach môže 
byť milý zážitok, ale zasadnúť na stoličku 
priamo vo Floridite a objednať si pár drinkov, 

tomu sa hneď tak nič nevyrovná! Iba ak - zapáliť si pravú kubánsku cigaru 
a labužnícky z nej poťahovať (tenučké ženské série sú na Kube samozrejmosťou). 
Najlepšie vraj chutia tie ušúľané na stehne horkokrvnej Kubánky... 

Kuba all inclusive
Ak ste nikdy nefajčili cigaru, na Kube si určite zapálite. Ak nepijete alkohol, 
na Kube určite ochutnáte ich hnedý rum. Ak si myslíte, že čo sa tanca týka, 
ste úplne poleno, na Kube sa v rytme salsy budete krútiť ako vrtké vreteno. 
Ak ste nikdy na vlastnej koži nezažili vzlety a pády socialistického režimu, 
Kuba vám z tejto strany ochotne nastaví svoju tvár. Ak ste naopak zažili 
socializmus na vlastnej koži a len tak z recesie by ste si chceli pripomenúť 
všetko, čo v tomto zriadení (ne)funguje, Kuba je pre vás tá pravá destinácia. 
Verte, či nie, temer každý Kubánec vás od radosti vystíska, keď sa dozvie, že 
pochádzate z bývalého socialistického Československa. Veď prichádzate zo 
spriatelenej krajiny, ktorú ich vodca, súdruh Castro i niekoľkokrát navštívil!      

Kubánske

Z Socializmus na každý deň sa však dá na Kube zažiť 
predovšetkým s dobrým sprievodcom. Vo vyhlásených 
all inclusive turistických rezortoch vo Varadere 
autentickú Kubu sotva nájdete - tam (skoro) všetko 
klape podľa medzinárodných hotelových štandardov: 
udržiavané piesočné pláže, tropické záhrady, komfortné 
izby s klimatizáciou, bazény, tenisové kurty, štýlové 
reštaurácie, vodné športy, večerné show, kabarety, 
diskotéky, bary, obchody a obchodíky... Ako všade inde 
(v raji), tak aj na Kube. Piesok je tu biely ako múka, štíhle 
palmy siahajú takmer až po nebesia, more je čarokrásne 
azúrovo modré, salsa vášnivá a ohnivá, povetrie 
presýtené vôňou cigár a rum - ten tu tečie prúdom! 
Kuba však nie je len o vylihovaní na slnečných plážach 
s ľadovým mojitom v ruke. Kuba je predovšetkým 
o revolúcii a tvár Ernesta Che Guevaru, vodcu kubánskych 
partizánov, bude nad vami bdieť na každom kroku.

Veľký brat vás sleduje
Paulína Böhmerová vie to podstatné. Ako vás zbaliť vás 
na Kubu. Na Kube strávila nejaký ten mesiac a možno 
to bude práve ona, kto vám ukáže, čo a ako tu (ne)
funguje. Ako socialistický systém Kubáncov škrtí a ako 
si oni šikovne dokážu ten povraz okolo krku povoliť. 
Ako prekľučkovať cez systém príkazov a zákazov, 
nájsť čierne diery v štátom riadenej ekonomike, ako 
žonglovať s kubánskou dvojitou menou, ako sa dostať 
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Vidieť Kubu v jej rýdzej 
podobe - už zajtra 
môže byť neskoro... 
Stratený raj revolúcie 
pomaly, ale isto mizne 
z povrchu zemského.
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do valutových obchodov pre cudzincov či ako prísť k podpultovému tovaru, ktorým môže byť 
napríklad i čokoláda. A to všetko za bdelého pohľadu polície, ktorá stráži ostrov slobody pred 
„podvratnými živlami“ v každej, i tej najzapadnutejšej uličke mesta. Dobrá rada od Paulíny 
hneď na úvod znie: zabudnite na arabské krajiny, kde s bakšišom všetko zrazu funguje lepšie. 
Na Kube to platí síce tiež, ale len do istej miery. Lebo, vážení, pozor: Veľký brat ich sleduje!  

Maximum dvanásť stoličiek
Po roku 1959, keď revolucionári na čele s dvadsaťsedemročným 
Fidelom Castrom Ruzom zvrhli Batistov režim a v krajine po 
zoštátnení nastolili socialistický režim, vzťahy s USA klesli pod 
bod mrazu. Američania, ktorí  Kubu pasovali za svoj dovolenkový 
raj (ale aj raj hazardných hier či mafiánskych zletov) si museli 
hľadať iné destinácie na oddych. A tak všetko, čo po nich 
na Kube zostalo, začal ohlodávať zub času. S výnimkou áut. 
Keďže nie každý Kubánec mal to šťastie, aby od štátu dostal 
povolenie kúpiť si auto, museli im stačiť staré americké limuzíny. 
Tie desaťročia udržiavajú v chode dodnes - často už len silou 
vôle. Mnohí však na svoju kopu šrotu nedajú dopustiť! Krásne 
nové autá, ktoré križujú ulice veľkých miest (samozrejme, 
vo výraznej menšine), slúžia na prenájom pre turistov alebo 
tvoria súčasť vozového parku zahraničných diplomatov. 
Kuba však naštartovala čas reforiem, ktoré ju menia zo dňa 
na deň. Dnes už Kubánci môžu napríklad používať svoje 
automobily ako taxíky. Takisto im uvoľnený režim dovoľuje 
poskytovať vo svojich domoch tzv. casas particulares, ubytovanie 
zahraničným turistom. Spolu s návštevou paladaru je to 
výborný spôsob, ako sa ku Kubáncom dostať čo najbližšie. 
Paladary sú malé súkromné reštaurácie, často priamo 
v kubánskych domácnostiach (oficiálne s maximálnym počtom 
dvanástich stoličiek), kde môžete ochutnať pravú kreolskú 
kuchyňu. Či si však na nej naozaj pochutíte, je otázne.  

Peso kontra peso
Ak sa na Kube ocitnete v spoločnosti Paulíny Böhmerovej, 
buďte si istí, že aspoň jeden taký paladar navštívite. Alebo vás 
Paulína zoberie na pizzu. Kubánsku pizzu. Chutí - ako bez chute. 
Kubánske omáčky vám pripomenú neidentifikovateľnú hmotu 
zo školských či závodných jedální... ale čo by turista v cudzine 
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nespravil pre autentický kulinársky zážitok? Ešte pred pár rokmi, keď 
ľudia cestovali na Kubu na vlastnú päsť, mali problém dobre sa najesť. 
Z Paulíniných skúseností vyplýva, že Kubánci sú zvyknutí šetriť a variť 
doma, do reštaurácií veľmi nechodia. To však neplatí o turistoch: centrum 
Havany vám ponúkne hneď niekoľko vyhlásených gurmánskych 
podnikov, vrátane Hemingwayovej El Floridity či La Bodeguity Del 
Medio - ak sa rozhodnete vydať po stopách slávneho spisovateľa, ktorý 
na Kube s prestávkami prežil skoro dvadsať rokov. Samotná kreolská 
kuchyňa je zážitok, ktorý si určite nenechajte ujsť. Pravda, ak máte radi 
husté sýte jedlá s prevahou fazule, doplnené ryžou, sladkými zemiakmi 
mames a kuracím mäsom. Avšak varené či pečené homáre, to už je iný 
zážitok! Na Kube túto vyhlásenú pochúťku dostanete takmer na každom 
kroku. A za babku! I keď všeobecne sa Kuba kvôli duálnej ekonomike 
považuje za nie lacnú dovolenkovú destináciu. Komplikovanú dvojitú 
menu (domáce peso nationale, ktorým platia Kubánci kontra konvertibilné 
peso pre zahraničných turistov, ktorého hodnota kopíruje americký 
dolár) má však čoskoro odstrániť menová reforma. Ďalšia dobrá rada 
od Paulíny teda znie: dávajte si pozor, za čo a akou menou na Kube 
platíte. Pokiaľ ešte kubánske „cucy“ (peso cubano convertible) nezrušia, 
treba byť v strehu - Kubánci s turistickou menou kšeftujú ako kedysi 
my, obyvatelia spriateleného Československa, s bonmi pred Tuzexom.    

Lesk a bieda koloniálnej architektúry
Kuba je nádherná koloniálna krajina a ak vás bude na vašej ceste 
so Saturom sprevádzať Paulína, určite vám ukáže aj odvrátenú 
tvár Havany. Námestie revolúcie, bulvár El Prado, kubánsky 

Roky svojej najväčšej slávy už má dávno za sebou, napriek tomu tento dnes už 
priam ikonický hotel, jeden zo symbolov Kuby, týčiaci sa priamo nad chýrnou 
pobrežnou promenádou Malecón, patrí v Havane k tým najžiadanejším. Dali 
ho postaviť Američania pre Američanov a od roku 1930 boli v jeho komnatách 
ubytovaní najslávnejší z najslávnejších: Frank Sinatra, Marlon Brando, Marlene 
Dietrich, Winston Churchill, Ernest Hemingway... Nehynúcu reputáciu získal aj 
vďaka mafiánskym stretnutiam, z nich to z roku 1946 vedené Lucky Lucianom 

(dodnes ho považujú za najväčšieho mafiánskeho bossa 
v americkej histórii) sa stalo najpamätihodnejším. Hotel 
postavili v štýle art-deco, dýcha osobitým šarmom svojej 
histórie a do starého centra Havany je to príjemným 
vychádzkovým tempom ani nie 15 minút. Satur 
kombinuje ubytovanie v Havane (napríklad aj v tomto 
hoteli) s pobytmi v plážových rezortoch na Varadere 
alebo na jednom z blízkych koralových ostrovov.  

Havana national de Cuba
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Najslávnejší kubánsky rum má v znaku netopiera, ktorý vraj žil 
v podkroví pálenice rodinného podniku, ktorý v roku 1862 založil 
Facundo Bacardí v meste Santiago de Cuba. V Havane môžete dodnes 
obdivovať veľkolepú budovu Edifício Bacardi postavenú v štýle art 
deco, a to aj napriek tomu, že po znárodnení majetku sa spoločnosť 
presťahovala do Portorika a na Bermudy. Bacardi sa stalo základom 
pre slávne kubánske koktaily cuba libre a už spomínané daiquiri a v 
časoch hlbokého socializmu inšpirovalo dokonca aj slovenského 
básnika Jána Smreka k napísaniu Básne Bacardi. Štatistiky hovoria, 
že rumu bacardi sa ročne predá viac ako 200 miliónov fliaš.   

baCardí 

Bacardi, meno tvoje v mysli ostalo mi,
hoc dávno z jazyka mi zmizla tvoja chuť,
teba som si bol jak snúbenicu vybral,
keď som si volil medzi milenkami,
a ty si hore srdcom stúpala mi
jak v teplomere rtuť.

(úryvok z básne Bacardi Jána Smreka) 

„Biely dom“ El Capitolio Nacional, veľkolepá katedrála s dvomi nerovnakými vežami, 
Museo de la Revolución v bývalom prezidentskom paláci s interiérovou výzdobou od 
zlatníka Tiffanyho, nádherné Námestie zbraní či pobrežná promenáda Malecón patria 
k architektonickým a historickým skvostom hlavného mesta. Stačí však trochu odbočiť 
z dobových koloniálnych uličiek starého mesta Habana Vieja a za chrbtom starostlivo 
zrekonštruovaných ulíc akoby zastal čas. Socialistický režim staré historické budovy 
nechal schátrať. Ich schodiská, priečelia či fasády sa Kubáncom rozpadávajú pod každým 
krokom. Tieto kontrasty neponúka len Havana, ale aj ďalšie kubánske mestá: Trinidad (jeho 
staré centrum je od roku 1988 pod patronátom UNESCO), Holguin, Santiago de Cuba, 
Bayamo či Baracoa. A to ste sa dostali až na samý východ Kuby, ktorý bol ešte pred pár 
rokmi (kvôli takmer neexistujúcej infraštruktúre) od zvyšku ostrova celkom odrezaný.

Vývozné artikle
Mnoho turistov cestuje na Kubu kvôli zábave. A tá sa jednoznačne odohráva v rytmoch 
rumby či salsy. Jednoducho povedané, salsu na Kube tancujú všetci a všade. Vyzerá to naozaj 
tak, že malé deti, skôr než chodia, tancujú. A dospelí? Kubánky sa po uliciach doslova nesú, 
akoby namiesto chôdze tancovali... Neexistuje chlap, ktorý by sa za nimi neotočil. V každom 
druhom bare hrá živá hudba, „kvalitná kubánska hudba“ (zdôrazňuje Paulína). „Ešte mesiac 
po návrate domov si budete spievať Guantanameru.“ Guantanamera, Guajira Guantanamera... 
Kto na Kube náhodou netancuje, hrá domino. Fidelov režim zrušil kasína a prevádzkovateľom 
hazardných hier hrozilo väzenie. A tak si Kubánci domino povýšili na hazardnú hru 
par excellence, ktorú pretromfnú už len kohútie zápasy. Hrá sa všade, najčastejšie 

priamo na uliciach, stačí len rozložiť stolík, 
rozohrať partiu a už majú hráči obecenstvo, 
ktoré (nápadne-nenápadne) uzatvára 
stávky na nie malé sumy peňazí.  

Slnko, salsa, sny
• Viete, kde rastie najlepší tabak na svete? 
Paulína vás tam zavedie. Navštívite tabakové 
plantáže v Pinar del Rio, ako aj továreň na cigary 
a o darčeky pre priateľov máte postarané. 
• Viete, kde sa nakrúcali Rukojemníci 
z Bella Vista, jeden z Tridsiatich prípadov 
majora Zemana? Paulína vám to miesto 

tipy na Hotely od CK Satur
Varadero má medzi najslávnejšími plážami sveta cveng, podobne ako Copacabana v Riu. Satur tu ponúka all inclusive 
hotely renomovaných hotelových sietí Iberostar, Barceló alebo Meliá Hotels International. Pre menej „mainstreamových“ 
turistov má cestovná kancelária pripravené ubytovacie kapacity na maličkých ostrovoch Cayo Largo či Cayo 
Santa María, ktorý je s Kubou spojený 48 km dlhou pontónovou cestou. Neďaleko mestečka Guardalavaca na 
severovýchodnom pobreží Kuby, na nádherných piesočných plážach Playa Esmeralda zarezervoval Satur pre vás 
luxusné hotely s dokonalými službami a stravovaním all inclusive. Pozor: langusty a sekt sú zahrnuté v cene!

ukáže. Údolie Viňales vás uchváti jednou 
z najnádhernejších panorám, z vyhliadky 
Los Jasmines môžete obdivovať jedinečnú 
a malebnú krajinu so zelenými skalnými 
útvarmi (tzv. mogotmi), pripomínajúcimi 
kopy sena, ktoré akoby vystupovali zo zeme.
• Viete, že aj Kuba (podobne ako Kapské 
mesto) má svoju stolovú horu? Paulína vám 
to potvrdí. Keď vnútroštátnou linkou preletíte až 
na východ ostrova, neďaleko mestečka Baracoa, 
najstaršieho koloniálneho mesta Ameriky 
(založené v roku 1512), sa pred vami rozprestrie 
pôvabná kopcovitá krajina, ktorej dominuje 
najvyšší kopec podobný stolovej hore, El Yunque. 
• Viete, že Trinidad je nielen ostrov 
v Karibskom mori, ale aj jedno 
z najvýstavnejších kubánskych miest 
s pôsobivou koloniálnou architektúrou? 
Paulína vám to vysvetlí. V jeho okolí, 
ktorému sa hovorí Los Ingenios, Údolie 
cukrovarov, sa kedysi rozprestierali rozľahlé 
plantáže cukrovej trstiny, produkujúce 
najväčšie kubánske bohatstvo. 
• Viete, že na Kube toho s Paulínou 
alebo ďalšou sprievodkyňou Saturu, 
rodenou Kubánkou, zažijete, uvidíte, 
navštívite, ochutnáte ešte omnoho 
viac? A ešte raz toľko, ak si vyberiete 
niektorý z poznávacích zájazdov Saturu, 
skombinovaný s niekoľkodňovým pobytom 
pri mori na belostných plážach Varadera.
• Ozaj a viete, že jedna z pláží pri meste 
Holguin sa volá Guardalavaca, čo v 
doslovnom preklade znamená Stráž 

si svoju kravu?
Odkiaľ sa tento názov 
zobral, je asi to jediné, na 
čo Paulína nepozná presnú 
odpoveď. Lebo to už nevedia 
ani samotní Kubánci... 

Viac info:
www.satur.sk 
call centrum 0850 333 333


