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Snílci z Česka kolonizují Bali
Chci vyrazit na Bali! Naučit se surfovat! Chci vypadnout z Česka! I takové komentáře lze
najít na diskuzních fórech pod tématy, které se věnují pobytu nebo životu na Bali. Indonéský
ostrov se v poslední době těší u středoevropských suchozemců obrovskému zájmu.

M

oje kamarádka, která většinu zimy
tráví ve švýcarském Davosu a léto
zase v Portugalsku, mi po návštěvě
indonéského ostrova nadšeně řekla – Bali
je krásné a plné Čechů! A tak mě napadlo,
trochu se tam po kolonizátorech z Česka
podívat. „Bali a Češi? Všichni se znají. To je
další díl seriálu Beverly Hills 902 10,“ směje
se Veronika Dubová, která tu žila sedm let
a teď na Bali pořádá kempy jógy. Na ně jezdí

ALEŠ TŮMA
„Na Bali je super surfování. Indický
oceán totiž nabízí nejlepší vlny na
světě stejně jako Pacifik na Havaji.
Vlny tu jsou po celý rok, jsou čisté
a ne rozfoukané jako třeba Atlantický
oceán, navíc voda je teplá.“

i známé tváře, třeba herečka Aňa Geislerová.
Co Čechy na tomto koutu světa mezi Čínou
a Austrálií tolik láká?
Na internetu najdete hromadu informací
o tom, jak se tam dostat a co na Bali dělat.
Sehnat Čechy, kteří tam dlouhodobě žijí, už
tak jednoduché není. Nemají moc času dělat
rozhovory, zrovna třeba surfují na moři nebo
zdokonalují svůj byznys. I tak se povedlo
posbírat příběhy čtyř našinců Aleše Tůmy,

Veroniky Dubové, Kláry Marvanové a Karolíny
Řehulkové, kteří vám představí Bali tak, jak
ho nejspíš neznáte. A zřejmě o něm budete
do budoucna přemýšlet. Stejně jako já. Občas
mě škrtá myšlenka vypravit se tam a třeba tam
na stará kolena zůstat. Jak se tam tedy žije? Jak
se tam podniká? Na co si dát pozor? Všichni
se shodují v jednom: pokud byste snad někdy
přemýšleli o tom, že byste na Bali chtěli žít,
připravte se na to, že život tam je setsakra jiný.

J

eden z prvních frajerů z Česka, který před
sedmnácti lety zjistil, že by to mohlo být
skvělé msíto pro práci. Ačkoli tu nežije
nastálo, jezdí sem na delší čas. Pořádá zde
surfkempy, tedy kromě dalších destinací jako
je Senegal, Kanárské ostrovy, Srí Lanka, Maroko nebo Fiji. „Do té doby jsem v Asii byl jen
v Thajsku a Nepálu a chtěl jsem se do Indonésie vrátit. Tenkrát jsme zůstali právě tady
a jsem za to rád,“ říká Aleš. Před pěti lety tu
udělal svůj první surfkemp. A mělo to velký
úspěch, doposud lidé znali spíše surfové
kempy v Evropě a tohle byl velký posun
do exotiky. „Baví mě ta kombinace surfování
a zároveň cestování, které bylo mojí vášní.
Lidé se na surfkempu naučí nejen surfovat.
Ostrov Bali má rozhodně co nabídnout - jedny z nejlepších vln na světě, staré hinduistické chrámy nebo vodopády a nádhernou
přírodu,“ pokračuje Aleš, kterého jsem
zrovna zachytil v Senegalu.
„Na Bali žije asi pět set Čechů, ale možná jich
tu bude více. Mají tam svoje hotely, penziony, surfové a potápěčské školy, pracují jako
průvodci pro cestovní kanceláře nebo jen
žijí na Bali a pracují na dálku jako grafici či
v jiném oboru,“ představuje ráj na zemi. Sám
sem plánuje přesídlení natrvalo. „Možností je
spousta, dveře otevřené a životní náklady třetinové než u nás. Ale podobně smýšlejících
lidí je čím dál více, chce to dobře promyslet
a najít si správné místo,“ říká dvaačtyřicetiletý muž, jehož surfkempy mají základnu
na poloostrově Bukit na jihu ostrova.

Surfový servis
■ Aleš

se svými parťáky na Bali pořádá
přes jejich agenturu Surfandtravel surfkempy. Díky nim se sem můžete bez obav
dostat, zařídí vám vše, co potřebujete.
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