AGENDA

Informace nezbytné pro světáky, dobrodruhy,
sportovce i barové mouchy
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Aleš Tůma

UJET ZIMĚ NA PRKNĚ

Foto: archiv Aleše Tůmy; zaznamenala: Viola Černodrinská

Klid, mír, božský vlny a na tváři úsměv. „Surfování je pro mě absolutní svoboda“, říká Aleš Tůma.
Svůj první surf sice kdysi zlomil, ale vytrval a tenhle sport si zamiloval. >>>
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AGENDA

5 / FIJI

na cestě

Souostroví v jižním Pacifiku tvoří 322 ostrovů,
z nichž největší jsou Vanua Levu a Viti Levu. Tam také
najdete mezinárodní letiště Nadi a hodinu autobusem
odtud pláž s černým pískem Sigatoka. Je to jediný
surfový spot na Fiji, kam nemusíte dojet lodí. Okolo
celého souostroví, které chrání korálové útesy, je
klidná hladina ideální k prozkoumávání podmořského
světa, když nejsou vlny. Pokud si chcete zasurfovat
na jednom z nejlepších míst na světě, zkuste ostrov
Tavarua, kde se konají surfové závody v rámci
světového poháru. Nejlepší surfař na světě Kelly
Slater tu má druhý domov.

1 / SENEGAL
Je jednou z nejbezpečnějších a nejklidnějších
zemí z celé západní Afriky. Masový turismus
a surfing sem zatím nedorazil, a tak si můžete
sami vychutnat vlny a dlouhé písčité pláže.
Společnost na pláži vám bude dělat maximálně
stádo krav. Kolem vesnice Cap Skirring je na
výběr spousta tipů.

Začal surfovat sám. Bez
instruktora. „Poprvé jsem
to zkusil v sedmadvaceti letech
v Brazílii. Vůbec mi to nešlo,
půjčil jsem si příliš krátkej
surf, kterej jsem nakonec
zlomil. I když to bylo fiasko,
začalo mě to strašně bavit.“
Postupně se Alešovy dovolené
změnily v cílené vyhledávání
surfařských spotů a stal se z něj
nadšený rider. Dnes pořádá se
svou cestovkou Surf and Travel
(více na www.surfandtravel.cz)
surfařské kempy na nejlepších
plážích.
Pro ForMEN vytipoval Aleš osm
skvělých surfových spotů.

CESTA: Letadlem z Prahy do Soulu a pak Nadi na Fiji.

CESTA: Letecky do Dakaru, pak místní linkou do
Cap Skirring nebo lodí.

KDY VYRAZIT: Ideálně od května do prosince.

KDY VYRAZIT: Nejlepší od října do května, mimo
deštivou sezonu.

6 / ŠPANĚLSKO
– ASTURIAS

2 / KANÁRSKÉ
OSTROVY

Asturias je ve srovnání s Costa Brava stále ospalá
vesnice. Z jedné strany ji omývá voda Atlantského
oceánu a z druhé ji obepíná pohoří Picos de Europa.
Díky této poloze se můžete dopoledne prohánět na
surfu, odpoledne užívat vysokohorské procházky
mezi zbytky sněhu v národním parku Covadonga,
nejstarším chráněným územím ve Španělsku.
Mnohotvárnost pobřeží nabízí možnost svezení
téměř za všech podmínek. Zkuste pláže Vega či
Rodilles, které patří k nejlepším surfovým spotům ve
Španělsku.

Z celé skupiny ostrovů doporučuju ostrov
Fuerteventura, který má nejkrásnější pláže
se zlatobílým pískem omývané průzračným
tyrkysovým mořem. Teploty ani přes zimu
neklesají pod 23 °C a po celý rok převažuje
slunečné počasí.
CESTA: Přímý let s Canaria Travel z Prahy do
Puerto Rosario.

CESTA: Letadlem do Bilbaa nebo Asturias a pak taxi
nebo busem.

KDY VYRAZIT: Po celý rok, v zimě je tu méně
turistů.

KDY VYRAZIT: Od června do října, v září je nejteplejší
voda.

3 / SRÍ LANKA
Srí Lanka se za poslední dva roky stala
cílem mnoha českých turistů díky levnému
a poměrně snadnému spojení z Prahy do
Colomba. Celkově je západ a jih celkem hodně
turistický, ale kdo si chce odpočinout daleko
od velkých hotelů a zasurfovat na skvělých
spotech, doporučujeme vydat se na jihovýchod
do rybářské vesnice Arugam Bay. Kousek za
vesnicí končí silnice a začíná džungle. Nejlepší
spot zvaný Main Point má nejsilnější vlnu na Srí
Lance. Kousek cesty tuk tukem je však ideální
pláž pro začátečníky, zvaná Whiskey Point.

SLOVNÍČEK POJMŮ
BARELOVÁ VLNA: Vlna, která se překlopí,
a vy jedete uvnitř v tzv. tunelu a jen se
modlíte, abyste dojeli až na konečnou.
Barely se dělají v mělčí vodě, takže hrozí
bolestivý náraz na korálové dno.
BEACH BREAK: Písečná pláž, kde se lámou
vlny. Nehrozí nebezpečí úrazu o korálové
dno, takže je to ideální pro začátečníky.
POINT BREAK: Výběžek do oceánu, malý
poloostrov, o který se vlna láme a pak se
rozbaluje dovnitř zálivu. Tím pádem jsou
vlny pravidelné.

CESTA: Letadlem z Prahy do Colomba a poté
taxi do vesnice Arugam Bay.
KDY VYRAZIT: Ideální je přijet na přelomu dubna
a května, kdy zde teprve začíná sezona, je tu
málo lidí a ceny ubytování poloviční.

Exotické pláže s černým pískem, kam mořské želvy
kladou svá vejce, teplý Pacifický oceán a ideální vlny.
Guatemala je jednou z posledních zemí v regionu,
kam zatím neproudí davy surfových nadšenců. Malá
rybářská vesnice El Paredon leží uprostřed národního
parku Naranjo a pláže v jejím okolí nabízejí ideální
vlny jak pro začátečníky, tak i zkušenější surfaře.
Pokud máte rádi kvalitní rum, tak jistě víte, že
nejlepší rumy Zacapa a Malteco jsou právě odsud.
CESTA: Letadlem do Guatemala City a pak taxi nebo
busem.
KDY VYRAZIT: Mimo deštivou sezonu od prosince do
dubna.

Maroko objevili australští surfaři v 70. letech
minulého století. Ospalá rybářská vesnice
Taghazout se díky koncentraci nejlepších
surfových spotů v okolí, stala surfovou
mekkou Maroka. Pro začátečníky jsou ideální
mírné vlny na dlouhých písčitých plážích, ti
zkušeněji se pak můžou přesunout na proslulý
Anchor Point.

Indonésie je pro surfaře učiněný ráj, perfektní barely
a stovky surfových míst. Většina surfařů míří na
ostrov Bali, který je dobře přístupný. Díky tomu je
také většina surfových spotů dost plná. Ale kdo
hledá a nebojí se ráno přivstat, najde i místa méně
turistická. Jedním takovým místem je Green Bowl
pod útesem, na němž je starý hinduistický chrám
a spousty zvědavých opic.

KDY VYRAZIT: Od listopadu do března.

Zaznamenala: Viola Černodrinská
foto: archiv Aleše Tůmy, Profimedia

4 / MAROKO

8 / INDONÉSIE
– BALI

CESTA: Nejlepší je přímý spoj z Berlína do
Agadiru a pak busem do Taghazout.
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7 / GUATEMALA

CESTA: Letadlem do Denpasaru a pak 40 min taxi.
KDY VYRAZIT: Mimo deštivou sezonu od dubna do
listopadu
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