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Po stoPách Pirátov z KaribiKu
S nápadom naštíviť vysnívaný raj jachhtárov, Karibské more, sa pohrávam už  tri roky. Vlani som  
presvedčil sám seba, že tri týždne sa Slovensko bezomňa zaobíde. Som držiteľom oprávnenia pre 
vedenie plavidiel, ale radšej volím plavbu s niekým, kto dobre pozná tamojšie vody. Pri pátraní In-
ternetom narážam na stránku, ktorá ponúka dovolenku na jachte aj s kapitánom. Kapitán s man-

želkou sú Česi, ktorí už niekoľko rokov žijú v Karibiku. 



Voyage  |  8584  |  Voyage

využívajú sa takmer ako autobusy s tou nevýhodou, že 
nemajú pevne stanovené časy odchodu. Na druhej stra-
ne sú rýchle, pretože väčšina ciest má pre ne vyhradený 
špeciálny pruh. Kúsok od  nášho hotela je stanovisko 
týchto taxíkov. 

ráno sa  nám pomocou angličtiny a  posunkov darí 
dohodnúť odvoz do Le Marin. Ešte  rýchly nákup su-
venírov v meste, rozlúčka s domácimi a presúvame sa 
do reštaurácie na móle Mango bay, na stretnutie s na-
šim kapitánom. Keďže máme čas do štvrtej čakanie si 
spríjemňujeme obedom a testovaním  miestnych mie-
šaných nápojov. chutia úplne inak ako na slovensku. 
Kapitán honza prichádza aj so svojou rodinkou zozna-
muje nás so svojou manželkou zuzkou, a niekoľkome-
sačným synom Nikolasom. Keď honza začína s  váž-
nou tvárou rozprávať, že je tu ešte jedna vec o  ktorej 
s nami musí rozprávať, začínajú mi hlavou lietať rôzne 
katastrofické scenáre, ktoré začínali pri skrátení plavby 
a končili po potopení lode. Keď z neho nakoniec vypa-
dáva, či nám nebude vadiť, že zuzka s Nikolasom pôjdu 
s nami, tak mi padá kameň zo srdca. „Len toto?“, vravím 
si v duchu. Keď to nebude vadiť Nikolasovi, tak nám ur-
čite nie. ako neskorej zisťujem je to skvelý nápad, lebo 
tie zázraky, ktoré dokáže zuzka vyčarovať v malej lod-
nej kuchyni sú neuveriteľné. ako v päťhviezdičkovom 
hoteli. Postupne člnom prepravujeme batožinu na loď, 
ktorá je zakotvená na druhej strane zátoky, a už nám nič 
nebráni, aby sme si vychutnali slanú chuť prvého kúpa-
nia v karibskom mori. večer už trávime pri príjemnom 
rozhovore a miestnej špecialite, zvanej  „rum punch“. 

v  Karibiku slnko zapadá a  vychádza veľmi rýchlo. 
stačí niekoľko minút a  z  noci je deň. ráno  vstávam 
asi o  šiestej a  ani si nestíham poriadne zaplávať, a  už 
je slnko vysoko. Po raňajkách  vyrážame k polostrovu 
neďaleko mestečka st. anne, ktoré nám ponúka prvú 
z  nespočetných,  katalógových pláží. Po  dostatočnom 
bláznení vo vode, zdvíhame kotvu a plavíme sa k ostro-
vu st.Lucia. Fúka 10-20 uzlov, a tak pod plnými plach-

na nás a už o piatej ráno vyspatí si vychutnávame zá-
toku s plachetnicami v ktorej sa odráža východ slnka. 
už o siedmej, na prekvapenie domáceho pána, sedíme 
na raňajkách. Pri príchode sme ho totiž upozornili, že 
únava nám nedovolí prísť na  raňajky pred desiatou. 
Po raňajkách vyrážame do ulíc mesta. Fort de France 
je malé príjemné mesto v ktorého architektúre sa od-
ráža história. Nad mestom sa týči kopec z  ktorého je 
pekný výhľad na okolie. zatiaľ čo v bratislave patrí sla-
vín a Koliba tým majetnejším, tu máme pocit, že kopec 
obývajú tí chudobnejší. Krátko po obede nastáva siesta, 
ktorá v prípade obchodov nekončí. ak chcete teda nie-
čo nakupovať, skúšajte to radšej ráno. Po obede nasle-
duje malá prechádzka do parku. okrem sochy Kryštofa 
Kolumba tu nájdete aj  zujímavosť,  sochu bez hlavy. 
táto socha patrí cisárovnej Jozefíne, ktorú domorod-
ci nemajú príliš v láske. Narodila sa na Martiniku, ale 
údajne prehovorila Napoleona, aby nezrušil otroctvo 
na ostrove. Jej rodina totiž vlastnila rozsiahle plantáže 
na ktorých zamestnávala otrokov. Na večeru si vyberá-
me reštauráciu Le baie vedľa hotela. Kuchyňa na Mar-
tiniku je poznačená francúzskou súčasnosťou. takže 
ak vám chutí, nemusíte sa ničoho obávať. Po večeri na  
prechádzke v parku objavujeme  „karnevalovú batuca-
du“. Je to skupina desiatok bubeníkov, ktorí dokážu zo 
svojich nástrojov vyčarovať neskutočné rytmy. Na Mar-
tiniku sa používajú takzvané taxi collectifs, malé do-
dávky pre asi 8 ľudí, ktoré je možné si stopnúť po ceste. 

zostáva vybrať trasu, termín, a zohnať posádku. Kari-
bik je veľký, vybrať si nie je jednoduché, no víťazí cesta 
po miestach, kde sa nakrúcali Piráti z Karibiku. termín 
padá na  február, ktorý sľubuje pekné a  stále počasie. 
Posádku nakoniec tvorí 7 ľudí ochotných podstúpiť 
toto dobrodružstvo. odlietame z  viedne a  presúva-
me sa v  Paríži z  letiska charles de Gaulle na  letisko 
orly. Poznajúc mentalitu Francúzov nič nenechávame 
na náhode a pre prípad štrajku si na presun medzi le-
tiskami rezervujeme asi 6 hodín. Žiadny štrajk sa ale 
nekoná,  dokonca ani batožinu nám nestratili. Jediný 
problém je s  trávením  6 hodín v Paríži, a potom ne-
konečných 8 hodín v  lietadle. Pristávame večer s  asi 
trištvrtehodinovým meškaním. Po vystúpení z letisko-
vej haly v Le Lamentin nás ovanul vlhký, teplý vzduch. 
aká príjemná zmena po slovenskej zime. Na Martinik 
priletame 2 dni pred plánovaným nalodením. Je to vý-
borný nápad,  máme dosť času na aklimatizáciu a pre-
hliadku  hlavného mesta Fort de France.  Po  polho-
dinovom čakaní v rade k okienku autopožičovne nám 
dochádza trpezlivosť, a  tak oslovujeme taxík čakajúci 
pred letiskom. taxikár nám ponúka dve možnosti. buď 
zapne taxameter, alebo nás prepraví na hotel za 40 Eur. 
Netušíme koľko stojí taxík, tak volíme druhú možnosť. 
10 Eur na osobu nám pripadá ako dobrá cena. Pred 
hotelom taxameter ukazuje 30 Eur. Náš taxikár to za-
okrúhľuje na  35 Eur no druhá časť posádky nemala 
toľko šťastia a  musí zaplatiť pôvodne dohodnutú sumu 
40 Eur. v hoteli už na nás čaká príjemný domáci pán, 
oboznamuje nás s chodom hotela a po celodennej ceste 
sme natoľko unavený že zvládame iba sprchu a posteľ. 

bayfront hotel je skromný hotel, izby obsahujú praktic-
ky len posteľ,  kúpeľňu a samozrejme klimatizáciu, kto-
rá je v týchto podmienkach nevyhnutnosťou. Má však 
výbornú polohu, je priamo v  centre mesta. z  jednej 
strany má výhľad na more, z druhej na najväčší mest-
ský park La savanne, a pevnosť Fort saint Louis. ceny 
sú európske, za 85 Eur na noc dostanete  dvojposteľo-
vú izbu. Šesťhodinový časový posun citeľne vplýva aj 
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bieha v  ňom pohreb a  nemôžeme 
si ho dobre obzrieť. ak sem nie-
kedy zavítate, rozhodne nesmiete 
vynechať  vee-Jay restaurant. Je to 
pestrofarebná budova pri nábreží 
a  ponúka výbornú lokálnu kuchy-
ňu, a  asi najlepší rum punch, aký 
sme na našej ceste pili. ceny rumu 
sú v Karibiku asi  polovičné, tak ak 
patríte k milovníkom dobrého pitia, 
nevynechajte príležitosť  na  nákup 
zásob. Do cumberlandu sa vracia-
me s neopakovateľnými zážitkami.  

minútovej prechádzke a  priechode 
cez bambusový most sa pred nami 
objavuje vysoký vodopád. vedú 
popri ňom schody hore, ktoré nás 
privádzajú pod ďalší vodopád. Kú-
panie pod vodopádom vôbec nie 
je taký romantický zážitok ako vo 
filme. Padajúca voda doslova ubí-
ja. cestou späť  miestnou dopravou 
pokračujeme do  hlavného mesta. 
Kingstown je sympatické mestečko 
dýchajúce prímorskou atmosférou. 
objavujeme krásny kostol, no pre-

to za to, na vrchole je krásny výhľad 
na kráter a okolitú krajinu. Pod sop-
kou nás už čaká carlos so svojím 
člnom. Kvoli vlnám musíme prejsť 
do inej zátoky no aj tak sa naloďova-
nie stáva adrenalínovým zážitkom. 
Pri každej vlne vždy naskočí len 
jeden, pretože vzápätí vlny odnesú 
čln na  more. Je to síce únavné, ale 
na našu loď sa vraciame plní zážit-
kov. Po pobreží sa z krčiem rozlieha 
reggae a zláka poniektorých členov 
posádky na večerný výlet.   

ráno vyrážame k  vodopádom 
Dark view Falls. skúšame miestnu 
dopravu. sú to   vany pre asi 9-12 
ľudí, ktoré sa šialenou rýchlosťou 
rútia po ceste. ak máte šťastie, tak 
nie sú plné a zastavia. turisti majú 
výhodu, že im väčšinou zastavia aj 
za  cenu toho, že pár domorodcov 
musí ísť pešo. Jeden sa nám darí 
stopnúť, a  hoci vyzerá plno, šofér 
najskôr celú dodávku vyloží, ne-
chá nás sadnúť si dozadu. Dievčatá 
posadí k  sebe, a  ostatných potom 
naskladá do voľného priestoru. rá-
tame, a je nás v aute dvadsať. za vo-
lantom sedí malý černoch v  ko-
žených rukaviciach so športovým 
volantom. akonáhle sa zatvorili 
dvere, dupe na  plyn a  aj keď cesty 
na vincente sú úzke, kľukaté a str-
mé, nebráni mu to, aby šiel 80-tkou. 
Pred každou zákrutou pre istotu za-
trúbi. bez nehody vchádza do mes-
ta (myslím, že je to richmond), 
odkiaľ nasleduje cesta pešo. Po  15 

Pri priblížení k  pláži zneje príkaz 
vystupovať. zozačiatku síce nechá-
peme, ale po chvíli  nám dochádza, 
že naša cesta člnom sa tu končí. 
urýchlene vyskakujeme do  vody, 
chvíľami je voda po  pás, chvíľami 
po  krk. Ešte dobre, že sme všetky 
veci v  batohoch zabalili do  igelitu. 
Čaká nás približne tisíc výškových 
metrov. Najskôr putujeme vyschnu-
tým korytom rieky. Na  niektorých 
miestach je široké niekoľko metrov, 
na iných sotva meter,  zato jeho bre-
hy sa týčia niekoľko metrov do výš-
ky. cestou stretávame  miestnych, 
ktorí žijú v  týchto kopcoch a  živia 
sa obrábaním políčok. sú to príjem-
ní a  ústretoví ľudia, akoby nemali 
s ničím problém. Možno je to tým, 
že okrem políčok s kapustou, je celá 
sopka obsypaná políčkami s trávou. 
Miestnych bez jointa v  ústach há-
dam ani nestretnete. Jeden z  pes-
tovateľov  nás vedie na svoje políč-
ko. Nedivím sa, že lokálna polícia 
s nimi nič nerobí, viedie nás takými 
cestami, necestami, že policajní ťaž-
koodenci by tadiaľ určite neprešli.  
cez prales prechádzame na úbočie, 
kde fúka veľmi silný vietor, a máme 
problém udržať sa na nohách. stojí 

plachty vytiahli, tak ich pred prista-
ním zase sťahujeme. Žiadne „réč-
ka“, alebo „halzy“, ako sme zvyknutí 
na Jadrane. Našou zastávkou na st.
vincente je zátoka cumberland 
bay.  Niektoré bedekre síce uvádza-
jú, že táto zátoka nie je pre jachtárov 
príliš bezpečná, ale my sa v nej cíti-
me dobre. ostrov je plný bujnej ve-
getácie a špecialitou je čierny piesok 
sopečného pôvodu. zadnú časť lode 
viažeme na  brehu pri krčme staré-
ho Josepha a zatiaľ čo nás zuzka išla 
do mesta zadeklarovať, my vyťahu-
jeme šnorchel, a skúmame čarovné 
karibské pobrežie. Niekedy má ta-
kéto skúmanie následky v  podobe 
plnej ruky ostňov z morského ježka. 
Na  odporúčanie zuzky po  dvadsať 
minútovom máčaní v octe nezostá-
va z ostňov ruke takmer nič.

ráno nás čaká  dohodnutý výlet 
na  sopku La soufriere v  severnej 
časti ostrova. vezie nás taxikár car-
los na  svojom rýchlom člne za  80 
Eur. už len plavba týmto člnom je 
neskutočný zážitok. Pri plavbe proti 
vlnám sme chvíľu desať centimetrov 
nad lavicou, a  chvíľu máme pocit 
že desať centimetrov pod lavicou. 

tami pekne plachtíme.  honza síce 
vraví, že ak fúka menej ako 15 uz-
lov, tak to ako keby nefúkalo, ale pre 
nás, odkojených kľudným Jadra-
nom, je to  na úvod pekná plavba. 
Dievčatá rýchlo zisťujú, že zostať pri 
vlnách v kajute nie je úplne najlepší 
nápad, a tak sa dostáva ku slovu aj 
Kinedril. Kotvíme v zátoke Marigot 
bay na ostrove st.Lucia, kde sme sa  
plánovali zdržať až pri zpiatočnej 
ceste. „Nezadeklarovali“ sme sa,  čo 
znamenalo, že sa síce môžeme kú-
pať do sýtosti, ale nesmieme vystú-
piť na  breh. Po  zakotvení našu loď 
obkolesuje plno člnov, z ktorých do-
morodci ponúkali  korálky, cédečka, 
ovocie, no hádam všetko. odmiet-
nutie ich rozhnevá. slušnosť káže 
si ponúkaný tovar aspoň pozrieť, 
aj keď s  rozhodnete nič nekúpiť. 
Po  vykúpaní a  vysušení morského 
kajaku nasleduje nádherný západ 
slnka, ktoré končí v mori. až zasyčí, 
keď sa žeravá guľa dotkne hladiny.

Ďalší deň nasleduje dlhá cesta zo 
st.Lucie na  st.vincent a  opäť vý-
borné plachtenie. chýba  nám via-
cej pohybu, no vietor je v Karibiku 
pomerne stabilný. ako sme ráno 
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tu boli  bohaté zásoby rumu. Či je 
tu rum ešte stále uložený netušíme. 
ostrov je trochu mimo a  na  plav-
bu člnom sa nám zdá príliš ďaleko. 
Preto volíme výlet na  neďaleký Ja-
mesby, kde objavujeme veľa malých 
krabov.
ráno  na  tobago cays začíname 
honbou na žraloka. zuzka nám pre-
zrádza, že v  nedaľekých útesoch je 
možné sledovať žraloky. cez deň 
spia, a z pod kameňov im trčia iba 
chvosty. za  ten chvost ich treba 
poťahať. Najskôr hľadáme vhodné 
miesto na zakotvenie, ale nachádza-
me pri útesoch bóje na ktoré je mož-
né priviazať čln. Pri hľadaní žraloka 
narážame na  prekrásnu raju a  až 

Nasledujúcim cieľom je minisú-
ostrovie tobago cays, ktoré je zá-
roveň Marine parkom. Pozostáva 
z  piatich malých, neobývaných 
ostrovov. Kotvíme pri ostrove Petit 
bateau, a člnom ideme na baradol. 
Pokojne ho môžeme premenovať na  
ostrov leguánov, ktorých je tu neú-
reom. Piesková pláž a okolité útesy 
zvádzajú k  šnorchlovaniu. okrem 
veľkého množstva rýb sa nám darí 
objaviť morskú korytnačku. Neskôr  
odchádzame na kopec, z ktorého je 
skvelý výhľad na celé tobago cays. 
súčasťou súostrovia je aj Petit to-
bac, kde sa točili scény z filmu „Pi-
ráti z Karibiku“. tu z Jacka sparrowa 
dvakrát urobili guvernéra, a  kedysi 

v  zátoke clifton harbour dočer-
pávame vodu a  kotvíme neďaleko 
happy islandu. Je to umelý ostrov, 
vytvorený z mušlí. Pôvodne to bola 
len hromada mušlí až jeden miestny 
podnikavec začal na tejto hromade 
ponúkať v  prenosnej chladničke 
nápoje.  hromadu budoval a  dnes  
je z nej  plnohodnotný ostrov s ba-
rom, hudbou, a dokonca aj skrom-
ným ubytovaním. Elektrinu získava 
pomocou veternej elektrárne, a ako 
zisťujeme s  nedostatkom vetra tu 
rozhodne nebojujú. Podáva sa aj 
rum punch.
Po tejto zastávke nás čakajú tie pra-
vé katalógové pláže a  prvá z  mno-
hých - Mopione. Je to vlastne len 
taká malá kopa piesku s jedným sl-
nečníkom. vplyvom prúdov a vetra 
sa neustále mení tvar ostrova, ale 
slnečník vždy zostáva na  pevnine. 
Pri príchode člnom dávame pozor,  
celý ostrov je chráneným útesom. 
Do sýtosti sa kúpeme a po nasýtení 
vyrážame na  neďaleký ostrov Pe-
tit st.vincent. víta nás neskutočne 
modrou vodou . Petit st.vincent 
je súkromný hotelový rezort a  po-
hybovať sa po  ostrove je zakáza-
né. Možno sa ohlásiť na  recepcii, 
a vtedy vám ochotne ukážu ostrov, 
aj ukážkový apartmán. bungalovy 
resp. ich obsluha na ostrove funguje 
systémom dvoch vlajok. vytiahnu-
tá červená vlajka znamená nerušiť. 
vytiahnutá žltá vlajka znamená, že 
v  schránke je nejaká objednávka. 
Po ostrove jazdí personál na malých 
vozíkoch, podobných golfovým, 
a  v  prípade, že nájdu objednávku, 
tak ju splnia. v  zátoke pri ostrove 
honza s Majom lovia mušle,  zuz-
ka ich potom pripraví na  večeru. 
Do  mušle je  potrebné s  pomocou 
kladiva a  skrutkovača vybiť dieru, 
zníži sa  podtlak, a vytiahne sa mäso 
z mušle. Potom ho treba už len očis-
tiť, naklepať, a začínajú hody.

aj keď je to asi príliš honosný ná-
zov pre domček s  dvoma izbami. 
Prevádzkuje ho miestny umelec. 
robil model lode aj  pre anglickú 
kráľovnú, a  pri jej návšteve jej ho 
osobne odovzdal. Múzeum má ko-
pec exponátov a  fotografií o  veľry-
bárskej histórii ostrova. vedeli ste, 
že  že po  ulovení veľryby jej jeden 
z  rybárov musí zašiť ústa? aby sa 
do nej nedostala voda. rybu potom 
odtiahnu do  dediny, kde sa medzi 
všetkých rozdelí. 

Nový deň nás víta nie príliš vľúd-
nym počasím. Fúka 30-35 uzlov, 
a aj vlny sú oveľa väčšie. Musíme vy-
ťahovať nepremokavé bundy,  občas 
prichádza dažďová sprcha. takéto 
počasie je pre toto ročné obdobie 
nezvyčajné, aj naši kapitáni vravia, 
že „tady nikdy neprší“. všetko zlé 
je na  niečo dobré, a  nám sa práve 
v takomto počasí darí chytiť dvoch 
tuniakov. skúšali sme to každý deň 
hneď po  vylodení, ale až teraz ko-
nečne máme šťastie. obe udice za-
berajú v rovnakom okamihu. Ťahať 
ryby v takýchto vlnách síce nie je nič 
jednoduché, ale našim rybárom sa 
to darí a tak môžeme tešiť z dvoch 
krásnych úlovkov. Našim cieľom je 
ostrov Mayreau, ale nieje kde kot-
viť, tak ťaháme ďalej na  union is-
land. Po zakotvení časť posádky ide 
do  mestečka a  ostatní  šnorchlujú 
na útesoch. 

to krát využívame služby miestneho 
taxíka,  tentokrát otvorenej dodáv-
ky, no pri dohadovaní ceny nie sme 
príliš úspešní. zvažujeme preto že 
cestou späť sa pešo prejdeme pal-
movými hájmi. Ešte len vystupuje-
me z taxíka, a taxikár sa ponúka, že 
nás odvezie späť do mesta za cenu, 
na ktorej sme sa ním pôvodne skú-
šali dohodnúť. súhlasíme. Po  ceste 
späť chceme nazbierať zopár ko-
kosových orechov no nakoniec sa 
taxikár ponúka že nám ich nielen 
nazbiera, ale aj otvorí. 
v  meste ešte malá prechádzka 
a  obed v  skvelej reštaurácii s  vý-
hľadom na  celú zátoku. Po  obede 
objavujeme námorné múzeum, 

Po  troch dňoch na  st.vincente 
dvíhame kotvu plachtíme ďalej 
na ostrov bequia, ktorá už je súčas-
ťou súostrovia Grenadiny. bequ-
ia je veľrybársky ostrov, a  aj dnes 
má právo na ulovenie troch veľrýb 
ročne. veľryby nestretávame, ale 
opäť svelo plachtíme. Prichádzame 
do  Port Elizabeth a  hneď po  obe-
de vyrážame na  korytnačiu farmu. 
Farmu založil človek, ktorý sa snaží 
na vlastné náklady pomáhať malým 
a  zraneným korytnačkám. vycho-
váva ich do  troch rokov, a  potom 
ich púšťa naspäť do  mora. cestou 
objavujeme veľrybársku reštaurá-
ciu, kde barový pult aj  stoličky sú 
vytvorené z veľrybých kostí. aj ten-
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ráno v Le Marin  nastáva veľké lú-
čenie, no dohodli sme sa, že sa ur-
čite ešte vrátime, a  prebádame aj 
severnejšie zákutia Karibiku.  Dá-
vame si rozlúčkový obed v  Mango 
bay, a  po  ňom sme vyrážame na-
späť na  letisko čakať náš let do  je-
denástej večer.  Nepríjemnosťou je 
ešte černoch, ktorý v letiskovej hale 
vykrikju, no snaha nevšímať si ho 
pri zvolaniach allahu akbar je už 
márna, a  naozaj nám nie je všetko 
jedno. Ďalší let už našťastie prebie-
ha hladko, batožinu nám nikto ani 
nerozbil, ani nestratil, a  tak sme 
na schvechate celkom radi, že sme 
konečne doma.

Karibik je čarovný a už teraz viem, 
že sa tam vrátim. a  takisto viem, že 
sa budem plaviť s  honzom a  zuz-
kou, nie preto, lebo by som si to ne-
trúfol odkapitánovať sám, ale preto, 
lebo sú to skvelí ľudia. otázka kedy 
je naozaj nepodstatná, takýto úlet je 
úžasným  dobytím bateriek, a  roz-
hodne každému, aspoň raz v živote 
takýto výlet odporúčam. viem to-
tiž, že to určite nebude iba raz. 

text: tomáš horníček
Foto: tomáš horníček,

vladimír blažíček

ver ostrova do zátoky rodney bay, 
kde sa mala nachádzať loď unicorn. 
bola  použitá pri nakrúcaní „Pirá-
tov“ a  dokonca vraj vystupovala aj 
ako Čierna perla. rodney bay má 
zaujímavu marínu so vstupom cez 
úzky kanál v ktorom je miesto ma-
ximálne pre dve lode vedľa seba. 
unicorn chceme preskúmať z  blíz-
ka. Kotvu zhadzujeme ďalej od prí-
stavu,  čaká nás trištvrtehodinová 
cesta po súši, a prehliadka kontras-
tov medzi bohatstvom a chudobou 
st. Lucie. Prechádzame cez uzavreté 
hotelové rezorty,  prototypy luxusu 
aj  po  mestskej pláži, ktorá vyzerá 
trochu ako zlaté Piesky s  morom. 
v  meste  nás čaká chudobnejšia 
časť, cez ktorú sa určite chceme 
vrátiť pred západom slnka.  uni-
corn kotví v uzatvorenom prístave, 
ale pani na  vrátnici nemá absolút-
ne žiaden problém pustiť nás k nej. 
slnko sa pomaly blíži k  obzoru, 
a my sa radšej náhlime späť na loď.
Predposledný deň našej dovolen-
ky znamená návrat k   Martiniku 
a  poslednú noc chceme stráviť na  
st.anne, kde sa práve v  tomto ob-
dobí koná karneval. Jeho hlavná 
časť síce má byť neskôr, ale už teraz 
je možné stretnúť ľudí pooblieka-
ných v krikľavých farbách. 

vojakom, časť kancelárie v  ktorej 
úradoval Lord beckett. Na brehu je  
krčma, v ktorej  požičiavajú kostý-
my z nakrúcania. Ja si vyberám sce-
náre ku všetkým trom častiam. Je 
večer a my opäť grilujeme na brehu, 
tentokrát u domáceho, zvaného Ja-
roslav tretí. okrem československej 
hudby nalieva výborný rum punch, 
ktorý si berieme aj na cestu.
Je ráno a  my sa lúčime s  pirátmi 
a  vyrážame na  st.Luciu, kde nás 
čaká ďalšia lezecká výzva v podobe 
Pitonov. sú to strmé vrchy, týčiace 
sa nad mestečkom soufriere. ces-
tou chytáme ďalšiu barakudu, kto-
rá tentoraz meria asi meter. Kým 
nás honza so zuzkou „zadeklaro-
vávali“, užívame si  šnorchlovanie. 
Po obede sme sa vyberáme na ostrov 
k ďalšiemu vulkánu a známym kú-
peľom sulphur springs s bahenným 
kúpeľom s  horúcou vodou. vodu 
cítiť sírou, a  tak sa tejto atrakcie 
radšej vzdávame. objavujeme ale 
botanickú záhradu a opäť si vychut-
návame západ slnka v pozadí s roy-
al clipperom. táto je loď zapísaná 
v  Guinessovej knihe rekordov, ako 
najväčšia loď so štvorcovými plach-
tami, ktorá je v  aktívnej službe. Je 
jednoducho nádherná.
Dvíhame kotvu a  vyrážame na  se-

po dlhšom pátraní zrazu Majo vraví: „veď tu je“. „Kde?“, 
vravím. „No pod nami“. a naozaj. Priamo pod nami je 
asi jeden a pol metrový, čierny. ale namiesto chvosta 
mu  vykúka hlava. vyzerá, že spí. Majo aj niekoľkokrát 
rozmýšľa nad tým, že ho potiahne, ale nakoniec zvíťazil 
rešpekt, a nechávame žraloky na pokoji. večer nás čaká 
gurmánska lahôdka - grilované langusty na  ostrove. 
Po tejto skvelej, a príjemnej večeri si vychutnáme ďalší 
z romantických západov slnka.

Po  pekných dňoch  na  tobago cays nasleduje  pre-
sun na ďalší ostrov -  Mayreau. Má asi najkrajšiu pláž 
na ktorej sme kedy boli. Piesok síce nieje taký biely ako 
na Mopione a voda nie je taká modrá ako na Petit st.
vincente, ale pobrežie sa tak jemne zvažuje do mora, že 
aj niekoľko metrov od brehu je vody iba po pás.  ostrov  
pozostáva z jedného mesta a na vrchole ostrova je malý 
kostolík, z ktorého dovidíte tobago cays(vrchol pod-
ľa popisu je už ostrov Mayreau). Mestom vedie hlavná 
cesta a je obkolesená krčmami.  Nepodarí sa nám nájsť  
cestu ku slanému jazeru, namiesto toho nachádzame 
skládku, ktorá nám pripomína, že Karibik nie sú len 
pláže. zastavujeme na občerstvenie v  bare príjemného 
chlapíka, ktorého priateľka je Poľka. výborne sa s nimi 
rozpráva. Po odporúčaní zaujímavých miest na sloven-
sku, ktoré by mali naši noví priatelia navštíviť sa pobe-
ráme späť na loď a večeriame opäť grilované  langusty.

Čas našej dovolenky výrazne pokročil, a  prišiel čas 
otočiť späť na  sever. vynechávame bequiu, a  našou 
nasledujúcou zastávkou je „home of Pirates of the ca-
ribbean“, zátoka Wallilabou bay na ostrove st.vincent. 
opäť máme šťastie, darí sa nám chytiť jedného tuniaka, 
jackfish (mladá šťuka) a barakudu. v tom sa pred nami 
objavuje skala, na ktorej v „Pirátoch“viseli obesenci. va-
rovali námorníkov pred podobným osudom, a nám je 
jasné, že prichádzame do filmového Port royal. Po na-
táčaní filmu tu veľká časť kulís zostala, no hurikán Len-
ny sa rozhodol, že  z nich zostanú len ruiny. Napriek vi-
díme mólo na ktoré Jack sparrow vyšiel suchou nohou, 
zostatok žeriavu pomocou ktorého sa mu podarilo ujsť 

A ešte recept na rum punch: 
0,7 dcl Grenadíny
5-7 dcl rumu (cca 37,5%)
7 dcl pomarančového džúsu
5 dcl ananásového džúsu
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