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Zažít opravdové
Maledivy
Exkluzivní reportáž Jany Vitouškové, která před rokem kývla
na nabídku pracovat na Maledivách a v ráji na Zemi nakonec
strávila celý rok 2014. Jaké jsou doopravdy Maledivy a jak se
žije v hlavním městě Malé?
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Když se řekne Maledivy, většině z vás se
vybaví ráj na zemi. Kdybyste se mě zeptali
dva roky zpátky, tak vám v mých představách popíšu to, co vídám v časopisech
- malé ostrůvky, nádherné pláže, palmy kam
se podíváš a průzračná voda plná života.
Vždycky jsem snila o tom se na Maledivy
podívat, ale ceny zájezdů se vždy pohybovaly mimo moji životní úroveň.
Avšak někdy se ty naše sny splní. Minulý
rok na podzim si brouzdám Facebookem
a všimnu si statusu mé kamarádky: “Někdo
se zkušenostmi v marketingu, kdo mluví
anglicky a chce pracovat na Maledivách?”
Neváhala jsem ani minutu, takovýmto
výzvám vždy říkám ANO a napsala jsem
kamarádce zprávu. Ta mi předala kontakt
na jejího kamaráda, který mi dal email na
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mého budoucího šéfa. Hned ten den jsem
sepsala svůj životopis a odeslala jsem ho na
jeho email. Dva týdny na to jsem se vydala
do Vídně na pohovor. Ten dopadl úspěšně
a já začala plánovat svůj odjezd po Novém
roce do ráje na Zemi. Byla jsem štěstím bez
sebe, ale tohle nadšení netrvalo dlouho.
Po pohovoru jsem si začala zjišťovat nějaké
informace o Maledivách a to, co jsem našla,
mi tu radost z Malediv jaksi pokazilo. První
věc, která mě překvapila - Maledivy jsou
100% muslimská země. Žádné vepřové
maso, žádný alkohol, žádní psi a ještě k tomu
všemu volit vhodné oblečení. Navíc z minulosti nemám moc dobré zkušenosti s tímto
náboženstvím, takže první černý puntík.
Práce byla v hlavním městě Malé. Když si
vyhledáte na internetu fotky a informace,

zjistíte, že je to nejhustěji obydlené hlavní
město na světě. Ostrov má obvod 5 kilometrů a žije zde 200 tisíc lidí! Na fotkách vidíte
prťavý ostrov plný budov, který je téměř bez
zeleně. Já osobně vyhledávám klidná místa.
Například na velké koncerty a festivaly moc
nechodím, protože je to pro mě příliš moc
lidí na jednom místě. A tak tahle informace
o přelidněném městě přidala další puntík.
Poslední ránu mi uštědřila informace o tom,
že v hlavním městě nejsou pláže. Je tam
pouze jedna uměle vytvořená, dlouhá asi
50 metrů, která je určená převážně místním.
A pokud ji budete chtít využít, tak se budete
muset zahalit - na ostrovech, kde žijí místní,
je totiž zákaz plavek. Na druhé straně je
v moři z barelů vytvořen jakýsi bazén. I když
možnosti na zaplavání tam máte, koupat

se tam chtít nebudete. Okolo Malé jsou 4
odpadní trubky, čističku odpadních vod tam
nemají a tak vše teče přímo do moře. Navíc
je moře okolo Malé znečištěné odpadky
– pet láhve, plastové obaly a třeba i použité
kondomy. Brrrr. Nikdy jsem do vody okolo
hlavního města raději nevlezla.
Když to celé shrnu, tak se sama stěhuji do
betonové přelidněné džungle, kde se ani
nebudu moct opalovat, či si po práci relaxovat na pláži. Kamarád se mi ještě zmínil, že
ve městě nejsou odpadkové koše a tak jsou
všude po zemi odpadky. A také že si mám
začít trénovat trpělivost, protože se tam čas
moc neřeší. Místní na schůzky chodí o 15
minut až o hodinu později, na jídlo v restauraci vám doporučuji si vyhradit alespoň
hodinu až dvě. Na druhou stranu člověk se

tu naučí zvolnit to naše hektické evropské
tempo a obědová pauza hodina a půl je
příjemným zpestřením pracovní doby.
Když jsem svým kamarádům oznámila, kam
jedu, všichni mi blahopřáli a jak mi závidí,
že jedu do ráje na Zemi. Jenže jako já měsíc
zpátky, i oni měli zkreslené informace o této
zemi a moje odpověď na jejich gratulace
většinou zněla: “Viděl si, jak vypadá jejich
hlavní město? Ne? Tak se podívej na internet. Je to takové menší peklo uprostřed
ráje.” Po tom už mi většina kamarádů přála
štěstí a hlavně sílu.
V lednu nastal den D a já odletěla vstříc novému životu. Při výstupu z letadla mě udeřilo
ohromné vedro. Po celý rok jsou tam teploty
v rozmezí 28 až 32 stupňů. Lodí mě připravili
z letiště do Malé. A mé obavy se vyplnily. Všu-

de lidi, spousty motorek, co si jezdí, jak se jim
chce, malé nebo žádné chodníky, pidi uličky
mezi ne moc hezkými budovami, odpadky
na zemi i ve vodě. Podtrženo shrnuto - horká,
chaotická a špinavá betonová džungle. První
den jsem probrečela.
Když jsem se vzpamatovala z tohoto kulturního šoku, vydala jsem se na průzkum
do džungle. Lidí tam je opravdu hodně
a pohyb po městě je o trpělivosti. Oni
nikam nespěchají a chodí tak pomalu, že
já tak pomalu snad ani chodit nedokážu.
Šéf se mě dokonce ptal, proč chodím tak
rychle, že ostatní tím akorát děsím. To mě
hodně pobavilo. Ale nedivím se tomu, byla
jsem o dost vyšší než většina obyvatel, bílá,
blonďatá a ještě k tomu je děsím rychlou
chůzí - takový mimozemšťan.
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Další vlastnost, co jsem si musela osvojit,
je tanec mezi motorkami. Zní to možná
přehnaně, ale je jich tam tolik, navíc si jezdí
bez jakýchkoliv pravidel a k tomu všemu je
většina ulic bez chodníků. Takže to manévrování občas vypadá opravdu jako tanec. Ale
nakonec i ten chaos má nějaký řád a moc
nehod jsem neviděla. Jízda na motorce byl
také zážitek, přednost zprava asi neznají, jízda v protisměru není problém, na křižovatce
se všichni proplétají zvláštním způsobem,
takže adrenalin byl zaručen při každé jízdě.
I přesto všechno, co jsem vám tu teď
popsala, mají Maledivy i druhou stranu
mince. A tou jsou ostatní ostrovy. Celkový
počet ostrovů je okolo 1200 a z toho jen
200 je osídlených. Buď menšími městy
a vesnicemi, anebo resorty, které si většina
z nás představí, když se řeknou Maledivy.

64

R E P O R TÁ Ž

Další světlou stránkou je, že jsem nebyla
jediná, kdo tam přijel pracovat a brzy jsem
poznala spoustu lidí z různých koutů země,
kteří stejně jako já milují cestování, dobrodružství a mají pozitivní přístup k životu
jako já. Společně jsme podnikali výlety na
okolní ostrovy, plavby lodí, obědy, večeře,
udělali jsme si certifikace na potápění,
plavali s mantami, žraloky či jsme organizovali párty na okolních resortech. Díky svým
přátelům jsem si velmi rychle zvykla a svůj
pobyt jsem si pořádně užila.
Nakonec se mi můj sen o životě v ráji částečně splnil a já jsem díky své práci začala
navštěvovat luxusní resorty. Doposud jsem
navštívila okolo 20 luxusních resortů, kde
se ke mně chovali jako k princezně, a které
jsou považovány za opravdový ráj na Zemi
a jsou vytouženou destinací pro mnoho

lidí. Pracovala jsem pro místní společnost,
která dovážela na Maledivy různé produkty
z Evropy a prodávala je po resortech. Mým
úkolem bylo oslovit dané resorty, zorganizovat schůzku, přijet za nimi a představit jim
naše produkty.
Ze začátku jsem si naivně myslela, jak to
bude snadné. Jenže doprava na resorty je
nákladná. Lodí se dostanete jen k těm, které
jsou v atolu hlavního města. Na ostatní
poletíte hydroplánem, či menším normálním letadlem. Lodě i hydroplány mají hodně
limitovaná místa k sezení a zaplatíte většinou okolo 200 dolarů a víc. Jeden resort má
svůj vlastní hydroplán a účtuje si za cestu
dokonce neskutečných 1500 dolarů. Ale
i přes tyhle komplikace jsem byla schopná
se dostat na pár resortů.
Dopravu, ubytování a stravu jako obchodní

partner máte zdarma, což se většině lidí
nepoštěstí. Cena resortů se pohybuje od
300 dolarů až po 2000 dolarů za noc. Některé resorty se vyšplhají až na 20 tisíc dolarů
za noc, ale to už dostanete komplex vil na
vodě a speciální služby.
Moje pracovní schůzky trvaly hodinu až
dvě a letadlo zpět letí většinou až další den,
takže jsem si s sebou vždy do kufru přibalila
plavky, opalovací krém a každý resort jsem
se snažila užít. Mou velkou zálibou je focení
a tak foťák a stativ byly další dvě věci, které
jsem si s sebou brala. Resorty jsou navíc
nádherné, bílé pláže, průzračná tyrkysová
voda, design hotelu je propracovaný do
nejmenších detailů, jídlo je spíš uměleckým
dílem a tak jsem při každé návštěvě pořídila
stovky fotek. Jenže fotky bez příběhu nikomu nic moc neřeknou, spíš uvidíte to, co

znáte z katalogu. To mě přimělo začít psát
blog a ačkoliv psaní není mou oblíbenou
činností a je to pro mě velké přemáhání
začít psát nějaký článek, ale tyhle zážitky
jsem si prostě nemohla nechat jen pro sebe.
Ačkoli je na Maledivách přes sto resortů
a všechny vypadají na fotkách jako ráj
na Zemi, ne vždy tomu tak skutečně je.
Resorty se liší nejen designem, ale hlavně
přístupem k hostům a poskytovanými
službami. Někde na resortu si vás personál
bude všímat víc, zdravit vás a stále se na
vás usmívat, někde kolem vás jen projde.
Na jednom resortu je jídlo poskytováno
formou bufetů a na jiném zase máte na
výběr z 9 restaurací, které jsou tématicky
zaměřené. Ne všechny resorty mají krásný
útes plný ryb a ne každý resort je v části
Malediv, kde můžete vidět manty a Žraloky

obrovské. Dost často jsem se setkala s lidmi, co neví, který resort zvolit. A to byl další
důvod, proč jsem začala psát o svých zkušenostech na jednotlivých resortech. Přiblížit
lidem, co kde mohou vidět a zažít.
Nyní se každý týden pokusím přiblížit
jeden z resortů a snad vám to jednou
pomůže při rozhodování, který resort
se stane rájem i pro vás. Ne nadarmo se
Maledivy přezdívají „ The Sunny Side of
Life“, protože i přes všechny překážky pro
mě budou tou slunečnou stranou života,
na kterou nikdy nezapomenu.
Nový seriál o cestování Jany po jednotlivých
resortech Malediv můžete od příštího týdne
sledovat na MontyRich.cz. Doporučujeme
také navštívit její blog www.miles-smilesaway.com, kde najdete další příběhy
a informace o resortech.
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