ŽIVOT NA CESTÁCH

aneb když
na gramatice záleží

„Ty jedeš do Monopoli? Haha, to je jako ta hra,“ směje se má kamarádka, když jí
vyprávím o své nejoblíbenější nomádské destinaci. Vlastně se jí ani nedivím, i mě
nejprve zaujal název tohoto jihoitalského města.

P

řemýšlela jsem tehdy, kam vzít mamku na pár
místem pro nomádění a proč u mě ve srovnání s jinými
dní za teplem, a všimla jsem si akce Wizz Air
jihoevropskými městy vyhrává na plné čáře.
z Prahy do Bari. Cena letenek byla výborná,
destinace lákavá. Když jsem si však prohlédla fotky Bari, VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
nedovedla jsem si představit strávit dovolenou pouze
Během svých cest jsem poznala mnoho fantastických míst,
v rušném a částečně průmyslovém městě. Začala jsem
avšak některá z nich byla hůře dopravně dostupná. Buďto
tedy podrobněji zkoumat
tam byly drahé letenky, nebo
jeho okolí a narazila jsem
se tam muselo letět s přestuNašla jsem město, které
na Monopoli. Byla to láska
pem, či se jednalo o ostrov,
na první pohled – město vel- označuji spojením „pravá Itálie“ kam bylo třeba dojet lodí
ké tak akorát, s překrásným
(v případě velkých vln občas
historickým jádrem, veškerou infrastrukturou, s krásprostě nevyplula, vzpomínám na své nomádění na sonými plážemi v docházkové vzdálenosti. Našla jsem
pečném ostrově Stromboli). Monopoli má fantastickou
město, které označuji spojením „pravá Itálie“ – krásné
polohu na italské pevnině jen 60 km jižně od letiště v Bari,
prostředí, milí lidé, výborná kuchyně. Jo, a taky solidně
kam létá 3x týdně Wizz Air z Prahy či Katowic. Z letiště se
fungující internet. Možná si říkáte, proč zrovna Mopak do Monopoli dostanete jednoduše metrem a vlakem
nopoli, když takových středomořských měst je spousta.
za přibližně 8 eur. Případně lze do Monopoli vyrazit
Víte, ona jich zas až taková spousta není. Napadá mě
i vlastním autem a využívat jeho výhod po celý pobyt.
minimálně deset důvodů, proč je Monopoli skvělým
Když jsem v Monopoli bydlela, byla jsem v klidu, že kdyby
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Monopoli
nejsou
monopoly

 Typické zákoutí ve starém městě.  Calessino,
vhodný dopravní prostředek do úzkých uliček.
 UNESCO město Matera, tzv. „druhý
Jeruzalém“.

se doma cokoliv stalo, tak budu nejpozději druhý
den sedět v letadle a za necelé dvě hodinky mohu
vzniklou situaci řešit.
PŘÍJEMNÉ KLIMA
Co si budeme povídat, tak i když mnoho z nás
miluje barvy podzimu a probouzející se jarní
přírodu, tak nedáme dopustit na pěkné, slunečné počasí a příjemné letní teploty. V Monopoli je báječně vesměs od dubna do listopadu.
Ve dnech, kdy nás trápí sychravé podzimní
počasí, inverze a smog, je jen dvě hodiny letu
od Prahy sluníčko, 24 stupňů a azurové moře
vybízející stále ještě ke koupání. Je prokázáno,
že národy, které mají více sluníčka, se více
smějí. Sbalte si tedy kufr, počítač a vyražte načerpat energii ze slunce a víc se smát. Za ideální
termín pro práci z Monopoli považuji duben až
červen nebo září až listopad. V žádném případě
nejezděte nomádit na jih Itálie v srpnu – Italové
mají totiž celozávodní dovolené, na plážích se
nedá hnout a ceny ubytování rapidně rostou.
ÚŽASNÁ ATMOSFÉRA
Mohu se pokusit popsat atmosféru místa, ale vůni
prosolených útesů, svěží mořský vánek, šrumec
v křivolakých uličkách a chuť místních produktů
člověk prostě musí zažít na vlastní smysly. Krásný
pobyt v Monopoli dělají totiž drobnosti – popelář,
který vás zná jménem a zeptá se vás, jak se máte.
Zelinář, který vám dá jako bonus k nákupu nejkrásnější pomeranč, který ten den utrhl. „Lucko,
nebude ti tam samotný takovou dobu smutno?“
ptali se mě známí, když jsem do Monopoli odlétala na 45 dní zcela sama. Rozhodně mi tam bylo
méně smutno, než mi čas od času bývá v Praze.
Když vás na každém kroku někdo pozdraví a pro-

NOMÁDEM v Itálii
MONOPOLI
Itálie

●

Monopoli se nachází v jižní Itálii, v regionu Apulie, asi 60 KILOMETRŮ OD LETIŠTĚ
V BARI. Mezi Prahou a Bari fungují přímé lety.

●

APULIE JE ZNÁMÁ ZEMĚDĚLSKÁ LOKALITA, kolem Monopoli se rozkládají
rozsáhlé olivové háje a vinice.

●

MĚSTO MÁ BOHATOU HISTORII, v Apulii se vystřídalo mnoho starověkých
i středověkých osídlení, řecké osady tu stály již v 8. stol před Kristem. Nacházejí se
zde i pravěké artefakty.

●

V květnu a červnu je příroda zelenější, ale moře chladnější. NEJHORŠÍ MĚSÍC
K NÁVŠTĚVĚ JE SRPEN, kdy ceny za ubytování vzrostou a město se zaplní italskými
turisty.

●

V POROVNÁNÍ S NEAPOLÍ JE MONOPOLI ČISTÉ MĚSTO.

VZDÁLENOST OD DOMOVA

1041 km
do Prahy
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ŽIVOT NA CESTÁCH
Starý přístav v Monopoli.

hodí s vámi pár slov, neskutečně to zvyšuje radost ze života.
V Monopoli nejste sami, jste jeho součástí.

bydlením v historickém jádru mezi místními obyvateli
za příznivé ceny. Již od 49 eur/2 osoby/noc tam totiž můžete bydlet v jednom z nádherných bytů, a to s veškerým
komfortem potřebným pro dlouhodobější pobyty (pračka,
balkon, kuchyň, sušák apod.). Jak takové typické byty
vypadají, si můžete prohlédnout na webu Monopoli.cz.

BEZPEČNÁ DESTINACE
Jsou země, kam bych se chtěla strašně moc podívat. Přála
bych si zažít atmosféru karnevalového Ria či surfovat v Jihoafrické republice. V obou těchto místech by se mi však
nechtělo vracet ve dvě ráno samotné z hospody bez doVÝBORNÉ JÍDLO A PITÍ ZA ROZUMNÉ CENY
provodu. V Monopoli si běhám zvesela po nocích i sama
Nejen láska, ale i nomádění prochází žaludkem. Když
a cítím se bezpečně. Tuto destinaci tedy mohu doporučit
v kavárně dostanete k snídani fakt dobrou italskou kávu
i pro samotné ženy. Budete se
za 1 euro, den prostě nemůže začít
tam prostě cítit dobře. V médiích Nejen láska, ale i nomádění špatně. Italská kuchyně je skvělá
se sice setkáte s děsivými články
a v Monopoli ani není drahá.
prochází žaludkem
o utečencích v Itálii, ale nebojte se
Pizza Margherita od 4 eur, panini
toho. Já tam osobně ještě žádného
kolem 3 eur, porce těstovin kolem
nepotkala, maximálně jich bylo několik v Bari u nádraží,
7 eur, grilovaná chobotnice od 7 eur. Ceny v supermarkeale to máme – upřímně – kolem našeho pražského hlavtech jsou pak podobné jako u nás, některé zboží je dokonce
ního nádraží bezdomovců víc.
i levnější – třeba máslo. Kvalitní máslo Santa Lucia tam kupuji v přepočtu za 32 Kč a chutná výborně. A navíc se skvěle
ROMANTICKÉ BYDLENÍ
jmenuje, že jo. Čerstvé ovoce a zeleninu pak nejlépe pořídíte
Mnohým nomádům na bydlení nezáleží a přespávají
od místních farmářů, kteří mají obchůdky v blízkosti Piazza
na své trase v hostelech, kempech a pracují po kavárnách. XX Settembre. Dříve se tam konal super trh, který teď naToto cestování má své kouzlo, sama jsem ho zažila a mám hradilo dětské hřiště. Nyní jsou příležitostně trhy v přístavu,
krásné vzpomínky, jen se přiznám, že jsem vždy měla
případně různě po městě můžete potkat pojízdné zelináře,
problém s internetem, klidným koutkem pro práci i praprodávající čerstvé ovoce a zeleninu.
covní morálkou. Pokud patříte mezi ty pracující cestovatele, kteří preferují mít jednu stálou základnu, v pokoji
BÁJEČNÉ KOUPÁNÍ
stůl, židli, internet a klid, bude se vám v Monopoli líbit.
Během svých cest se často setkávám s pravidlem, že buďto
Milujete-li autenticitu, budete naprosto uchváceni
jsem na krásné pláži a není poblíž skvělé město, nebo
92  KOKTEJL LISTOPAD 2017

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

 Pláž Porto Ghiacciolo poblíž Monopoli.

jsem v krásném městě, ale koupání u něj za moc nestojí.
Monopoli i v tomto případě boduje – přímo na okraji
historického jádra je pláž s průzračným mořem, kde si lze
dobře zaplavat. Se zvětšující se vzdáleností od centra jsou
pak pláže hezčí a hezčí. Mezi městy Monopoli a Capitolo
jsou malé písečné pláže s jemným pískem, které lemují
útesy. Já mám nejraději pláž Verde, přibližně 17 minut
chůze od historického jádra města. Moře tam bývá klidné
a lze si tam i pěkně zašnorchlovat. V Capitolo je pak dlouhá
písečná pláž, která je rozdělena na veřejné a soukromé části.
Ze soukromých pláží mám moc ráda pláž Lido Bambù, které se také přezdívá „surf beach“. Můžete si tam pronajmout
paddleboardy, surfy, windsurfy, případně si zakoupit lekce
s instruktorem. Součástí soukromých pláží bývají lehátka
a slunečníky, převlékací kabinky, velmi dobré restaurace
nabízející čerstvé mořské plody. Pokud byste rádi navštívili
Jeruzalém, ale spíš to v nejbližší době vidíte na tu Itálii,
podnikněte výlet do fascinujícího středověkého města Matera, kterému se přezdívá právě „druhý Jeruzalém“. Ostatně
se tam také natáčel film Mela Gibsona Umučení Krista.
Do Matery byste se už místní dopravou dostávali složitě –
zde doporučuji pronájem auta. Matera je nádherná přes
den i v noci. Já tam nejraději jedu odpoledne, kdy město
dostane syté barvy odpoledního slunce, a počkám do západu slunce, který je v Mateře nádherný.

LUCIE ČAMBÁLOVÁ

MŮJ PŘÍBĚH DIGITÁLNÍHO NOMÁDA

Neřadím se mezi nomády, kteří vezmou batoh a vyrazí na několik měsíců putovat po jiném kontinentě. Já jsem nomádka se smyslem pro domov. Tedy přesněji řečeno – pro více domovů. Za svou hlavní základnu považuji Prahu, na kterou nedám dopustit. Jsem pyšná na naše krásné,
čisté a bezpečné město. Zároveň je však mému srdci blízká i jižanská, temperamentnější mentalita a bezmezně miluji pláže, moře a oceány.
Mým životním snem proto vždy byla kombinace života v Praze a u moře.
Díky tomu, že již šestým rokem provozuji svou cestovní agenturu ČambiTour, si svůj sen mohu aktivně plnit. Zaměřuji se na poradenství v oblasti
cestování, tedy se snažím co nejvíce cestovat a následovně lidem pomáhat s výběrem jejich dovolené na základě svých vlastních zkušeností
z cest. Myslím si totiž, že v dnešní době internetových srovnávačů, kde se všude řeší výhradně cena, je poctivý osobní přístup a poradenství
založené na reálných zkušenostech něco, co mnoho lidí ocení.
Své cesty rozděluji na tzv. nomádské dovolené a pracovně-rekreační dovolené. Za nomádskou dovolenou považuji cestu, kde přibližně sedm
hodin denně intenzivně pracuji a odkud odvedu minimálně stejné množství práce, jako v místě svého bydliště.
Většinou jsem mnohem produktivnější – u moře totiž pracuji velmi efektivně. Motivuje mě možnost skočit si po práci do moře či se věnovat vodním sportům. Velkou část volného času pak trávím objevováním nových
zajímavostí v okolí, abych mohla svým klientům podávat stále detailnější
rady na cestu. Tyto cesty mám trochu raději, protože veškerou práci mám
pod kontrolou a ve volném čase se dokážu více uvolnit a odpočinout si.
Za pracovně-rekreační dovolené považuji cesty, kde počítač plánuji
zapnout tak na hodinku ráno a na hodinku až dvě večer. Tyto cesty bývají
kratší a kromě vlastního odpočinku si zde kladu za cíl objevovat zcela
nové destinace a navázat nové pracovní kontakty. Realita však vypadá
ve většině případů jinak. Sotva letadlo dosedne na půdu cizí země, tak mi
začne volat jeden klient za druhým, a já většinu této cesty stejně strávím
prací. Ale i když občas zažívám těžší chvilky, tak jsem stejně bezmezně
vděčná za možnost žít život podle svých snů.
Do budoucna bych si přála mít v Monopoli byt, který bych mohla řekněme
od června do září pronajímat svým klientům v rámci svého projektu Monopoli.cz a na jaře a na podzim tam sama bydlet. Uvidíme, jak to všechno
dopadne. Každopádně důležité je sny mít, protože sny, které nemáme, se
nám nemohou splnit
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