
Letošní únorovou Fuerteventu-
ru jsme pojali nízkonákladově. 
Řekla jsem si, že radši koupím 

zpáteční letenky za 3 tis. Kč / oso-
ba z Berlína s palubními zavaza-
dly na 15 dní (jo, 
to byla výzva!) 
a k tomu spor-
tovní vybavení 
za 3 tis. Kč cel-
kem, než utrácet 
za pohodlné lety. 
Myslela jsem si, že je to výborný ná-
pad až do momentu, než jsem se sna-
žila usnout na podlaze při úmorném 

nočním čekání na letadlo. Náhle 
se mé priority začaly měnit a ří-
kala jsem si, jestli mám toto vlastně 
zapotřebí. Můj život je plný extrémů 
– jeden den běhám po schůzkách 

elegantně oblečená a prodávám zá-
jezd za půl milionu korun a druhý 
den se válím na dlažbě v teplákách 

čekající na Ryanair a modlící se, ať 
nemusím doplácet za nadváhu na-
šeho kiteboardingového vybavení.

Letěli  jsme 
tedy z Berlína 
s  Ryanairem, 
což byla para-
doxně má prv-
ní  zkušenost 
s touto letec-

kou společností. Letět s ní z Pra-
hy do Říma nebo Irska může být 
v pohodě. Ale cestovat v noci čtyři 

Krásně 
ošklivý 
ostrov
Vítr dělá z Fuerteventury cíl pro 
kitery a windsurfaře Fuerteventura

Komu se tady bude líbit
Ačkoliv FUERTEVENTURA není nejkrásnější ostrov na světě, rozhodně JE VHODNOU DESTINACÍ PRO:
■ milovníky vodních sportů – parádní vlny a stálý, silný vítr
■ milovníky dobrého jídla a vína – kanárská kuchyně je skvělá, místní víno lahodné
■ příznivce dovolených v kvalitním resortu se super službami a výbornou all inclusive stravou na bílé pláži za dobrý peníz
■ ty, kteří se chtějí levně a blízko ohřát i v zimě
■ milovníky divokého oceánu, blbnutí ve vlnách a pro všechny, kterým nevadí, že je oceán chladnější
■ cyklisty – mírně zvlněná krajina s mnoha cyklostezkami
■ všechny, kteří mají rádi výlety – Betancuria, Oasis Park, pláž Cofete, biofarmy, různé pláže, výlet trajektem na Lanzarote – 

na Fuerteventuře se nebudete nudit

xxxXerspiciis eosapiet optatur? Optatius, co-
nessi minvendio omnisqu atestru pticonem. 
Ossites eum res aperibus atust, ut que del et 
rerundit ullam excepta quaturesedic te po-
reptatur am int et ipidis dolore pelibus

Jsou místa, kde fouká tak silně, že když si 
necháte žabky na pláži, do patnácti minut 

je nenajdete, protože je pohltí poušť
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a půl hodiny busem Student Agency 
do Berlína, přijet tam ve čtyři ráno, 
pak spát dvě hodiny na ošklivém 
a nekomfortním letišti Schönefeld 
a následovně letět pět hodin v pře-
rvaném Boeingu 737 bylo docela 
náročné. Je to tady – stárnu! 

Ono je někdy slovo „ušetřit“ velmi 
zavádějící. Když si spočítám cenu 
jízdenek do Berlína, ztracený čas 
na cestě a naše první kanárské od-
poledne strávené spánkem, tak on 
vlastně ten Travel Service zas tak 
draze nevycházel. Všechno je o pri-
oritách. A ty se mohou v průběhu 
našeho života měnit.

Objektivně ošklivý ostrov
Naše pracovně-sportovní dovole-

ná na ostrově „větrného dobrodruž-
ství“ byla báječná, ačkoliv musím 
objektivně říci, že na ostrově převa-
žují ošklivé kamenité vysušené plá-
ně, které mohou leckterého turistu 
po příletu do jeho vysněné dovolen-
kové destinace vyděsit. Zeptali jsme 
se našeho známého, zda v našem 
městečku Corralejo bydlí kromě 

turistů i „normální lidé“. Odpověděl 
nám, že tady nebydlí normální lidé. 
„Tady bydlí surfaři, kiteři a podob-
ně,“ prohlásil. Na obhajobu ostrova 
však musím říci, že má naprosto 
fantastické pláže karibského typu, 
tyrkysový oceán, ideální podmínky 
pro vodní sporty, stabilní jarně-letní 
počasí, pěkné vesničky a městečka 
s krásnými zákoutími a skvěle se tam 
jí, pije a vlastně i žije.

Komu se tady líbit nebude
■ všem, kteří milují zeleň, stromy, pralesy a vodopády
■ všem, kteří nesnášejí vítr
■ všem, kteří nemají rádi písek v očích, uších, vlasech, v ústech a podobně
■ všem, kteří požadují teplé a klidné moře bez vln
■ všem, kteří mají rádi oblázkové pláže

Fuerteventura je skvělá. Jen je hodně specifická. Stejně jako jsou ostatně 
specifičtí i lidé, kteří na tento divoký ostrov přijíždějí.

↑ Popiska, která končí tečkou.

↗ Popiska, která končí tečkou.

→ Popiska, která končí tečkou.
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Napříč letovisky i typickými 
městy

Na ostrově se setkáte s uměle vy-
budovanými turistickými letovisky, 
ale i s městečky, která si naštěstí 
zachovala svůj původní ráz. Třetí 
kategorií jsou pak opuštěné a podiv-
né hipísácké osady, kde v poloroz-
padlých domech našlo útočiště pár 
alternativně žijících jedinců.

Poměrně nepěkné letovisko je 
Caleta de Fuste. Luxusní Rolex ob-
chody, restaurace přizpůsobené 
Angličanům (vejce, slanina, smaže-
né ryby) a hotely a apartmány, kde 
převažuje hlavně beton a dlažba. 
Na druhou stranu rodiny s dětmi 
i senioři musejí ocenit polohu té-
měř u letiště, pláž chráněnou před 
vlnami a kompletní zázemí, kte-
ré letovisko poskytuje. A navíc – 
zájezdy do tohoto letoviska jsou 
opravdu levné a jako výchozí bod 

pro cestování po ostrově to není 
vůbec špatné místo.

O dost více se mi líbil jih ostrova. 
Bránou jihu je Costa Calma, kde je 
to tedy také samý resort. Dokonce se 
tam ulice jmenují podle německých 
cestovních kanceláří. Když vám na-

vigace říká „po sto metrech odbočte 
do ulice Jahn Reisen“, je to mini-
málně pro mě, majitelku cestovní 
agentury ČambiTour, docela legrace. 
Lidé se zde můžou těšit na pěkné 
resorty poskytující veškerý komfort, 
krásnou pláž, loudící pouštní vever-
ky, několik obchodů a restaurací 
a teplejší, stabilnější počasí. Jižněji je 
pak nádherná pláž Sotavento, u kte-
ré stojí hotel Meliá Gorriones, kam 
jezdí výhradně kiteři a windsurfaři. 
V místě jsou jen samé duny a fouká 
tam tak silně, že když si necháte 
žabky na pláži, do patnácti minut je 
nenajdete, protože je pohltí poušť.

 Traduje se, že na Fuerteventuře 
žije VÍC KOZ NEŽ LIDÍ, což je vzhledem 
k malému počtu obyvatel možné, i když 
ve volné krajině těchto zvířat příliš 
mnoho nepotkáte. Pokud ano, většinou 
to jsou samice, z jejichž mléka se vyrábí 
SLAVNÝ SÝR MAJORERO. 
 Na výrobu jednoho kilogramu sýra 
je ho potřeba 6-7 litrů a bochníky jsou 
poměrně těžké: 7-10 kilogramů. Podle 
toho, jak dlouho zrají, se získají ZÁKLADNÍ 
TŘI TYPY MAJORERA. Tierno je bílý s čet-
nými dírkami, zraje jen dvacet dní, má 
nejvýraznější kozí příchuť a 52,2 procent 

tuku v sušině. 
Semicurado zraje 
měsíc a tvrdý 
žlutý majorero 
s 55,5 procent 
tuku v sušině 
zraje dva měsíce. 
 Na počátku 
zrání SE SÝROVÝ 
BOCHNÍK MŮŽE 
OBALIT PEPŘEM, 
ČERVENOU PAPRIKOU NEBO GOFIEM, 
což je další specialita místní kuchyně, 
pražená celozrná mouka.

KOZY DOPORUČUJÍ MAJORERO

↖ Popiska, která končí tečkou.

↑ Popiska, která končí tečkou.

← Popiska, která končí tečkou.
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Oblast Morro Jable je moc fajn. 
Jsou tam sice velké hotely, ale také 
krásná pláž, palmová promenáda 
a mnoho restaurací, kde si můžete 
dát i typické kanárské jídlo. Nás tam 
tedy nadchla zrovna italská restau-
race Taberuga, ale na naši obranu 
musím podoktnout, že jsme chtěli už 
po třinácti dnech kanárského jídla 
nějakou změnu. 

Naším domovem se na dva týdny 
stalo městečko Corralejo na severu 
ostrova a musím říci, že jsem byla 
s výběrem maximálně spokojená. 
Krásné pláže, pohodové kavárny 
a restaurace, parádní promenáda, 
jachetní i trajektový přístav, rezi-
denční části s vilami, surf a kite sho-
py. Corralejo nabízí vše, co chcete 
nejen od nekomerční dovolené, ale 
i od místa pro dlouhodobější pobyt 
a práci na dálku. Ve městě je dokonce 
i coworking Hub Fuerteventura se 
stabilním internetem a příjemným 
pracovním prostředím.

Kde jsme bydleli, co jsme jedli 
a jak jsme sportovali

Cílem této cesty byla kombinace 
práce na dálku s vodními sporty 
ve volném čase. Zázemím nám byl 
český surf house Surf Dream, kde 
jsme měli po celé dva týdny k dis-
pozici vlastní pokojík s koupelnou 
a balkonkem. Ostatní prostory (tera-
sy s grilem, kuchyň, obývák) pak byly 
společné. Vilka se nachází v centru 

Corralejo, tedy do supermarketu, 
kaváren, restaurací, coworkingu 
i přístavu se dalo dojít pěšky. My 
jsme si však stejně pronajali auto 
– stálo jen 11 EUR/den a hodně 
nám usnadnilo putování za větrem 
a za vlnami. Naše kitovací pláž byla 
sice jen asi 1,5 km pěšky, ale s veške-
rým vybavením by se tam docházelo 
dvakrát denně špatně. Auto jsme 
též využili k četným výletům (vni-
trozemí ostrova, jih ostrova, divo-
ký západ, trajektem na Lanzarote). 
Nutno však dodat, že auto za tuto 
cenu bylo samozřejmě bez pojištění, 
tedy v případě nehody bychom vše 
hradili v plné výši. Pokud si budete 
pronajímat podobně levná auta, mu-

síte brát v potaz, že to může skončit 
průšvihem a případně zauvažovat 
o voze s plným pojištěním. 

Během pobytu jsme si střídavě va-
řili a navštěvovali restaurace. Ceny 
v supermarketu jsou na Fuerteven-
tuře nízké, kvalita ovoce, zeleniny, 
mořských plodů, ryb, sýrů a šunek 
naprosto špičková. V restauracích 
jsme zkoušeli různé tapas, ryby 
a další kanárské klasiky (například 
patatas con mojo rojo). Na kávičku 
jsme chodili do Trigó – božské ka-
várny se skvělou kávou a dortíčky. 
Navíc jsme tam mohli pracovat, jak 
dlouho jsme chtěli a nikdo se na nás 
nekoukal špatně. 

Lucie Čambálová

Kdo by to řekl, že na místě, kde se 
dnes rozkládá kamenitohlinitá poušť, 
kdysi šuměly hvozdy. Ty pak na Fuer-
teventuře vystřídala kukuřičná pole, 
následoval krátký rajčatový boom, 
jenž skončil se skleníkovou expanzí 
na jihu Španělska. Zemědělci to na os-
trově nikdy neměli jednoduché. V 19. 
století deset let nepršelo, nespadla ani 
kapička. Místní chytali dešťovou vodu 
do cisteren, které obýval druh hou-
by, jenž jim pomáhal udržovat vodu 
pitnou. Až ke konci 20. století začali 
odsolovat mořskou vodu, aby moh-
li na ostrově žít a s nimi i turismus. 
Paradoxem je, že zdejší půda je dnes 
nejdražší v celém Španělsku.

Sucho ale není pro všechny orga-
nismy prokletím, zázračné aloe vera 
se v těchto nehostinných podmín-
kách naopak náramně daří. Na okraji 
vesnice Tiscamanita najdete 
továrničku na její zpracová-
ní, kde si můžete vyslechnout 
poutavý výklad. Léčivý gel, 
skrývající se pod tvrdým oba-
lem dužnatých „listů“ používala 
jako elixír už Nefertite, mluví 
se o něm v Bibli, Inkové ho prý 
míchali s medem a trochou 
alkoholu. Místní jím léčí vše, 
co nějak souvisí s kůží. My si 
gelem z čerstvě rozlomeného 
listu potřeli unavené svaly, neb 

jsme jeli na kole, a pak usoudili, že 
na jeho úlevové léčivosti opravdu něco 
je. Teplem se však účinky prudce sni-
žují, takže všechny prodávané nápoje 
s aloe vera musejí být stále v lednici, 
jinak můžete pít samotnou vodu. Ze 
šesti listů se získá půl litru gelu, který 
v nejčistší podobě stojí 35 eur.

O aloe se hodně dozvíte i z in-
formačních tabulí v kaktusové části 
botanické a zoologické zahrady La 
Lajita Oasis Park na jihu ostrova. Na-
příklad to, že patří ke 3000 druhům 
liliovitých, že jich existuje asi 400 
druhů, v Mosambiku mohou být až 
10 i 14 metrů vysoké a některé snesou 
mráz i sníh. Ze Středomoří ji po světě 
rozvezli Féničané, do Ameriky se 
dostala s jezuity a tam poprvé začalo 
její průmyslové využívání. 

Irena Páleníčková

Aloe vera
Zelený zárak, který miluje sucho
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