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Kdo by si ještě na začátku roku uměl představit, že vol-
bou nemůže být ani Thajsko, Bali nebo severoame-
rický kontinent, kde se pro turistiku uzavřely hrani-

ce. A že ostrov Zanzibar, kde jsme před dvěma roky otevřeli 
na 11 hektarech tropického ráje butikový hotel, bude jednou 
z mála rovníkových destinací, které v průběhu pandemie ne-
jen stále vítají turisty (s negativním PCR testem), ale nabízejí 
i v době zhroucení globální letecké dopravy luxusní spojení 
z Evropy? To vše díky společnostem jako Qatar Airlines nebo 
Emirates, které se víc než jako komerční podniky chovají jako 
PR oddělení svých bohatých vlád, a  proto rychle obnovily 
mnoho původních letů do míst, kam aktuálně létat lze.

Stavba našeho hotelu Zuri Zanzibar, kde pokoje neexistují, 
protože každý host dostane k ubytování samostatný dům, tr-
vala téměř tři roky a podílelo se na ní mnoho českých firem. 

Když zde sedím na prázdné pláži téměř bez turistů a před se-
bou vidím horizont oblohy hrající všemi barvami během zá-
padu slunce, vybavuje se mi řada neopakovatelných příhod, 
které jsem v průběhu mnoha návštěv tohoto podivuhodného 
ostrova slyšel nebo zažil. Víte, kdo jsou Masajové? Pokud 
něco budujete ve východní Africe – tedy v místech jako Zan- 
zibar – potřebujete zejména dobré hlídače. A nejlepší jsou ti 
z kmene Masai, kteří přicházejí za prací z náhorních plošin 
ve vnitrozemí kolem Kilimandžára. Jako zaměstnanci jsou 
totiž neobyčejně spolehliví, loajální a protože drží jako ko-
munita pospolu, s místními se zásadně nedruží, a tak v nich 
budí respekt. Jednou dostala naše masajská security v rámci 
teambuildingu kozu, kterou chlapci za prozpěvování kmeno-
vých hitů ihned nadšeně podřízli, opekli na pláži a  snědli. 
„Jak dlouho jsi se svou ženou,“ ptá se u plápolajícího ohně 

VESELÉ HISTORKY  
ZE STAVBY HOTELU V AFRICE

text: Václav Dejčmar

Počet nakažených koronavirem se neustále zvyšuje a hrozí exponenciální růst. 
Nejvyšší čas zvednout kotvy, sednout do letadla a navštívit nějakou zemi  

s tyrkysovým mořem a bílým pískem, kde tělo posílí imunitu a dobije baterky.

Spousta lidí, spousta kulturních rozdílů. Ideální živná půda pro podivuhodná nedorozumění.

OBJEVY / Zanzibar

jejich perfektně vyparáděný a tradičními korálky nazdobený 
šéf našeho českého stavbyvedoucího. „No, už je to pár let.“ 
Masaj pokývá hlavou a  pokračuje starostlivě: „A  co, biješ 
ji?“ Stavbyvedoucí se nedá a rafinovaně odpovídá, že zatím 
ještě ne. Náčelník zvážní, pohlédne mu do očí a pak smutně 
pokračuje: „To ji nemáš rád?“ Inu, jiný kraj, jiný mrav. Když 
totiž masajský válečník občas své ženě trochu nenamlátí, 
znamená to jediné. Že už mu na ní vůbec nezáleží.

S  Masaji se v  Africe vůbec pojí mnoho příběhů. V  roce 
1853 dopadl na území severního Zanzibaru meteorit o hmot-
nosti asi půl kilogramu, což pozorovali mladí pastevci a ká-
men sebrali. Němečtí misionáři se ho pokoušeli odkoupit, ale 
kmen Waniků mu přisoudil božskou povahu, protože spadl 
z nebe. Pomazali ho olejem, obalili ho drahými látkami, ozdo- 
bili perlami a postavili pro něj svatyni. Agentům misionářů 

nebylo ani dovoleno kámen spatřit, natož aby ho mohli kou-
pit. Nepomohlo nic, včetně domluv úředníků. Ale když o tři 
roky později na území kmene nekompromisně zaútočili divo-
cí Masajové z hor, zapálili jeho vesnice a mnoho lidí pobili, 
Wanikové ztratili v ochrannou moc kamene důvěru. A když 
později přišel hlad, stařešinové neváhali ani okamžik, svůj 
idol vyměnili za peníze misionářů a meteorit skončil v mu-
zeu v  Mnichově. V  tomto ohledu je třeba konstatovat, že 
Zanzibarci tenkrát podali mnohem lepší intelektuální výkon 
v oblasti kritického myšlení než mnoho současných lidí ze 
západu, kteří například stále věří, že komunismus dokáže za-
jistit společenskou prosperitu nebo že konzumace bazénové 
chemie zaručeně vede k pevnému zdraví. 

Když před pěti lety bylo budování Zuri Zanzibar v plném 
proudu, po oploceném areálu běhaly stovky lidí. Při jedné 

Stavba hotelu tak může posloužit jako metafora k nejednomu lidskému snažení.
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z mých mnoha návštěv mě zarazil neobyčejně vulgární vý-
křik od party mladých českých dodavatelů: „Pily, k*ndy! 
Pily!“ A další se přidal: „Zase pily? Jako vždycky, to je po-
řád dokola.“ Druhý den úplně to samé. Holky prý opět jenom 
pily a pily, nadávky létaly vzduchem, až jsem to nevydržel 
a říkám: „Sakra, když vám vadí, že chlastaj, tak je nezvěte, 
ne? Potkáváte zde chudé místní muslimské dívky, které se 
k  alkoholu moc nedostanou, tak nebuďte lakomci. Ostatně 
v Praze je to úplně stejný. Holky vypijou vše, co před ně na 
baru postavíte, tak čemu se, sakra, všichni divíte?“ Stavby-
vedoucí po mém proslovu vypadal, že se tedy opravdu diví. 
Pak ukázal prstem na mohutného černocha a  syknul: „To 
on.“ Podobný pokus o přenesení viny mi v  tu chvíli přišel 
už úplně přes čáru. Vyhodnotil jsem reakci jako alibistickou 
snahu svalit český alkoholismus na nešťastného domorodce, 
a  tak jsem zařval: „Ne on, to ty! Nikdo jiný než ty nemů-
že za to, že chlastáš.“ Stavbyvedoucí stále ukazoval prstem 
a zkusil začít ještě jednou: „Ale ne. To on. Jako. Se jmenuje. 
Pili Kundi Pili.“ Dlouhé ticho... no dobře. Stane se. Vtipná 
příhoda, ale kvůli tomu bych ji nevyprávěl. Africký příběh 
měl totiž velkolepé pokračování. Udělaný Pili se následně 
nějak dozvěděl, že si z něho Češi dělají legraci, a když jsem 
se objevil příště, ihned všem hrdě hlásil, že se přejmenoval. 
A vzal to opravdu z gruntu. Vyměnil si veškeré dokumenty, 
nechal si přepsat jméno v  databázi a  měl i  novou identifi-
kační kartu. Muselo mu dát spoustu práce vybavit takovou 
věc v ohromné africké byrokracii a poctivě oběhat všechny 
úřady. „Víš, boss, to nebylo dobré jméno pro opravdového 
muže, jako jsem já,“ vysvětlil stručně. A když mi ukázal své 
nové jméno, musel jsem mu dát zcela za pravdu. Víte, on 
tenhle Pili nikdy nepodával žádný extra výkon. Byly s ním 
spíš jenom problémy. Ale od té doby na něj stačilo důrazně 
zavolat a okamžitě se magicky zvýšil výkon celé české pra-
covní party kolem. Ten dobrý muž se dnes jmenuje Makame 
Kundi a pokud mi tento příběh někdo nevěří, požádejte ho 
o přátelství na facebooku.

Některá africká jména na Čechy vůbec působí podivuhod-
ně. Naše stavba se v jednu chvíli stala nejkomplexnějším pro-
jektem na ostrově, a tak jsme s radostí přijali každou místní 
posilu, která vypadala, že něco umí. Bylo sice předem jas-
né, že většina nováčků bude mít k profesionalitě daleko, ale 
přesto mě při jedné návštěvě zarazilo, když jsem si všiml, jak 
jeden z těch místních odborníků přes rozvod elektřiny ukončil 
silový kabel v cisterně s vodou. „Proč děláš elektrikáře, když 
tomu nerozumíš,“ ptám se opatrně. „Co vy to říkat, šéfe? Ne-
jsme jako ostatní elektrikář. My rozumět všemu. A klidně dě-
lat něco jiného pro šéf, třeba truhlář, kuchař nebo instalatér,“ 
odpověděl mi urostlý chlapík sebevědomě a  hrdě. Jak jsem 
později zjistil, také tento dobrý muž se jmenoval Makame. 
Jménem Makame i příjmením Makame. A protože se psal rok 
2016 a v naší zemi bylo krátce po volbách, rychle mi došlo, 
že jsme možná v Česku obsah jednoho známého politického 
citátu z novin a billboardů úplně špatně pochopili: „Nejsme 
jako politici. Makame.“ A od té doby se nedokážu zbavit do-
jmu, že nás duch Makame odborníků v Česku provází stále. 

Ale zpátky do Afriky. Před chvílí jsem u  bazénu pojedl 
s jedním vysokým vládním úředníkem z Revolutionary Go-
vernment of Zanzibar. Nesmírně obdivoval náš eko-koncept, 
za který jsme jako první hotel na světě dostali minulý rok 
EarthCheck’s Sustainable Design Gold Certification. „Úžas-
né, co jste dokázali, jen v tom je budoucnost,“ opakoval stále 
dokola a se smutkem v oku popisoval, jak se prakticky nikdo 
na ostrově o ekologii nezajímá. Když jsem odešel a úředník 
zůstal sám s ředitelem hotelu, v dobrém rozmaru mu poplácal 
po rameni a nevinně se optal: „Tak když jsme teď přátelé, ne-
chceš se mnou příští týden vyrazit lovit slony?“

A  o  tom je celá Afrika. Nebo celá dnešní vysoká politi-
ka, která rezignovala na cokoli jiného než mikromanagement 
momentů? Ale což. Jak říká jedno africké přísloví: Být šťast-
ný je lepší než být králem. A ke štěstí je třeba něco pořádné-
ho dělat, něco pořádného milovat a nikým na světě si nene-
chat vzít naději. ▪

Jak říká jedno africké přísloví: být šťastný je lepší než být králem.

EMOCE / Zanzibar

VIP CESTOVÁNÍ
EXKLUZIVNÍ

NEJLUXUSNĚJŠÍ LIMUZÍNA V ČR
PRIVÁTNÍ CESTOVÁNÍ NA MÍRU 

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČ A VYBAVENÝ BAR

NOVÁ DEFINICE KOMFORTU

Individual

RÁDI VÁM VY T VOŘÍME NABÍDKU NA MÍRU, KONTAKTUJTE NÁS: INDIVIDUAL@VEGATOUR.COM

WWW.VTINDIVIDUAL.COM


