Studentky VŠPJ se podělily o své zážitky z expedice na Kubu
Počátkem tohoto roku se uskutečnila další z odborných terénních praxí studentů VŠPJ oboru Cestovní
ruch na Kubě. Program již čtvrté pětitýdenní expedice s názvem "CUBA 2017" byl připraven
ve spolupráci s akademickými pracovníky univerzity v Sancti Spiritu a Santa Clara a na organizačním
zajištění se podílela největší kubánská cestovní agentura CUBANACAN.
O zážitky z expedice se studentky oboru Cestovní ruch podělily na veřejné prezentaci 11. dubna 2017.
Přítomen byl také Chargé d´ Affaires Kubánské republiky v Praze pan Félix Andrés León Carball.
V zaplněné posluchárně jihlavské polytechniky se sešli studenti, akademici i zájemci z řad veřejnosti.
Z hlediska celosvětové turistiky je Kuba považována za strategický trh a vstupní bránu nejen
do Karibiku, ale celé Latinské Ameriky. Cestovní ruch tvoří jednu z hlavních opor ekonomiky země
a lze očekávat jeho další rychlý rozvoj. V posledních letech zde probíhají významné ekonomické
změny, které ovlivňují také politickou situaci. Ostrov má ideální přírodní podmínky a bohaté kulturní
dědictví. Narůstající zájem zahraničních turistů o pobyt na Kubě je nesporný. Roste i počet klientů
z České republiky. Lze očekávat, že naše cestovní kanceláře budou upřednostňovat zaměstnance
s osobní zkušeností a kontakty v cílové zemi.
Dohromady Kubu od roku 2010 navštívilo téměř sto jihlavských studentů, kteří také v průběhu praxe
získávali podkladový materiál pro své bakalářské práce. Hlavním organizátorem a vedoucím expedic
na Kubu je profesor Petr Chalupa, který je odborným garantem studijního oboru Cestovní ruch
na VŠPJ.
Za třicet dnů na Kubě studenti s průvodci navštíví šest největších národních parků, prohlédnou si
všechna provinciální střediska, města a lokality zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Blíže se seznámí se zemědělskou výrobou ve specializovaných zemědělských podnicích
zaměřených na pěstování tabáku, uvidí výrobu doutníků v tabákárnách a v jiných továrnách zase
výrobu rumu z cukrové třtiny.
Od západního konce ostrova - po jeho spíše atlantické severní straně - jedou až na východ a po jižní
karibské straně zase zpět do Havany, projedou studenti téměř pět tisíc kilometrů. V horách Sierra
Maestra cestují terénními auty a na koních, v Národním parku Alexandra Humboldta přeplouvají
největší kubánský tropický veletok Toa na bambusových vorech, potápějí se v korálovém moři.
Neohlášeni si prohlédnou vesnickou školu v horách, vesnickou knihovnu, soukromá ubytovací
zařízení, domov důchodců, zdravotní zařízení a poznají hotelová zařízení všech kategorií. Od hotelů se
třemi hvězdičkami až po nejluxusnější hotelové nadnárodní rezorty na korálových ostrovech. Zatančit
si studenti zajdou na diskotéku, setkávají se se svými vrstevníky také na plážích, ochutnají bufety
v hotelích španělského řetězce Melia, včetně různých míchaných nápojů anebo čerstvé langusty,
krevety a humry, které jim až na pláž přinesou rybáři. A ti odvážnější si dají i krokodýla s rýží.
S historií se seznámí v několika muzeích, zúčastní se tradičních ceremoniálů na pevnostech v Havaně
a Santiagu. Nevšedním zážitkem pro všechny bylo letos sledování finále kubánské baseballové ligy
ve městě Bayamo. Protože stadion s více než 35 tisíci diváky byl beznadějně vyprodán, tak sledovat
utkání ze střechy výškového domu, kam účastníky přizvali místní Kubánci, bylo opravdu něco
výjimečného. To platilo i o posledním večeru na Kubě v kabaretu Parisien v nejdražším havanském
hotelu Nacional.
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