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Kika

VIETNAMSKÁ ODYSEA
 
Časový interval nášho „putovania“ sa síce nedá porovnávať s  Homérovým 
eposom, ale o zážitky za ním ani náhodou nezaostával. Tie začali od prvého 
nesmelého prechádzania cez cestu v šialenej vietnamskej premávke, keď nás 
s  milimetrovým odstupom z  každej strany míňali stovky motocyklistov, cez 
idylické obrazy vietnamského vidieka s ryžovými políčkami a vápencovými vý-
bežkami, ktoré sme sledovali z vratkej lodičky kormidlovanej chodidlami na-
šej miestnej „kapitánky“, až po naše odvážne tanečné kreácie na populárnej 
hanojskej diskotéke, ktorými sme dostali do varu aj miestnu mládež. Tak ako 
antický hrdina, aj my sme pocítili nepriazeň osudu a v čase, keď sa miestni pri-
pravovali na príchod tajfúnu, my sme vyrazili do ulíc a putovali od jedných plas-
tových stoličiek k druhým, aby sme ochutnali čerstvo uvarené pivo, slimáky, 
slávky, krokodíla, kobylky, pavúky a škorpióny. Zabudla som niečo? Odvážnym 
šťastie praje a my sme si to svoje plne vychutnali na ďalší deň, keď sme sa zo-
budili do luxusne slnečnej oblohy nad Halong Bay. Scenéria, ktorú nám závidia 
aj tí, čo do Vietnamu chodia roky. Naša privátna „jachta“ a my na nej celé v bie-
lom ako filmové hviezdy počas festivalu v Cannes na Francúzskej rivére, kuchár, 
ktorý dnes varí obed len pre nás z darov mora. Záver ako sa patrí. Ale my ešte 
nekončíme. Ešte nás čaká cesta domov. A tá je v Emirates A380 business class 
absolútne dokonalou bodkou na záver BUBO teambuildingovej cesty.





Alenka

PODĽA FARBY ŠIAT SA DÁ URČIŤ VEK A STATUS ŽENY
 
Rušnými uličkami Hanoia sa vyberám priamo do centra k jazeru Hoan Kiem 
po tradičné šaty Áo Dài, ktoré sa nosili na panstve Nguyenovcov v meste Hue 
už v 18. storočí. Áo v preklade znamená kabátik a dài dlhý. Správne ušitý Áo 
Dài zdôrazňuje ženskú eleganciu a  lichotí každej postave. Prechádzam po-
slednú križovatku plnú motocyklov a som tu. Stojím pred obchodíkom Áo Dài 
My Vinh. Ten dostal názov po meste v severnej časti Vietnamu, odkiaľ majiteľ-
ka Mai pochádza. Hneď ma uchváti nekonečný výber hodvábnych látok. Pre 
mladé dievčatá je tu biela farba, ktorá symbolizuje nežnosť a nevinnosť, star-
ším, ale slobodným dievčatám, sú určené pastelové odtiene a iba vydaté ženy 
nosia sýte farby. Mai si šikovne zapisuje moje miery a oznamuje mi, kedy si 
môžem prísť po hotové šaty. Ešte sa bavíme o cene. Sme vo Vietname, a tak 
samozrejme zjednávam. Giam giá! (zľava). Mai prekvapím svojou „vietnam-
činou“, usmeje sa a nakoniec znižuje cenu. Pritakávam na 1,200,000 dongov. 
Vedela som, že sa dohodneme.





Andrejka

VEDELI STE, ŽE VIETNAM JE DRUHÝM NAJVÄČŠÍM SVETOVÝM 
PRODUCENTOM KÁVY?

Hneď oproti BUBO hotelu v centre Hanoia (UNESCO) máme luxusnú kavia-
reň, zariadenú koloniálnym teakovým tmavým nábytkom, ktorý sa pekne 
vyníma proti čistobielym stenám. Najväčšou špecialitou 1000 rokov starého 
mesta je káva s vajcom. Toto spojenie v nás vyvoláva obavy. Čierna káva na 
dne pohára a vyšľahaná pena z vajíčka. Bolo to však úžasne! Obavy opadli 
a odvážlivci, ktorí ochutnali, sa začali predbiehať o posledné kvapky.





Danka

PRVÉ DOJMY Z VIETNAMU

V Ázii sa ocitám po prvýkrát. Ovieva ma horúci vzduch a za jednu 50 € ban-
kovkou sa stávam milionárka. S partiou nadšených duší sa vrháme do uličiek 
Hanoja, kde vládne pre európske oči absolútny chaos. Naše vybrané hotely sú 
prekvapivo na výbornej úrovni, čisté, zariadené veľmi moderne, úslužný perso-
nál, luxus, ktorý v Európe ťažko nájdete. Z bohatých raňajok sa cítim príjemne 
sýto ešte aj na obed. Obedy trávime v luxusných reštauráciách, kde ochutná-
vame mušle svätého Jakuba, krevety a homáre. Služby sú tu na prekvapivo 
vysokej úrovni. A čo bolo najlepšie? BUBO hra v Hanoi, chutné mäso z vodné-
ho byvola, vkrádanie sa na budhistické obrady, zjednávanie na trhu, kontakt 
s miestnymi, základy vietnamského jazyka, bicyklovanie okolo ryžových polí, 
súkromná plavba v Halong Bay s dobrodružným kajakovaním a výstupom na 
vrchol dračieho zubu…Vietnam si ma získal cez zážitky. Ah, Ázia prepáč, že 
som ťa nechala takto čakať.





Dia

OPÁLENÍ NA SAGANA
 
V deň, kedy sa Peter Sagan stáva majstrom sveta v cestnej cyklistike, symbo-
licky aj my vyrážame na bicykle do slnkom zaliatej provincie Ninh Binh (UNE-
SCO). Nad hlavami nám vejú červené vlajky so žltými hviezdami a kosákmi. 
Domy striedajú pagody, obchádzame do štvorcov rozsypanú ryžu na ceste, 
ktorú dedinčania takto sušia. Vietnamský bambusový klobúk non la nám 
padá do čela a nos dráždia vône pripravovaných obedov. Je tu neuveriteľná 
pohoda a my sa smejeme na smiešnom opálení „na Sagana“.





Hanka

VIETNAMCI POUŽÍVAJÚ LATINKU, NO NEMÁTE ŠANCU DOHOVORIŤ SA
 
Latinku vylobovali francúzski misionári a Francúzsko ako kolonizátor Indočí-
ny. Používajú čudné diakritické znamienka… vlnovky, obrátené dĺžne, háčiky, 
otázniky bez bodky a bodku pod písmenkom…Vietnamčinu viete vcelku ľahko 
prečítať, no o to ťažšie sa ňou dohovoríte. Učíme sa ju s našou sympatickou 
učiteľkou Trang (vyslovte Čang) na brehoch Červenej rieky v blízkosti mosta 
postaveného podľa plánov Gustavea Eiffela. No keď začneme na trhu viet-
namčinu používať, vyvoláme vždy salvu smiechu. Vietnamčina má 6 základ-
ných tónov. Pho= známa rezancová polievka, alebo Pho= ulica, ale Pho môže 
byť aj nadávka (kurva). Odkedy som sa vrátila z Vietnamu, vždy sa v duchu 
usmievam, keď si v  mojej obľúbenej vietnamskej reštaurácii Papaya u  nás 
v Bratislave pýtam polievku Pho Bo. Myslíte, že pochopili?





Tina

ATRAKCIOU NA DISKOTÉKE
 
Krajinu spoznávame cez vône, chute, UNESCO pamiatky a on the road. Kaž-
dá sekunda „nudnej jazdy“ autobusom je zážitkom. Pred nami už asi desiate 
svadobné auto, milióny motocyklov, prestali sme počítať vodné byvoly, vodné 
ľalie, lotosy či pagody na ryžových poliach. Hypnotizujem každý úsek cesty 
a nie je mi všetko jedno, kamión nás zľava míňa o milimetre. Vodič je však 
skúsený, ani brvou nemihne a usudzujem, že sa netreba báť. Autobus je klima-
tizovaný a vždy sterilne čistý.
Nastáva čas okúsiť nočný život. Začíname ho už klasicky prípitkom MOT - 
HAI – BA. HAI –BA. BA. JÓÓÓ. Vzbudili sme hneď veľkú pozornoť, každý do-
stávame drink zdarma a presúvajú nás priamo na pódium pod DJ-a. Do 15 
minút sa však na pódiu tlačíme s ďalšou 10-tkou Vietnamcov, ktorí chcú tan-
covať s nami. Dve Vietnamky ma chytia za ruku, chcú sa fotiť, akoby som 
bola atrakcia. Na druhej strane pódia už vidím Ľuboša, ako tancuje s malým 
vysmiatym Vietnamcom. DJ do toho hrá veľmi zvláštne prevedenie pesničiek, 
ktoré by pravdepodobne zneli lepšie bez jeho zásahu. Zrazu ma ťahá za rukáv 
jeden odvážny Vietnamec s tým, že jeho kamarát ma narodeniny. Všetci, čo 
sme na pódiu, spievame Happy Birthday a pripíjame si na jeho zdravie.





Šárka

OBAMA COMBO
 
První den naší pracovní cesty Road to Hanoi jsme zakončili velkým gastrono-
mickým zážitkem. Své chuťové buňky jsme se vydali uspokojit do restaurace 
Bun Cha Huong Lien, ul. 24 Le Van Hou, kde si typické hanojské jídlo Bun cha 
dával i  americký prezident Barack Obama, 23.  5.  2016. Jsme první BUBO 
skupinou, ktera se dostala do této neustále vybookované restaurace. Je plno, 
místo nacházime až ve 3.patře u plechového stolku s umělými barevnými žid-
ličkami. Jak autentické. Majitel pan Lien se věnuje připravě Bun cha už 20 let 
a v restauraci dělá jenom jedno jídlo. No dokonalé. Během vteřiny máme na 
stole kopec čerstvých asijských bylinek rau mui, rau thom, hung cho, mui tau, 
k tomu talíř ryžových nudlí, speciálni sladkokyselá omáčka a vše společne mí-
chame na ohni s ugrilovaným bůčkem. Dávka čerstvě nasekaného chilli tento 
zážitek pozvedá do výšin. Vše zapíjíme Hanoi beer a jako bonus prichází sma-
žené rolky s mořskými plody. No a Obama combo je na světě. Vskutku božské!





Sonka

NAMIESTO ZVONENIA ZAZNIEVA GONG
 
Vo Vietname sa začína štúdium v materskej škole od 2 rokov. No to, kam pôj-
dete na univerzitu, rozhodne rada starších. Uprednostňovaný je syn a často 
z mnohých detí študuje iba jeden. Ja si takúto krivdu predstaviť neviem, pre-
tože mám sestru a žijem v 21. storočí na Slovensku. Memorovanie je vo Viet-
name základom (bohužiaľ, tak ako u nás), no silný vplyv má aj konfucianiz-
mus, hlavne, čo sa týka morálky (bohužiaľ, to u nás nemáme). V tretej triede 
žiaci skladajú sľub a  od tej doby nosia k  uniforme červené šatky uviazané 
okolo krku. Náš hanojský sprievodca pán Tenk hovorí: „Som šťastný, že moji 
rodičia pochopili dôležitosť vzdelania a dokázali predvídať rozvoj ekonomiky 
našej krajiny. Od blahobytu máme ďaleko, ale nežijeme si zle. Matematické 
učivo, ktoré preberajú naši žiaci v siedmej triede, bežne vedia žiaci vo Vietna-
me už v tretej triede. Školské prázdniny sa riadia podľa lunárneho kalendára, 
každý rok to je inak a trvajú tri mesiace. Vyučovanie sa začína o siedmej ráno 
zhromaždením na dvore a spievaním národných piesní. A potom zaznie gong.“





Ľubo

SOM ROZHODNUTÝ STÚPAŤ NAHOR!
Aj keď schody nie sú najhladšie
 
My v BUBO sprevádzame cestovateľov, tých, ktorí chcú spoznať 
a zažiť viac. Skúsenosti, história, profesionalita, užšia práca s našim 
klientom, neuveriteľné know how je jedna vec. No ten veľký rozdiel je 
v snahe doťahovať detaily, v snahe byť najlepším a ochote riskovať 
v hľadaní zážitkov. Takto ako tím dokážeme vytvoriť neobyčajnú 
dovolenku, takú, ako nikto iný! Nie je to ľahká cesta, sú to tie kryvé 
drevené schody, ktoré sú pre mňa aj pre BUBO veľkou výzvou.
 
• Zážitky sú v luxuse… loď v Halong Bay sme bielym oblečením 

premenili na jachtu
• Zážitky sú v gastronómii… žabacie stehienka či škola varenia
• Zážitky sú v autenticite… čo pre Vás znamená Vietnam? 

Snažil som sa predstavy zhmotniť
• Zážitky sú intelektuálne… texty v tejto knihe Vás prekvapia
• Zážitky sú vo fyzických aktivitách… bicyklovanie, túra, 

kajakovanie, beh
• Zážitky sú náhodné… hurikán, diskotéka, veľvyslanectvo, 

plávajúce opice
• Zážitok je charita…BUBO BUBO je symbolom poznania 

a my v BUBO poznanie a vzdelanosť podporujeme.
 
Veľmi záleží od nasadenia a dievčatá išli teda naplno. Samozrejme 
bolo toho omnoho viac, viď. fotografie, a práve zachytenie zážitkov 
je to, v čom sa chceme v najbližšom období zlepšiť. Uloviť zážitky 
(vždy nové a nové), následne ich vysvetliť (soirée) a v neposlednom 
rade dať o nich vedieť (marketing). No poviem Vám, je to vcelku 
zábava loviť zážitky.
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Biznis trieda

















Cieľom cesty boli zážitky, ktoré sa za 25 rokov nepodarilo
uloviť žiadnemu Bubákovi. Dokázať, že TO ide!

Stačí prestať leňošiť!
 

Dievčatá si zrejme nezapamätali, kedy Lý Thái Tổ založil Hanoi,
no Vietnam spoznali. Cez zážitky totižto pochopíte omnoho viac.

Zážitok si pamätáte dlhšie.



Stačí prestať leňošiť!
 

Dievčatá si zrejme nezapamätali, kedy Lý Thái Tổ založil Hanoi,
no Vietnam spoznali. Cez zážitky totižto pochopíte omnoho viac.

Zážitok si pamätáte dlhšie.



Verím, že si tí, čo na Road to Hanoi boli,  
budú knihu listovať opäť a opäť. A pre druhých bude  

inšpiráciou. Prajem Vám šťastné cesty.


