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Salsa - láska na celý život
Kubánský tanec, který se každému dostane pod kůži

„A co že to vlastně Salsa je?“
Kromě všem zcela jistě známého pře-
kladu „salsa = omáčka“ je to i dnes 
velice populární afro-kubánský tanec. 
Jméno Salsa dostal skutečně zaslou-
ženě, jelikož jde o tanec, který ovliv-
nila celá řada karibských, afrických 
i evropských rytmů.
„Kde ale hledat původ Salsy?“
Poté, co se Kryštof Kolumbus vylo-
dil v r. 1492 na Kubě, a o rok později 
v Puerto Ricu, došlo v těchto dvou 
zemích k vyhlazení téměř většiny 
původního obyvatelstva. Španělé pak 
začali masivně přivážet africké otroky, 
kteří s sebou přinesli vlastní tradice, 
písně a tance. Tyto se spojily s rytmy 
indiánskými a evropskými, jež stme-
lil a texty obohatil španělský jazyk. 
Směsice tolika hudebních stylů v sobě 
spojovala podmanivost karibských 
rytmů, živelnost a nespoutanost již-
ních národů, kouzlo afrických obřad-
ních tanců, a když pak Salsa pronikla 
do Ameriky, tak i swingu a jazzu. V té 
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chvíli byla „Omáčka“ hotová a připra-
vená k servírování po celém světě!
„Jak vypadá a jak se Salsa tančí 
dnes?“
Pro odpověď na tuto otázku je po-
třeba se opět vrátit na Kubu, proto-
že tam dostala Salsa svou definitivní 
podobu, která se od 30. let minulého 

století téměř nemění. Vznikají sice 
další odvozené styly, ale kubánská 
Salsa zůstává kubánskou Salsou. Co 

to ale znamená? Salsa totiž pro Ku-
bánce není jen tancem, ale doslova 
a do písmene i stylem života. Salso-
vé rytmy se ve dne, v noci ozývají ze 
všech domů, zahrádek i hospůdek, 
takže lidé jdoucí po ulicích se neustá-
le vlní a pohupují v rytmech této pod-
manivé hudby. Využijí každou příle-

žitost, jak si alespoň na chvíli zpestřit 
všední den pár tanečními kroky. Díky 
své kouzelné moci odpoutat člověka 
od starostí a problémů dnešní uspě-
chané doby se Salsa jako blesk rozší-
řila do všech koutů světa. Jako lavina 
zaplavila před zhruba 20 lety všechny 
evropské země, Čechy samozřejmě 
nevyjímaje, a její popularita stále ros-
te. V dnešních salsotékách tančí Salsu 
tisíce lidí, kteří propadli jejímu kouz-
lu, a to hlavně díky její přirozenosti 
a nenáročnosti ve všech směrech. 
Není totiž třeba žádného tanečního 
oblečení či společenského oděvu ani 
obuvi. Tak jako na Kubě, tak i v na-
šich salsových klubech a barech se 
tančí dokonce i v teniskách. Zkrátka, 
v čem se cítíte dobře, v tom i tančíte. 
Vždyť, jak říkají Kubánci, Salsa je ži-
vot a život je Salsa!
„Nemáte tanečního partnera? Ne-
vadí!“

Tento krásný energický tanec lze 
totiž tančit nejenom v páru, ale 
i samostatně, ženy a muži v řadě 
nebo kroužku. Kromě párové Salsy 
se tak speciálně vyučuje i Salsa pro 
ženy a Salsa pro muže. Navíc Salsa 
není tanec, ve kterém by byly přesně 
dány figury a spojení otoček. Salsa 
je tancem inspirativním, do kterého 
můžete zapojit svou fantazii a vy-
tvořit tak spousty vlastních variací 
v úžasném spojení tance a hudby. 
To samé platí i o dalších dvou la-
tinskoamerických, na učení velice 
snadných, tancích, jimiž jsou Ba-
chata a Merengue, a které též neod-
myslitelně patří do všech latinsko-
amerických tanečních klubů a barů 
po celém světě.
 „A kam za touto nevšední zábavou 
vyrazit?“
Například do La Macumby - „Baru 
roku 2012 v Praze 5“, který získal 
tuto výjimečnou cenou ve veřejném 
hlasování soutěže Czech Gastronomy 
Awards 2012 pořádající společnos-
ti Conventia, s.r.o. Právě v tanečním 
klubu a baru La Macumba můžete 
vychutnat nejen vynikající exotické 
drinky, ale především si užít stylový 
prostor zaplavený neutuchajícími la-
tinskoamerickými rytmy, do jejichž 
tajů vás ochotně zasvětí profesionální 
učitelé tance s kubánskými, africkými 
i brazilskými kořeny.
Rozpusťte si tedy vlasy, povolte si 
knoflíček u košile a přijďte si zatančit, 
seznámit a pobavit se se zajímavými 
lidmi ze všech koutů světa, nebo si jen 
posedět, dát si Mojito či Cuba Libre 
a ve stylovém „karibském“ prostředí 
dobít energii a pár hodin užívat bez-
starostný život kubánských salseros, 
kdy je celá noc před vámi a zábava 
více než skvělá! 


