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ÚVOD

„Tak trochu cestopis, tak trochu osobní zpověď“

Cestování jsem si zamiloval už jako dítě. Kromě dovolených u moře s rodinou nás táta bral na víkendové výlety
do Holandska a Belgie, kam jezdil od roku 1990 služebně. Bavilo mě pozorovat, jak se proměňuje krajina, jak
nám ubíhají kilometry k dalším velkým městům, ruch
silnice a přistávající letadla na letišti ve Frankfurtu. Přelomová byla pro mě cesta do Kanady, kam jsem vyrazil
v 16 letech za svým strýcem a kanadskou kamarádkou,
s kterou jsem si dopisoval od 4. třídy základky. Letěl jsem
přes oceán sám a zjistil jsem, že i když zaspím letadlo,
svět se nezboří. Když mě v 21 letech vyzvala kamarádka, abych s ní cestoval stopem po Evropě, netušil jsem,
co se mi tím otevře za možnosti. Změnilo mi to vnímání
o cestování. V cizině jsem v průběhu měsíční cesty, při
které jsme se přemístili o cca 6 000 km, utratil přibližně
pouhých 70 eur. Poznal jsem vstřícné lidi, kteří nás byli
ochotni nejen převézt z místa na místo (a mnohdy i dál,
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než bylo jejich původním záměrem), ale i nám nabídli jídlo a nocleh. Do té doby to byla moje nejkrásnější cesta.
Zažíval jsem při ní pocity svobody, ale i těžkých zkoušek
trpělivosti a nejistoty, které byly vždy odměněny radostí,
když nám někdo zastavil. V 23 letech jsem odletěl na půl
roku na studijní pobyt na Nový Zéland. Zde jsem se otevřel duchovním naukám a začal cvičit jógu a Čchi-kung.
Tato cvičení jsou dodnes součástí mého života, a tedy
i mých cest. Pomáhají mi zvádat cestovní stres a seznamuji se díky nim s podobně naladěnými lidmi. Měsíc po
návratu z Nového Zélandu jsem odletěl do Indie za svým
tehdejším guru Sai Babou. Tato první cesta do Asie otevřela sérii několik cest do Indie a JV Asie. Po pár letech už
mě však Asie začala trošku nudit, připadalo mi to příliš
bezpečné, příliš turistické. Takže jsem zaměřil svou pozornost jinam. A o tom bude tahle knížka.
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Mapa s navštívenými místy, každá cesta má svou barvu a kapitolu

Kapské město, Jihoafrická republika

1.
JAR A LESOTHO
(LEDEN 2011)

1.1. Přílet do Kapského Města
Poprvé jsem byl v Africe už jako kluk v Egyptě a Tunisku,
ale tak nějak jsem stejně měl pocit, že jsem tu pravou Afriku ještě nenavštívil. Lákala mě, ale i vyvolávala obavy
a nejistotu. A díky tomuto strachu jsem začal s návštěvou
oblasti, kterou jsem do té doby považoval za tu nejcivilizovanější – Jihoafrickou republikou, Kapským Městem.
Pro let jsem si vybral velmi zajímavý den: 4. 1. 2011. Synovec slavil své první narozeniny a těsně před odletem
jsem v Praze pozoroval částečné zatmění slunce. Z Prahy
jsem letěl do Londýna a pak dvanáctihodinovým letem
na samý jih Afriky. Uteklo to rychle. Buď jsem jedl, koukal na filmy, nebo spal. K ránu jsem pak nadšeně pozoroval okénkem z letadla červenou poušť Kalahari.
Musím se přiznat, že jsem byl nervózní. Oproti Indii,
kam jsem i poprvé letěl úplně v klidu, Jihoafrická republika mě znepokojovala díky své pověsti nebezpečné země
plné nepřátelských černochů. Na letišti mě k mé veliké
radosti čekal již domluvený transfer do hotýlku. Jel jsem
spolu s mladou Němkou, která se sem stěhovala natrvalo za svým přítelem. Vyprávěla mi, jak zde v předměstích Kapského Města zabili mladý manželský pár. Řidič
k tomu doplnil komentář, že byli blbí. Dodal k tomu: „Do
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jistých částí (slumu), kde žijí nejchudší lidé, by cizinci
sami vůbec neměli chodit. V ostatních částech města je
kriminalita o poznání nižší, a pokud nebudeš rozhazovat
peníze na ulici a fotit drahým foťákem, tak by všechno
mělo být bez problémů.“
Ubytoval jsem se v téměř luxusní části města, nedaleko od Atlantické promenády. Většina obyvatel, co jsem
potkával na ulicích, byli černoši. Ale nebyli to tak velcí
a mohutní černoši jako Afroameričané, z kterých jsem
měl strach v metru v New Yorku. Jsou to typově spíš takoví větší Křováci (Křováci se původně vyskytovali na severu Jihoafrické republiky). Jsou hubení a menší než průměrný běloch. Tady to nebezpečně nevypadalo. Pro mě
do té doby zůstávalo nejnebezpečnější město, které jsem
navštívil, New York. První dny v Africe byly extrémně
teplé – přes 30 ⁰C a jasno. Vypravil jsem se po promenádě
k nejbližší písčité pláži (asi 5 km). Moře bylo ledové (asi
16 ⁰C). Sranda je, že než si člověk v tak studené vodě1 stačí
osmělit horní polovinu těla, ta spodní mu zamrzne a už

1 T
 uto knihu píšu jako kompilaci emailů z doby návštěvy dané země. To znamená, že řadu věcí, které zde píšu, už v době psaní knihy vnímám jinak. Tak
například teď se koupu i ve vodě s teplotou blízkou nule a 16stupňovou vodu
bych nenazval ledovou.
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nohy ani necítí. Odvážil jsem se ponořit tělo až ke krku
a frrr pryč na břeh. Další den už jsem ale i proskočil vlnu
a ve vodě vydržel o dost déle.
Ráno jsem se vypravil na vrchol Stolové hory, což
byl jeden z mých cílů téhle cesty. Kapské Město se chlubí úchvatnou polohou na břehu oceánu a nad ním ční
1075 m vysoká kamenitá nádhera, zarovnaná do tvaru
stolu. Výstup jsem započal už krátce po páté hodině (východ slunce byl asi v půl šesté). Chvílemi jsem si ale říkal,
že jsem měl vyrazit ještě dřív. Už po ránu bylo dost vedro a 1000 metrů převýšení jsem zdolal asi za tři hodiny.
Naštěstí jsem měl ještě trošku stínu, na cestě dolů už do
mě slunce pralo plnou silou. Trošku nechápavě jsem pozoroval chlápka, který se v tom parnu teprve kolem půl
desáté vydával na cestu vzhůru oblečený v džínech. Kousek za parkovištěm mi zastavil Němec s mladým klukem
a nabídli mi, že mě svezou. Slunce už jsem měl až po krk,
takže jsem s radostí nabídku přijal. "Náhodou" bydleli
kousek od mého hotýlku s bazénem, takže mě hodili až
téměř před vchod. A zadarmo☺!
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1.2. Mys Dobré naděje a paragliding
z Lví hlavy
Vypravil jsem se na jih, abych navštívil místo, které v minulosti mořeplavcům dělalo velikou radost, když ho spatřili: mys Dobré naděje.
Poněvadž organizované výlety byly již plně obsazeny a místní dopravou by to bylo složité, půjčil jsem si
auto. Jízda vlevo v africkém provozu byla pro mě zážitek.
Připadal jsem si, jako bych byl zpátky v autoškole. „Kde
je spojka, kde je plyn? Kdo má přednost, když odbočuju
vpravo? A musím vůbec odbočovat vpravo, když odbočovat doleva je jednodušší?“ Tyto a podobné myšlenky se mi
honily hlavou a čas od času jsem ruku místo na šaltpáku
položil na pravé opěrátko nebo kliku od okénka.
No asi po půlhodince jsem si zvykl. Měl jsem radost,
že jsem nenaboural na kruháči, ale pokračoval v cestě.
Hlavou se mi ještě ozývala varování, že bych měl jezdit
v uzamčeném autu a dělat si na semaforech rozestupy,
abych mohl v případě útoku černochů ujet. Prý se v takových případech nemusí dodržovat pravidla a lze projet
křižovatku i na červenou. Na toto varování jsem si vzpomněl, když jsem omylem sjel z hlavní cesty do oblasti
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obydlené černou chudinou, která na mě velmi podivně
koukala. Rychle jsem se otočil a vrátil na hlavní silnici.
Strašidelných příběhů se o JAR holt vypráví hodně, a i mé
nazírání na domorodce to ovlivnilo.
Po cestě jsem minul pláž tučňáků. Asi byli lovit, protože jsem žádného neviděl. Cestu k národnímu parku
blokovali občas babooni (opice). Chovali se, jako by jim
silnice patřila a my museli počkat, až přejdou. Na jedné
opuštěné pláži jsem spatřil mezi dunami asi dvoumetrového pštrosa. Vzpomněl jsem si, že můžou být nebezpeční a to mi dalo sílu vrhnout se do ledového oceánu. Na
studenou vodu už jsem si docela zvyknul a už jsem tam
vydržel i 5 minut. Mys Dobré naděje byl v mlze, což místu přidalo neobvyklou atmosféru.
Následujícího dne ráno jsem s radostí vrátil nepoškozené auto do půjčovny a přesunul se na parkoviště pod
Lví hlavou – kopeček s nadmořskou výškou 669 m n. m.
Měl jsem zaplacený tandemový paragliding na devátou
hodinu, ale kvůli mlze nad údolím jsem musel ještě tři
hodiny počkat. Seznámil jsem se tam s organizátorem
a dozvěděl se mnohem víc o tom, co paragliding obnáší.
Kolem poledne jsem se konečně dostal na řadu. Instruktora jsem překvapil, protože jsem udělal začátečnickou
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chybu. Vysvětlovali nám, že máme bežet s kopce dolů
a čekat až nás vítr vyzvedne, ale hlavně neskákat. No a co
jsem udělal já? Chvíli jsem popoběhl a pak skočil. Tím
jsem praštil instruktora, kterého jsem měl za zády, svojí
hlavou do nosu. Na zemi mi pak řekl, že měl co dělat,
aby se z toho rychle vzpamatoval. Kdyby ztratil vědomí
či kontrolu nad paraglidem, mohl můj let dopadnout jinak. To já ale nevnímal a skoro mi nedošlo, že jsem ho
praštil. První momenty jsem měl strach a byl jsem pod
vlivem adrenalinu. Vlastní let trval překvapivě krátce, jen
několik minut. Strach mě opustil pár vteřin po startu a já
vychutnával výhled. Před přistáním se mnou instruktor
zkoušel pár otoček, z kterých se mi akorát udělalo špatně.
Celkově jsem měl ze zážitku smíšené pocity2.
Odpoledne jsem zašel na pláž a při zpáteční cestě
minibusem mě pobavili tři mladí kluci na kolečkových
bruslích. Chytili se minibusu a vezli se pár kilometrů
s námi docela slušnou rychlostí. A ještě si při tom jeden
hrál s mobilem.

2 O
 rok později jsem si skočil bungee jumping na Novém Zélandu a další rok pak
v ČR tandemový seskok s padákem z 4 400 m. Obě tyto aktivity mě nadchly
daleko víc.
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Mys Dobré naděje, Jihoafrická republika

Dračí hory, Jihoafrická republika

Dračí hory, Jihoafrická republika

1.3. Dračí hory
Poslední dva dny v Kapském Městě jsem měl více kulturní. Zašel jsem si do muzea JAR. Podle nejnovějších teorií
o původu člověka se tvrdí, že naše společná mitochondriální pra, pra... prababička žila někde na území Jižní
Afriky asi před 100 000 lety a odtud že se všichni lidé rozšířili do světa. Pak před 10 000 lety lidstvo téměř vymřelo.
Z těch pár tisíc lidí, co zbylo, jsme byli schopni jako druh
přežít a stačili jsme se docela slušně rozmnožit. I když to
pravděpodobně bylo za cenu sexuálního chování, které
současná společnost označuje jako incest. Uvědomil jsem
si, že v extrémních podmínkách jsou lidé schopni nejrůznějších věcí. A tenkrát nám jako druhu pravděpodobně
umožnilo přežít to, co teď považujeme za nemorální.
Večer jsme šli s lidmi z hostelu na koncert do botanické zahrady. Další den jsme s jedním Frantíkem vyjeli lodí
na ostrov, který sloužíval jako vězení politických vězňů –
černochů, kteří měli kecy proti politické nadvládě bílých
v JAR. Teprve v roce 1994 dostali všichni stejná volební
práva. Nejznámější vězeň byl Nelson Mandela. Průvodce
byl vtipný a vyprávěl historii země i ostrova tak, že se to
super poslouchalo. JAR byl nejdříve 150 let kolonií Holandska a pak britského impéria. Britové měli řeči ohled-
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ně produktivity Afričanů, na což oni reagovávali vtipně
a trefně: „V Anglii vy máte hodiny, ale tady v Africe my
máme čas“. V úterý jsem přeletěl asi 1400 km na východ
do Durbanu. Na letišti jsem si půjčil auto a vydal se hledat ubytování. Jenže to, jak se ukázalo, nebylo tak jednoduché. Než jsem se až za tmy ubytoval ve špinavé čtvrti
2,5 milionového Durbanu, tak jsem ujel 140 km. Hádejte,
jaký k tomu byl důvod. Dám vám tři možnosti.
a) Přestěhovali letiště, a nikomu to neřekli.
b) Můj průvodce Lonely Planet měl chybně vyznačené letiště 20 km jižně, a ono zatím bylo severně.
c) Byl jsem značně dezorientovaný.
c) je správně v každém případě ☺, ale i b). Podle mapy
jsem byl úplně někde jinde a pořádně jsem si zajel. Začalo vydatně pršet a na pláži, kde mělo být ubytování, byly
střežené rezidence a domy pro chudé. Musel jsem se tedy
vrátit a jet do centra Durbanu, což nebyl moc příjemný
zážitek. Dorazil jsem do města až za tmy a na jedné křižovatce mě obklopili černoši a začali mi bušit do auta.
Přede mnou stálo auto na červenou, takže jsem nemohl
hned ujet. Srdce mi začalo tlouct a vzpomínal jsem na varování o nebezpečnosti černošských čtvrtí. Po dlouhých
vteřinách auto přede mnou odjelo a já mohl ujet. Pocit
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ohrožení ze mě ale úplně nevyprchal. Nicméně v hotelu
jsem se cítil celkem bezpečně a večer jsem se byl i projít,
abych koupil něco k jídlu.
Ve středu ráno jsem se vykoupal ve špinavé, ale teplé
vodě Indického oceánu a vydal se vzhůru do Dračích hor.
Po cestě se mi povedlo překvapit jednoho řidiče. Vyjížděl
jsem z informačního střediska a protijedoucí auto na mě
začalo blikat. Na několik vteřin mě to nechalo naprosto klidným. Auto mě objelo. Teprve chvíli poté mi došlo,
že jsem jel v pravém pruhu☺. Zasnil jsem se a zapomněl
jsem, že bych měl řídit vlevo.
Po asi čtyřech hodinách jízdy do vnitrozemí jsem se
ubytoval v luxusním ubytování za pár korun. Byl to komplex s krásným výhledem na skalní amfiteátr, s bazénkem, saunou, vířivkou a příjemnými lidmi. Tohle místo
v podhůří Dračích hor byl malý zázrak. Asi z 50 lidí, co
tam byli ubytovaní, nás bylo 11 Čechů. To, co mě tam
překvapilo, byl nápis na WC. Vyzýval k úspoře vody a nabádal, aby se splachovalo jen po „velké potřebě“, ale ne po
„malé“. Moč jsme tam měli nechat pro dalšího návštěvníka. Přiznám se, že ne vždy jsem tuhle výzvu uposlechl.
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1.4. Výlet do Lesotha
Lesotho je malý stát uprostřed Jihoafrické republiky. Je
to nejvýše položený stát v Africe a prý třetí nejchudší.
Statistika hovoří nemilosrdně: 40–45 % nezaměstnanost
a 31 % procent lidí má AIDS, který se tu stejně jako na
spoustě míst rozvojového světa nekontrolovaně rozšiřuje.
Díky nemocem se předpovídá, že Afrika asi nebude mít
dlouhodobé problémy s přelidněním, od roku 2010 by se
měl počet obyvatel snižovat3.
Vyrazili jsme v dodávce v 8 ráno: 4 Češi, 3 Němci,
1 Izraelec jménem Asaphem a místní domorodý řidič
a průvodce v jedné osobě. Po dvou hodinách jsme dorazili k hranicím Lesotha. Kvalita silnice se výrazně změnila. V JAR je překvapivě kvalitní síť silnic a dálnice jsoutu
snad lepší než u nás v ČR. Před průsmykem do Lesotha
se cesta změnila na kamenitou a museli jsme vyšplhat
do nadmořské výšky 2500 m n. m. Byli jsme rádi, že nás
vůbec pustili přes hranici. Podle průvodce Lonely Planet
bychom totiž správně měli mít do Lesotha vízum. Jen-

3 V
 roce 2018 je jasné, že se tato prognóza nenaplnila. Za posledních deset let
roste populace Afriky o cca 2,5 %/rok..
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že hraniční kontrola byla pouze na straně JAR. Hraniční
závoru do Lesotha nejspíš odplavil déšť či odnesl vichr,
takže nás už pak nikdo nekontroloval.
Čekala nás jízda po krkolomné cestě prudkým srázem dolů po velmi mizerné silnici s rozblácenou hlínou.
Nakonec jsme však dorazili do první vesnice, kde jsme se
setkali s místními obyvateli. Ochutnali jsme jejich tradiční jídlo: kukuřičnou kaši s výborně ochuceným špenátem.
Vyšplhali jsme se k jeskyni, kde byly vyobrazeny několik
set let staré kresby zvířat. Ve vesnici jsme pak obdarovali
děti. Byl jsem příjemně překvapen pokorou, s kterou děti
jídlo přijímaly. Bylo to pro mě opravdu nečekané. V Indii
by se mi na můj pytlík datlí sesypaly a během chvíle by
mi nic nezbylo. Tady trpělivě čekaly, až je spravedlivě podělím. Výlet do Lesotha byl výlet do jiného světa. Prostí,
usměvaví lidé a ohromná chudoba. Zanechalo to ve mně
velmi hluboký prožitek.
Museli jsme se vrátit před čtvrtou, protože ve čtyři se
zavírala hranice. Jinak bychom museli přenocovat v horách. Návrat zpět byl však zkomplikován dopravní nehodou. Ze srázu spadl autobus a nechtěli nás pustit, protože
se čekalo na sanitku. Zbývalo nám asi 40 minut a do hranic to bylo ještě několik kilometrů do kopce po příšerné
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cestě. Naštěstí nás po chvíli pustili a my stihli dorazit na
hranice včas. Paní z pasové kontroly byla překvapena, že
nás vidí. Myslela si totiž, že jsme ze srázu spadli my.
Další den jsme se vypravili do hor. Musel jsem si ještě
vychutnat překrásné výhledy z místních hor. Bylo nás asi
pět. S Asaphem jsem se už znal z předchozího dne. Nejsilnější zážitek bylo koupání pod vodopádem. Samozřejmě jsem tam vlezl nahý a jeden Australan to komentoval,
že od Čecha by nic jiného nečekal. Překvapilo mě, jakou
mají Češi pověst. Uvědomil jsem si, že to jako národ s přijímáním nahoty nemáme vůbec špatné. Jsou země, kdy
by vás za nahé koupání mohli dát i do vězení. A v USA by
na vás pravděpodobně někdo brzy volal policii.

1.5. Safari na vlastní pěst
Na mapě mě zaujala jedna pláž a národní park Hluhluwe (vyslovuj Šlušluve). Před návratem do ČR jsem se
ještě chtěl vykoupat na hezké pláži a vidět divoká zvířata.
Čekala mě však dlouhá cesta, tak jsem se zeptal Asapha,
jestli nechce jet se mnou. K mé velké radosti souhlasil a u řízení jsme se střídali. Silnice byly hodně špatné.
Nezpevněné, samá díra. Byla to velká zkouška mých řidičských schopností a posunulo mi to hranici. Předtím
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bych se s tak malým autem na takový terén neodvážil
a v národním parku jsme dokonce brodili rozvodněnou
říčku. Vykoupali jsme se v moři a přespali jsme kousek od
národního parku. V noci mě budily zvuky zvířat. Ráno
před východem slunce jsme již byli na cestě. Řídit za svítání a v šeru se snažit zahlédnout divokou zvěř byl pro mě
velký zážitek. Zostřily se mi smysly, připadal jsem si jako
lovec, který vyhlíží svou kořist. V mém případě to bylo za
účelem fotky, ale i tak jsem cítil vlnu vzrušení. Zvědavost
smíšená s nejistotou, zda vůbec nějaké zvíře uvidíme.
A ta radost, když jsme spatřili první hyenu. A pak další: zebry, žirafy, antilopy. Po pár hodinách v parku jsem
odjížděl s jiným nastavením. Cítil jsem se daleko víc jako
zvíře než racionální člověk. Podél silnice jsme míjeli černochy. Chodili po silnici a pletli se nám do cesty. Převládl
ve mně pocit, že nás nevidí úplně rádi a že jsem pro ně
spíš nepřítel. Asaph se mě zeptal: „Co budeme dělat, když
někoho srazíme?“ „Prostě ujeď!“, odpověděl jsem bez váhání. Až když jsem to vyslovil, uvědomil jsem si, že to
myslím v tom okamžiku smrtelně vážně. Rozhodně bych
nechtěl zastavit, abych čelil černochům.
Poznal jsem tu novou, do té doby hodně skrytou
stránku své osobnosti. V okamžiku ohrožení jsem zapomněl na vychování a zákony společnosti a choval se
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instinktivně. Trošku mě to zprvu samotného vyděsilo.
V jižní Africe jsem pochopil, že bych za určité situace byl
schopen zabít a pak utéct z místa činu. Někde v hloubi
jsem uvnitř sebe objevil nebezpečné zvíře. Zvíře, které
postrádá morální zábrany a je schopné ublížit, když se
cítí být ohroženo. V následujících letech jsem se učil se
svou zvířecí divokostí pracovat. Z této části mé bytosti
jsem schopen čerpat sílu, když se mě snaží mé okolí –
rodina či společnost – přinutit k něčemu, co se mi příčí.
Došel jsem k poznání, že je v pořádku projevit nenávist
i zuřivost. Lepší než tyto pocity dusit uvnitř či se nechat
převálcovat okolím.
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Lesotho

Lesotho

Morondava, Madagaskar

2.
MADAGASKAR
(ÚNOR 2013)

2.1. Jízda s kouhouty
O dva roky později jsem se v lednu 2013 do Afriky vrátil, tentokrát jsem krátce navštívil Mauricius a přeletěl na
Madagaskar. Po noclehu v hlavním městě jsem ráno nasedl na minibus. Vedle mě seděl postarší Francouz. Povídá mi, že na Madagaskar dorazil již před 15 lety. Zeptal
jsem se ho, jestli se mu tady líbí. Odpověděl mi: „Ne, nelíbí, já to tu miluji!"
Poradil mi, že abych mohl pokračovat na zamýšlenou pláž, musím na jiné shromaždiště minibusů. Tak
jsem tam šel přes půlku města. Kluci, co hráli fotbal, mě
pozvali, ať jdu hrát s nimi. Usmál jsem se, ale šel jsem dál.
Fotbal mně nešel a nechtěl jsem se ztrapňovat. V centru mi řekli, že musím zpátky na ten původní autobusák
(shromaždiště minibusů). Vzal jsem si tedy kolo rikšu.
Nazývali to „PUŠ PUŠ“. Po cestě na mě volali naháněči
a já zaslechl svou požadovanou destinaci. Zastavil jsem
a začal s nimi smlouvat o ceně. Po chvíli jsme se domluvili. Pokud mi dají dobré místo, dostanou o pět tisíc víc.
Posadili mě do restaurace, ať tam čekám. Přišla ke mně
žebračka a povídala mi francouzsky něco o tom, že přišla
o manžela. Odpověděl jsem jí, že mě to nezajímá, ale ona
byla vytrvalá. Já už na to moc nereagoval. V tomhle jsem
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dostal v Indii dobrou školu. Vlastně mě ani její žebrání
tentokrát nerozčílilo, naopak mě její snahy o získání almužny rozveselily. Protože mě čekala 12hodinová cesta, začal jsem se protahovat. Ona zůstávala klečet přede
mnou na kolenou. Dorazily prodavačky s ovocem, i ony
se ji snažily vyhnat. Ale ona se vracela a vracela.
Asi po půl hodině, přiběhli naháněči s tím, že musím s nimi jinam a ať si vezmu PUŠ PUŠ. Nasedl jsem
a oni čtyři běželi vedle mě. Po 200 metrech uviděli minibus jedoucí směrem, odkud jsme přišli. Všichni jsme
se otočili a hurá zpět. Minibus byl narvaný a já se ještě
vešel na pytel něčeho mezi dveře a jednu babičku. Naproti mně seděl mladý muž, asi její vnuk, tak, že se naše
stehna tiskla k sobě. Přišla se za mnou rozloučit žebračka, ale i přesto nic nedostala. Ale i tak na mě volala, že
jsem hodný člověk, i když jsem jí řekl, ať jde pracovat. Za
mnou se ozvalo: „Kikirikí!“ Nejdřív jsem si myslel, že si
někdo dělá legraci, ale pak mi došlo, že s námi jede i kohout. Naháněči po mně chtěli o pět tisíc víc. Ale to, že je
tohle dobré místo, jim neprošlo. Nic navíc jsem jim nedal.
Vyrazili jsme a cestou projížděli zelenou krajinou
s červenou hlínou, rýžovými a kukuřičnými poli. Tu
a tam byla vidět i nějaká ta říčka s rudohnědou vodou.
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Při jízdě mi babička usnula na rameni. Zjistil jsem, že mi
to nevadí, spíš naopak. Cítil jsem z toho důvěru a pocit
sounáležitosti. Odnaproti se na mě tisknul její vnuk a já
se nemohl skoro pohnout. V tom okamžiku jsem se cítil
naprosto spokojený.
Postupně lidé vysedali a mě přesazovali po minibusu. Poté, co jsem skončil na místě chlápka s kohoutem,
jsem se mermomocí snažil vyhnout čerstvým slepičincům, které po sobě zanechal. Dařilo se mi to až do chvíle,
než nás zastavili policajti. Řidič překročil počet povolených osob v minibuse a asi na tři čtvrtě hodiny nás kvůli tomu zdrželi. Uvnitř bylo vedro a já se rozhodl vylézt
ven okénkem. Jenže, jak jsem se soukal okénkem ven,
moje bosá noha nabrala slepičince s sebou. Vzbudilo to
všeobecnou zábavu, když mě pozorovali, jak jsem si to
šel otřít o trávu. Jeden mladý Madagaskarec s krásnou
postavou mi povídal, že jede domů z Antananariva a že
má strach z toho, co musí říct otci. Z toho, co jsem mu
francouzsky rozuměl jsem pochopil, že přišel o 2 miliony
– cca 20 000 Kč a že v Antananarivu jsou různé gangy.
O tyto peníze od otce přišel, protože se s nějakým gangem zapletl. Teď byl nervózní ze setkání s tátou, kterého
chtěl požádat o další peníze.
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Řidič konečně nasedl do autobusu a já vnímal změnu
atmosféry. Propojilo se mi vnímání svých pocitů s pocity
ostatních spolucestujících. Už jsem neměl pocit, že řidič
má problém s policií, mladý Madagaskarec obavu čelit
otci, ale že to všichni prožíváme společně. Jejich starosti
jsem vnímal jako své starosti. Lidé tu nemají zábrany či
hranice na jaké jsem zvyklý z vyspělého světa. Přemýšlel jsem, proč je tomu tak, že se v rozvojovém světě cítím
daleko lépe, než když jedu do vyspělých zemí. Ve vyspělých zemích se lidem spíše vyhýbám a stahuji se do sebe.
V Madagaskaru jsem jejich společnost vyhledával a otevíral jsem se místním lidem. Dospěl jsem k názoru, že je
to touhou po pocitu jednoty a tady jsem ho cítil intenzivně. Při jednom zastavení se na mě smály děti. Řekl jsem
si, že je vyfotím. Pak už se ale nesmály tak upřímně. Díky
foťáku jsem se od nich oddělil.
Zastavili jsme ve městě, kde i mladý Madagaskarecgangster vystoupil. Podal mi ruku a rozloučil se se mnou.
Zatímco jsem čekal, až se vyloží a naloží náklad ze střechy, opřel jsem se o minibus, chroupal kešu a pozoroval
kolemjdoucí studenty vracející se domů. Většina se na mě
usmála, a pokud se já nedíval na ně první, začali si mě
pozorovat první oni. Za tu chvíli jsem si vyměnil snad
stovky úsměvů a nikdo po mě nic nechtěl. Navíc většina

DO AFRIKY ZA SEBEPOZNÁNÍM

⁄ 31

z nich, kluci i holky, byla fyzicky opravdu krásná. Byl to
neuvěřitelně nabíjející zážitek.
O pár desítek minut později nás na cestě zasáhla
bouřka s přívalovým deštěm. Ten ale záhy ustal a zastavili jsme na večeři. Už byla tma a já se začal venku protahovat. Jedna holčička si mě všimla a začala se opičit. Dokonce i zatleskala, když jsem na konci rozcvičky zatleskal
já. Od srdce jsem se hlasitě rozesmál.
Po půlnoci jsme dorazili k moři. Svítil měsíc a hvězdy a já se nahý vrhl do teplých vod oceánu. I přes únavu
z cesty jsem se cítil výborně.

2.2. Alej baobabů
Týden jsem strávil ve vesnici u písčité pláže. Neměl jsem
chuť nikam cestovat. Užival jsem si poklidné atmosféry
Morondavy. Bělochů jsem tu k mé velké radosti moc nepotkával. Podnikl jsem výlet do aleje baobabů. Na kole
jsem jezdil i po dlouhých, opuštěných plážích. Jednou za
čas přišla přeháňka: mohutný přívalový déšť. Bylo období
děšťů a nezpevněné silnice byly v hodně špatném stavu.
To mě odradilo od expedice za lemury a chameleony. Na
posledních pár dní pobytu jsem přeletěl na sever ostrova
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a trajektem jsem navštívil turistické letovisko Nosy Be.
Seznamoval se s lidmi a užíval moře. Takže to celé bylo
více dovolená než dobrodružné cestování.
Ten nejsilnější zážitek na téhle cestě jsem prožil v namačkaném autobuse při dvanáctihodinové jízdě. Tahle
jízda mě obohatila o poznání, že ve skrytu duše toužím
po pocitu propojení s druhými lidmi a že ho snadněji najdu v cizině než doma.
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Viktoriiny vodopády, Zimbabwe

Národní park Hwange, Zimbabwe

3.
JAR, ZAMBIE,
ZIMBABWE, BOTSWANA,
NAMIBIE
(LISTOPAD 2014)

3.1. Viktoriiny vodopády
Do Johannesburgu jsme přiletěli s rodiči letadlem z Dubaje. Po ubytování v hotelu jsme se vypravili na vyjížďku
taxíkem do Pretorie a centra města. Zhlédli jsme památník a dům Mandely a vrátili se na hotel, kde jsme se setkali s Alicí a Petrem, s kterými jsme cestovali před lety
po Peru. Teď už naše skupinka byla kompletní a popěvek
z písničky: „Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe…“
jsme si zpívali několikrát denně☺.
Ráno jsme si odbavili zavazadla do Livingstonu v Zambii. Než nám paní za přepážkou dala palubenky, chtěla
zkontrolovat, zda jsme očkovaní proti žluté zimnici. Mezinárodní očkovací průkaz s tímto očkováním jsem měl
ale pouze já. Paní tvrdila, že potřebujeme očkování, jinak
nás do Zambie nepustí. JAR díky mediální oblibě eboly
pravděpodobně zpřísnila zdravotnická kritéria, a protože
se na severu Zambie žlutá zimnice vyskytuje, požaduje
u letu ze Zambie zpátky do JAR očkovací průkaz. Stránky našeho ministerstva na toto neupozornily, dočetli
jsme, že do Zambie je potřeba očkování, jen pokud člověk cestuje ze severních zemí. Petr s Alicí hned vyrazili
s úmyslem se naočkovat v letištní klinice. Rodiče se ale ze
zdravotních a osobních důvodů (očkování u nás v rodině
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moc populární není) odmítli zajít naočkovat. Narychlo
jsme vymýšleli alternativní varianty setkání. Mě napadlo, že poletí do Victoria Falls v Zimbabwe (asi 20 km od
letiště Livingstone), protože Zimbabwe je pro úředníky
v JAR již považovaná za zemi bezpečnou. Jenže rodičům
už odjela zavazadla po pásu a paní odběhla, že je musí
oficiálně vyškrtnout z letu. My jsme si zatím předávali instrukce, jakou letenku si mají koupit a kde a jak se potkáme. Do odletu letadla zbývalo něco přes hodinu. Naléhavost situace mě aktivovala. Zůstal jsem v klidu a snažil
se vymyslet krizové řešení a toto řešení předat druhým.
Už v minulosti jsem si na sobě všiml, že v situacích, kdy
mnozí panikaří, já ožívám.
Po několika minutách se vrátila paní u check-inu
s novinou, že pokud se nebudeme vracet zpátky přímo ze
Zambie, ale z Botswany (jak měli rodiče v plánu), tak je to
OK. Hned jsem vystartoval a běžel pro Alici s Petrem, že
se očkovat nemusí. Už čekali na klinice na očkování. Měli
z vývoje událostí radost. Společně jsme se vrátili zpátky
odbavit zavazadla a po lehce zmatečném hledání správné
odletové brány a dalším výslechu ohledně očkování proti
žluté zimnici, jsme k naší velké radosti společně odletěli
do Zambie. Před přistáním se nám naskytl nádherný pohled na vodopády z vrchu. Člověk z letadla vidí, jaký je to
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obrovský tektonický zlom v krajině. Na letišti nám před
vstupem do haly dali na ruce dezinfekci (přenos nemocí
se díky ebole daleko víc řešil). Po zaplacení poplatku nás
bez dalších otázek pustili do země.
Odpoledne jsme strávili u vodopádu. Dle očekávání
byly značně vyschlé, protože jsme dorazili uprostřed období sucha. Díky tomu jsme se mohli projít (proskákat)
polo-vyschlým řečištěm řeky Zambezi. Vidět vodopády
z míst, kde za pár měsíců poteče spousta vody, byl fakt
zážitek. Šel jsem tam společně s tátou a já v tom okamžiku cítil mezi námi příjemné propojení. Nestává se mi to
často, abych cítil tak hezký vztah otce a syna.
Druhý den ráno jsem se byl proběhnout městem
a pozoroval lidi jdoucí do práce. Zambijci působili příjemně, občas se na mě usmáli a pozdravili. Ráno mezi
námi panovala ještě mírná nervozita ohledně toho, jestli
nás pustí do Zimbabwe. Dle oficiálních informací našeho
ministerstva by to mělo být OK. Jenže díky ebole už jsme
si nebyli tak jistí. Plánovali jsme alternativní scénáře, jak
se dostat ze Zambie ven. Taxi nás vyhodilo na hranicích
a pěšky jsme přešli po mostě přes řeku Zambezi až k hraničním budovám Zimbabwe. Zaplatili jsme poplatek a bez
dalších otázek nás k naší velké radosti vpustili do země.
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Poté, co jsme se ubytovali, jsme si šli vychutnat výhled na
Viktoriiny vodopády z druhé strany.

3.2. Safari
Šel jsem po ulici s úmyslem sehnat auto (jeep) na safari.
Uviděl jsem týpka s dredy v oranžovém tričku a zeptal
se ho na jeep. Hned se mnou běžel do oficiální půjčovny
aut. Když viděl, že se mi nelíbily vysoké ceny, poradil mi,
že jeho bratr půjčuje auta a že se s ním dohodneme na
lepší ceně. Jak jsem se později dozvěděl, byl to rastafarián a pojmem bratr myslel možná každého druhého známého. Každopádně on i jeho známí působili, že jsou fakt
v pohodě ☺.
Auto, které nám jeho "bratr" nabídl, se nám líbilo,
takže jsme druhý den ráno vyrazili do asi 220 km vzdáleného národního parku. Při cestě jsme se stavili podívat
na veliký prastarý baobab. U něj už jsme pořídili první
"úlovky" zvířat: divoké prase a antilopy kudu s obrovskými rohy. Po ubytování v hlavním kempu národního
parku Hwange v Zimbabwe, jsme natěšení a nedočkaví
vyrazili na naše první safari. Hlavou se mi honilo: „První
minuty a žádné zvíře! Co se to děje?!“ Pak jsme zahlédli
malou antilopu, po chvíli prase bradavičnaté, pak prv-
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ní žirafu. Nervozita, že neuvidíme zvířata, z nás opadla
a už jsme nadšeně pozorovali naše první žirafy a zebry.
První den jsme ještě zahlédli hrochy koupající se v napajedle.
Druhý den v národním parku jsme krátce po šesté
ráno vyrazili na další vyjížďku. Půjčené auto typu pick-up umožňovalo stát za jízdy v kufru a mít tak větší rozhled po krajině. Na korbě auta mě to bavilo a hlásil jsem
ostatním v autě, když jsem viděl žirafy a slony. Když jsme
ale jeli místy, kde bylo z obou stran kamenito-písčité cesty hodně zeleně, začal jsem si představovat, co bych dělal,
kdyby na mě zaútočila nějaká šelma. Navíc mi začalo být
docela teplo (venkovní teplotní maxima se tento týden
pohybovala okolo 38 ⁰C). I domorodcům bylo teplo a říkali nám, že zažíváme netradiční horka. Tak jsem raději
zalezl zpátky do auta. Chvilku na to jsem nejdříve ani nechtěl věřit vlastním očím. S úžasem jsme pozorovali samce lva sedícího jen několik metrů od cesty. Byl nádherný
a měl čerstvou krvavou ránu na tváři. Mámě se ulevilo, že
jsem v autě. Lvi na lidi v parku neútočí, ale strach bych asi
měl. Pozorovali jsme ho snad 15 minut a on jen pokojně
ležel ve stínu. Ani my, ani žirafa v povzdálí ho nevyrušili
z odpočinku. Táta nás pobavil s návrhem: „Hodíme po
něm kámen, ať se trošku hejbne.“ Z jeho hlasu byla slyšet
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hravost, ale i to, že to myslí vážně. S mámou jsme mu to
však rozmluvili.
Toho dne jsme ještě spatřili pštrosa, stádo slonů
u napajedla, prasata, opice, zebry, antilopy a různé druhy ptactva. Největším zážitkem po setkání se lvem bylo
pozorovat žirafí samce, jak se perou. Bouchali se vzájemně krky a byly to fakt rány. Všichni jsme večer odjížděli do kempu nadšení z toho, kolik zvířat jsme viděli. Já
si při tom moc užíval řízení po písčité cestě. Další den
ráno okolo půl páté jsem šel ještě před východem slunce běhat. Vyrazil jsem z kempu směrem pryč od závory
k vjezdu do chráněného území. Byla jasná noc a svítilo
hodně hvězd. Po asi půl kilometru jsem si vzpomněl na
leoparda a lvy, co v parku žijí a raději jsem se otočil a běžel zpátky. V hlavě jsem přemýšlel nad tím, co kdyby si
mě v noci spletli třeba se zebrou. U kempu na mě čekal
strážce s puškou. V klidu mi vysvětlil, že běhání ve tmě je
nebezpečné. Dostal mě způsob, jakým mi to sdělil. Žádné
řvaní či zvýšený hlas. Mluvil klidně a rozumně, jako by
láskyplně poučoval syna. Řekl mi, že chápe, že potřebuju
pohyb. Doporučil mi, ať běhám pouze v oplocené části
kempu. Tam už jsem vyplašil jen pár antilop.
Po snídani jsme se vydali na asi 125 km dlouhou ces-
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tu napříč národním parkem směrem zpátky k Victoria
Falls. Cesta parkem nám zabrala šest hodin. Zvířat jsme
viděli opravdu požehnaně. Největším zážitkem pro mě
byla lvice, kterou buvoli zahnali od napajedla, takže se
nemohla ani napít. Z vyhlídky nad velkým napajedlem
jsme dalekohledem pozorovali i dva krokodýly ležící na
břehu. Skoro se nám ani nechtělo pryč. Při odjezdu z parku se s námi přišlo ještě rozloučit několik žiraf.
Ve Victoria Falls na nás čekal kamarád černoch
s dredy, s kterým jsme domluvili transfer do Botswany.
Jeho kamarád-bratr rastafarián nás v pohodičce převezl
přes hranice, kde vše proběhlo úplně bez problémů. Razítka do pasu nám dali, aniž by se na nás všechny podívali. Jen jsme museli projít s botami lázní s dezinfekcí. I auto muselo projet koupelí pneumatik a podvozku.
V Botswaně se báli toho, aby se jim sem nezavlekla nějaká
nemoc dobytka.
Už při hledání ubytování jsme zjistili, že je zde vše
dražší. Za půjčení auta chtěli neuvěřitelné sumy (750 USD
na den), takže jsme se raději vydali na vyjížďku lodí po
řece Chobe v části, kde protéká národním parkem. Ještě
že jsme nejeli autem. Z řeky se nám naskytly neuvěřitelné výhledy na zvířata. Průvodce (další pohodový týpek
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s dredy) nám kromě spousty zajímavých informací také
vysvětlil, že protože je to od roku 1932 oblast národního parku, kde se nestřílí, zvířata člověka nepovažují za
hrozbu. Takže jsme se dostali jen několik málo metrů od
buvolů, slonů, antilop a rozličných druhů ptáků, aniž by
se zvířata lekla a utekla (uletěla). Pro mámu byl neskutečný zážitek, když jsme zastavili jen pár metrů od třímetrových krokodýlů. Průvodce vysvětlil, že krokodýli
na lidi v lodi v této oblasti ještě nezaútočili (pokud teda
nekoupou ruce či nohy ve vodě). Jediná zvířata, před
kterými měl respekt, byli osamocení hroši. Ti jsou prý
nebezpeční, protože mají tendenci bojovat o své teritorium. Ale rodinky hrochů považoval za bezpečné. Takže
jsme si vychutnali pohled na hrochy jak ve vodě, tak i
na souši z malých vzdáleností. Zvířata „skoro na dotek"
nás uchvátila natolik, že jsme se rozhodli si vyjížďku lodí
zopakovat i další den ráno.
Po týdnu brzkého vstávání jsme se s rodiči probudili
již ve tři čtvrtě na čtyři i bez budíku. Já si jako každé ráno
zacvičil a dnes jsem i tátu inspiroval natolik, že se trošku
vyklusával a dal si dokonce i několik dřepů. Ve čtvrt na
šest už na nás čekal taxík a v půl šesté už jsme vyplouvali
na řeku. Ranní atmosféra byla daleko klidnější než odpolední. Pozorovali jsme vycházející slunce, a i když jsme
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neviděli tolik zvířat, já si dokázal atmosféru místny přírody daleko lépe vychutnat. Výlet po řece ve mě zanechal
pocit klidu a souznění s přírodou. Ranní plavba přinesla i jeden úsměvný moment. Řeka Chobe tvoří přirozenou hranici mezi Botswanou a Namibií. Táta potřeboval
nutně na záchod. Loďka zastavila unamibijského břehu
a oba rodiče tam vykonali svoji potřebu. Tím tak trošku
ilegálně navštívili další stát, z čehož měla radost hlavně
máma. Nevšimla si však, že zatímco tam byli na záchodě,
pár metrů od nich odpočíval krokodýl. To, že ignorujeme potenciální nebezpečí, máme asi v rodině. Z našeho
ubytování jsem si šel zaběhat do lesa. Po nějakém tom
kilometru jsem se dostal do lidmi opuštěného lesa. Náhle
se přede mnou ozval dusot a přes cestu mi přeběhlo stádo antilop. V tom okamžiku mi došlo, že jestli tam jsou
antilopy, může tam zabloudit i lev. Zbystřil jsem všechny
smysly. Můj běh pokračoval podél letištního plotu. Bedlivě jsem pozoroval les, zda na mě něco nevyběhne. Bylo by
to stejně asi jedno, protože bych lvovi neutekl. Lidé jsou
fakt pomalá zvířata. Byl to docela adrenalinový zážitek.
Druhý den jsem se chtěl projít po silnici k letišti. Zastavilo mi auto a řidič mi řekl, že chodit po silnici je nebezpečné. Buvoli prý na lidi mohou zaútočit. Nechal jsem se jím
tedy svézt a vzpomínal jsem na svůj běh. Když mu přišla
nebezpečná silnice, co by asi říkal na běh lesem.
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3.3. Trans Kalahari Highway
S rodiči, Alicí a Petrem jsme ukončili společný „safari“
pobyt ve velkém stylu (co se zvířat týče). Za přijatelnou
cenu jsme si pronajali safari auto s otevřenou zadní částí,
i s řidičem. Dle zpráv měla být na lovu lvice, tak jsme se ji
vydali hledat. Po cestě se nám do cesty pletli sloni, buvoli
a další zvířata. Nakonec jsme se k naší velké radosti dostali na dobré pozorovací místo lvice odpočívající na zeleném prostranství. A o kus dál jsme spatřili lva odpočívajícího pod stromem. Takže celkem jsme za těch pár dní
viděli 4 lvy, stovky slonů, buvolů a antilop, hrochů, zeber
a žiraf, prasat, ptáků a jednoho pštrosa. Na zpáteční cestě
jsme si všimli malé čerstvě narozené antilopy. Řidič nám
vysvětlil, že antilopy rodí všechny společně při příchodu
období dešťů. Malá antilopa příchod dešťů předpověděla
znamenitě. Druhý den, hned jak jsem nasedl do letadla,
spadly první kapky a hned nato začal vydatný déšť. Při
vzletu letadla už ranvej vypadala jako jezero.
Přeletěl jsem do oblasti severního okraje Kalahari,
do ústí delty Okavanga. Je to zajímavý úkaz, kdy řeka
nekončí v moři, ale postupně se vytrácí v poušti. Delta
pokrývá oblast 80 000 km2 a poskytuje útočiště ohromnému množství zvířat. Vypravil jsem se na plavbu skrz
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rákosová území k ostrovu u konce delty na kanoi mokoro, kterou pomocí třímetrové tyče "poháněl" domorodec, který nám řekl řadu zajímavostí. Přes poledne nás
vzal na pěší safari. Sledovali jsme stopy po zvířatech, jako
vyšlapané cestičky v hlíně a trus. Ukazoval, kudy prošli
hroši a slon. Obdivoval jsem obří (4 m) termitiště a spatřili jsme stádo zeber, pakoňů žíhaných a jednoho slona
z dálky. Slunce do nás pražilo, takže jsem nadšeně ocenil,
když nám nabídl, že nás vezme na místní koupaliště. Ve
vodě, z které domorodci normálně i pijí, jsem se s radostí vykoupal. Při cestě zpět se nám nádherně předvádělo
různorodé ptactvo. Prostě nádhera☺.
Ráno jsem opustil hostel s plánem přesunout se do
Namibie. Čekal jsem na autobus, jenže plánovaný čas
odjezdu nastal a autobus nikde. Po nějaké době nám
místní řekl, že autobus nejel ani včera, asi nějaká technická závada. Takže jsem začal zvažovat alternativy. Na
zastávce čekali také dva Němci. Dal jsem se s nimi do
řeči a domluvili jsme se, že si vezmeme společně taxíka.
Kvalita silnic je přes Kalahari výborná a díky rovným
úsekům se dá jet hodiny v pohodě přes sto km/hod. Jen
je třeba přibrzdit, když se u silnice hemží nějaká domestikovaná zvířata. Kalahari je polopoušť a většinou
je zarostlá křovím a originálně byla obývaná Křováky.
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S úsměvem jsem zavzpomínal na film: „Bohové musejí být
šílení“.
Taxi nás vyhodilo po 325 km na křižovatce, na které
jsme začali stopovat. Měl jet nějaký autobus, ale to nebylo
jisté. Navíc bylo poledne a slunce do nás pražilo, takže
jsme se střídali ve stopování. Zbylí dva zůstávali schovaní
ve stínu. K naší velké radosti nám asi po půl hodině zastavil jeep s otevřenou kapotou. Uvnitř se na nás usmál bílý
Jihoafričan s tím, že jeden může dovnitř, dva na korbu
auta. Jel rychle (až 150 km/hod), takže 165 km k hranicím s Namibií trvalo jen něco přes hodinu a my se už
těšili, jak budeme brzy ve Windhoeku. Jenže na hranicích
měl řidič problém. Neměl již žádnou prázdnou stránku
v pasu a úředník ho odmítal pustit do země. Že musí čekat na nadřízeného. Tak jsme čekali… a čekali. Po dvou
hodinách ho do země pustili a my jsme mohli pokračovat
v cestě. Zbývajících 315 km nám zabralo asi tři hodiny.
Z korby jeepu jsme pozorovali, jak za námi mizí Kalahari, vychází měsíc, a dokonce jsme spatřili i několik žiraf.
Byl jsem nadšený, že jsme zvládli přejet 800 km během
jednoho dne a že jsem našel cestovatele, kteří mají stejný
cestovní plán.
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3.4. Namibijská poušť
S Nielsem a Marcelem jsme si pronajali společný pokoj
v hostelu s bazénem ve Windhoeku a ráno jeli společně
vyzvednout auto z půjčovny. Bylo nám řečeno, že tam,
kam máme namířeno, nepotřebujeme auto s náhonem
na všechnačtyři kola. Tak jsme si půjčili nejlevnější malé
auto, co jsme našli. První den nás čekalo asi 350 km,
z čehož většina po štěrkových cestách. V řízení jsme se
střídali. Bylo docela náročné na pozornost, jak jsme se
snažili vyhnout se kamenům a vybírat nejlepší cestu,
abychom nepoškodili podvozek. Před pátou jsme stanuli před bránou národního parku, údajně nejstarší pouště
světa Namid.
Nemohl jsem se dočkat, až vypadnu z auta a půjdu si
zaběhat. Venku bylo kolem 30 stupňů, kolem pasu jsem
si utáhl ledvinku s lahví vody a s nadšením vyrazil na
13 km běh kaňonem Sesriem. V dáli jsem pozoroval jednu z nejvyšších dun světa, běžel pískem, skákal mezi kameny a zažíval pocity radosti z volnosti a svobody, které
mi běh pouští přinášel. Byl to pro mě na této cestě doposud nejsilnější zážitek.
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Utábořili jsme se v kempu uvnitř parku, abychom
mohli již krátce po páté vyrazit k dunám. Noc pod širákem mi přinesla mnoho silně emotivních snů. Ještě uvnitř
mne dobíhaly dojmy ze snů, když jsem lezl na dunu 45, na
které jsme čekali na východ slunce. Zaposlouchal jsem se
do zvuku větru a vychutnával probouzející se den obklopen pouštními dunami.
Následně jsme jeli k jedné z nejvyšších dun světa
s názvem „Velký táta“, vysoké 375 m. Jindy bych se hnal
nahoru, jenže už bylo devět hodin a slunce začalo mít docela sílu a do několikahodinového výstupu se mi v tom
vedru nechtělo. Jen jsem se procházel pouští, vychutnával
výhledy a těšil se, že skočím do bazénu.
Po osvěžující koupeli v bazénu v kempu jsme se pustili zase do jízdy na štěrku směrem k oceánu. Pobřeží
Namibie omývá studený proud z Antarktidy, který je příčinou pouště. Čím blíže k moři, tím sušším prostředím
jsme projížděli. Oceán má asi 15 stupňů, ale mě to samozřejmě nedalo a hned na první zastávce na pláži jsem skočil do vln.
Po poušti působil pohled na město se spoustou palem, zelených trávníků, luxusních vil a čistých ulic téměř
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jak fata morgána. Přímořské letovisko Swakopmund láká
bohaté Namibijce a turisty, protože je zde daleko chladněji než ve vnitrozemí. Rozloučil jsem se s Nielsem a Marcelem a ubytoval se v hostelu kousek od pláže. Za tři dny
jsme společně urazili asi 1700 km a já měl přesunů až až.

3.5. Duny
Většinu svých cest podnikám sám. Lidé se mě často ptají,
zda se nebojím či necítím osaměle. Já na to odpovídám:
„Jsem rád sám, každý den si můžu udělat to, co já chci
a nemusím brát ohled na druhé. Můžu se držet plánu, či
spontánně měnit plán a jít tam, kam mě to momentálně táhne nejvíc. A jsem sám jen tehdy, kdy chci být sám.
Vždy když chci společnost, tak se najde někdo, kdo pár
hodin či pár dní cestuje se mnou. Daleko víc osaměle se
cítívám doma.“ Tahle cesta byla netradiční tím, že jsem
byl s rodiči a známými. Mělo to svá pozitiva. Ušetřil jsem
peníze. Měl jsem pocit daleko většího bezpečí. Nemusel
jsem si hlídat svoje věci, protože jsem podvědomě věděl, že i kdybych o vše přišel, jsou tu máma a táta, kteří
se o mě postarají. Na druhou stranu, tím, že jsem byl ve
skupině, postrádal jsem intimní interakci s domorodci,
jakou jsem zažíval na Madagaskaru. Přizpůsoboval jsem
své tužby potřebám skupiny a nemohl jsem jít tak hlubo-
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ko do sebe. A hned na to, co jsme se rozdělili, přidal jsem
se ke dvěma Němcům. Teď jsem toužil být sám.
Posledních pět dnů jsem tedy strávil ve Swakopmundu. Užíval jsem si relaxaci u moře a prozkoumával okolí. Doslova přes ulici jsem objevil velké fitness centrum
s bazénem a saunou a rozhodl se, že ranní jógu s během
podél pobřeží doplním o fitko a bazén a příštích pár dní
pojmu jako soustředění na karlovarský triatlon 2015.
Místní centrum bylo pro mě první místo, kde mi místo
kousku papíru či plastu (týdenní permanentky) pouze
sejmuli otisk pravého ukazováčku. V tomhle mě Namibie velmi překvapila. Nečekal bych, že na něco takového
narazím zrovna v této jihoafrické zemi. Stačilo mi přiložit jen prst a mohl jsem projít bránou. Říkal jsem si, že
by za mě mohl chodit někdo jiný, kdyby mi prst usekl
nebo ukousnul. Měl jsem zde dvě rande. Jedno bylo s domorodcem a druhé s jedním Číňanem. Seznámil jsem se
s nimi přes internetovou seznamku Grindr. Číňan se mi
líbil víc, takže jsem s ním strávil i pár intimních chvil.
Zajímavý byl i jeho cestovní příběh. Během jednoho roku
docestoval z Číny do Namibie, a to pouze pozemní cestou. A z Číny do Namibie je to pořádná štreka.
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Nejzábavnější zážitek byl sandboarding na dunách.
Dostal jsem prkno a sjížděl jsem dunu velkou rychlostí
a pak vybíhal nahoru a zpátky dolů. Ostatní se docela smáli, s jakou radostí vždy vyběhnu dunu a zase jedu
dolů. Vážně mě to bavilo, byl to takový velký tobogán
uprostřed pouště.
Při odletu z pobřeží jsem pozoroval pouštní duny
a kaňony z letadla. Po přistání v Johannesburgu na mě
čekal menší kulturní šok. Oproti pomalým Botswaňanům a Namibijcům, kteří jsou obecně na bělochy velice
příjemní, mě čekalo hektické velkoměsto, kde černí bílé
moc nemusejí. Už od mé první cesty do JAR jsem nabyl
pocit, že tu mají hluboko zakořeněnou nenávist vůči bílým. Procházka s batohem rušnými podvečerními ulicemi mě z pohodového rozvláčnění z přímořského letoviska
hodila do módu ostražitého sledování svých věcí a okolí.
Pocítil jsem vzrušení, jako kdybych byl v džungli a dával pozor, jestli není kolem nějaký lev. Zapadalo slunce,
a raději jsem si vzal taxíka do hostelu. Projížděli jsme ulicemi plnými lidí. V pátečním podvečeru to tu pulzovalo
životem. Vstřebával jsem své celkové dojmy z téhle cesty
a uvědomil si, že Afrika pro mě má rozhodně své kouzlo.
A už jsem plánoval další cesty na tento kontinent.
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Národní park Chobe, Botswana

Sossusvlei, Namibie

Núbijské pyramidy, Súdán

Lac Assal, Džibutsko
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4.
EGYPT, SÚDÁN,
ETIOPIE A DŽIBUTI
(LEDEN 2015)

4.1. Núbijské pyramidy
Večer před odletem do Afriky jsem zjistil, že mi nelze nabít mobil. Ráno jsem díky tomu zaspal a při cestě na letiště pak řešil, kde koupím kabel nebo nový mobil. Nemohl
jsem komunikovat s domovem a ani jsem nevěděl, kolik
je hodin. Řešil jsem, co s tím udělám. Přišlo mi to jako zajímavá představa: být tři týdny mimo dosah a mimo čas.
Nicméně se v Istanbulu na letišti problém vyřešil, stačilo
mi koupit nový kabel.
Večerní Káhira je město plné hluku a smogu. Zato
lidé na mě byli překvapivě milí a v autobusech mi radili,
jak mám přestupovat. Nadšeně jsem ocenil velmi rychlé wifi připojení v místním buse. Za pár korun jsem ujel
snad dvacet kilometrů a brouzdal při tom na netu. Rezervovaný hotel byl od letiště vzdálen cca 50 km a poslední
kilometr mi zabral téměř hodinu. Dvěmi tuk-tuky jsem
zmateně přejížděl sem a tam, než se mi konečně podařilo
najít hotel s výhledem na pyramidy (ale ne úplně u nich,
což mé řidiče dost zmátlo).
Ráno jsem si dal běh pouští kousek od pyramid a po
snídani se vypravil k jedinému dosud stojícímu starověkému divu světa. Nepříjemným šokem byli velmi do-
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těrní vlastníci koní a velbloudů a prodavači suvenýrů.
Než jsem se na to adaptoval, tak jsem si říkal, že jsou to
snad nejnepříjemnější4 lidé na světě. Pomohlo mi dát si
sluchátka do uší a hlasitě si pustit trance music. Tím, že
jsem neslyšel, jak na mě halekají, dařilo se mi je efektivněji ignorovat bez negativní emocionální reakce. Pak se
mi povedlo dostat se z jejich dosahu a konečně jsem si
mohl vychutnat velkolepost toho místa. Dokonce se mi
i chvílemi dařilo meditovat a vnímat až téměř mimozemskou atmosféru pyramid.
Zahlédl jsem dva Němce, jak vylezli na pyramidy
jedné z královen. Nikdo je hned nevyháněl, tak jsem se
po nich opičil. Bylo vzrušující lézt po pyramidě a naskytl
se mi shora úžasný výhled na všechny tři pyramidy.
Po pěti hodinách u pyramid jsem se vrátil na hotel
a připravoval se na cestu do Súdánu. Večer jsem ještě
zhlédl show „Světla a zvuky pyramid" ze střechy hotelu.

4 S odstupem času si uvědomuji, že své zastávky na cestě i ubytování volím hodně podle aktuálního nastavení. A v zimě bývám často zahlcený velmi negativní
energií a mívám i spoustu negativních myšlenek ohledně lidí. První dny na
cestách se často setkávám s náročným prostředím, díky kterému tuto negativitu ze sebe čistím. Je pro mě snazší vidět ji na lidech okolo, než uvnitř sebe
samotného.
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Súdánská recepční v hotelu v Chartúmu mě překvapila, když mi oznámila, že kromě víza potřebuju zaplatit registrační poplatek 65 USD, a pokud chci vycestovat
mimo hlavní město, potřebuju ještě povolení Ministerstva turismu.
Druhý den ráno, poté co jsem si vyběhal všechny
formality, jsem autobusem vyrazil na sever k pyramidám
Meroe. Po cestě mě překvapil způsob, jakým muži vykonávají potřebu. Poté, co autobus zastavil, vyběhli ven
a popadli džbán s vodou. O kousek dál zaklekli a já si
nejdříve překvapeně říkal, jak to, že všichni chodí na velkou přes poledne?! Oni jen ale močili v kleče a vodou ze
džbánu si pak umyli přirození. Překvapilo mě to ze dvou
důvodů: za prvé jsem to jinde na světě neviděl a za druhé
toto dozajista výborné hygienické opatření bych nečekal
od pouštního národa, který trpí nedostatkem vody5.

5 A
 ž teprve v roce 2018 v Mauritánii jsem se od jeho muslima dozvěděl, že ortodoxní muslimové mají nakázáno se umývat po každém močení, výronu semene, stolici, a dokonce i po každém prdu. Obzváště u toho prdění mi to přišlo
jako značné plýtvání vody.
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Po asi třech hodinách mě vysadili u silnice a asi 1 km
odsud jsem došel na místo pyramid Meroe. Pyramidy nejsou nijak veliké. Původně tak do 20 m, ale jsou specifické
svým protáhlým tvarem. V jedné špičce se kdysi schovávalo zlato, jež vykradači hrobu našli a rozbili vrcholy
všech pyramid.
To nejlepší na tomhle místě bylo, že jsem tam byl po
čtyři hodiny jediný turista a pak se tam na chvíli mihnul
jeden Němec. Ten se ale nezdržel dlouho a tam byl zase
sám. Úžasný zážitek. Blbnul jsem tam s foťákem se samospouští v dunách, cvičil si jógu a meditoval. Největší
vzrůšo bylo vylézt na asi desetimetrovou pyramidu a pak
se na téměř zarovnané vrcholové plošině pokoušet o pěknou jógovou pozici☺.
Při západu slunce jsem odešel asi 1 km mimo oplocenou oblast a ustlal jsem si na kopci s výhledem na pyramidy. Karimatku jsem dal mezi dvě malé písečné duny, aby
mě to trošku krylo před větrem. K večeři se podával chléb
s arašídy a ovesné vločky s rozinkami. Setmělo se. Zalehl
jsem na záda a pozoroval hvězdnou oblohu. Zpozoroval
jsem mimo jiné jeden satelit a pět nebo šest meteoritů hořících v atmosféře (padajících hvězd). Usínal jsem s myšlenkou: „V každém segmentu oblohy, který si namaluji
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prstem na obloze, se nachází tisíce či miliony vzdálených
galaxií. Na kolika z nich asi existuje inteligentní život?“6
Ve středu ráno jsem se probudil ještě uprostřed noci
a sledoval hvězdy nad sebou. Těšil jsem se na východ
slunce, abych se rozloučil s pyramidami a šel na stopa.
Zastavil mi domorodec s porouchaným autem, měli
jsme několik technických zastávek, při kterých se modlil
k Alláhovi, a párkrát nás zastavila policie, z čehož jednou
zaplatil pokutu za rychlost. K velké radosti nás obou jsme
se před polednem ocitli v Chartúmu. Zdvořile jsem odmítl pozvání na nocleh u jeho rodiny a překvapil mě, že
si nechtěl vzít žádné peníze.
K večeru jsem se byl proběhnout z centra města
k Nilu. Bylo zajímavé, jak se měnilo prostředí. Začal jsem
v civilizované, relativně čisté a luxusní čtvrti. Pak se prostředí kolem mě změnilo: prašná cesta, domky vesnického
charakteru. Následovala políčka a úzký, několikakilometrový pruh kolem Nilu byl vyhrazen pro výrobu pálených
cihel. Súdán byl jedna z nejzajímavějších zemí, co jsem

6 N
 a tento den a noc u pyramid Meroe i po letech často vzpomínám. Cítím z té
vzpomínky svobodu a nespoutanost. Nyní je už prý vstupk pyramidám zpoplatněný.
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navštívil.7 Úplně mi to rozbořilo víru v to, co považovat
za nebezpečné. Média a vládní organizace můžou tvrdit,
že je země nebezpečná, ale v mnoha ohledech mi civilizovaná města západního světa přijdou daleko nebezpečnější. Vnímám tam silné tlaky médií, které z lidí pak dělají
otroky nadnárodních společností, nemocné, závislé na
farmaceutickém průmyslu a nešťastné, vyhledávající pomoc různých terapeutů. Lidé v Súdánu, které jsem potkal,
byli velmi milí, vstřícní a celkem zdravě vypadající.

4.2. Za pramenem Modrého Nilu
První týden této cesty měl jeden společný jmenovatel:
Nil. V Káhiře jsem ho pozoroval mohutný, těsně předtím, než se rozlije do delty, kterou se jeho vody dostanou
do moře. Při letu do Súdánu jsem pozoroval pruh zeleně
uprostřed pouštní krajiny. V Chartúmu jsem doputoval
k soutoku Bílého a Modrého Nilu a k večeru pozoroval
při běhu dění u břehu Modrého Nilu. V Etiopii pak, jak

7 R
 ok po mé návštěvě Súdánu USA zakázala bezvízový styk lidem, kteří Súdán
navštívili. A protože jsem se chystal na Havaj, musel jsem požádat o standardní
vízum. V Honolulu na letišti jsem kvůli této cestě byl vyslýchán jako podezřelý na přívržence teroristů. Zpětně bych však svou cestu do Súdánu podnikl
znovu. V roce 2018 již na této listině není. Nyní mě podobným způsobem láká
návštěva Íránu a je mi jasné, že se budu muset připravit na opětovné výslechy
od amerických imigračních úředníků.
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si vyhloubil mohutný kaňon. Několik desítek km od pramene si užíval u vodopádů. Z jezera Tana vytéká jeho
oficiální pramen. Zde začíná pouť vody, která mimo jiné
umožnila vznik civilizace starověkého Egypta.
Ve dvě ráno na mě čekal taxík, v půl páté jsem odlétal
z Chartúmu do Addis Abeby. Nestihl jsem však autobus
k jezeru Tana, protože jsem do centra hlavního města Etiopie dorazil až v půl sedmé a bus odjížděl v pět. Stejně
se mi ani nechtělo podniknout dvanáctihodinovou cestu
na jeden zátah, a raději jsem ji rozložil do dvou dní. Po
cestě jsem navštívil křesťanské poutní místo známé pro
léčivou vodu z jeskyně, kde se léta modlil etiopský svatý
muž. Vodu jsem si nabral a pak ji popíjel na jezeře. Před
pitím jsem si ji ještě ale pro jistotu prozářil Steripenem,
který používám místo chlórových tablet. Zpětně si žádný
zázračný léčebný efekt vody nevybavuji, asi jsem málo věřil. Dobrá zpráva byla ta, že jsem se z ní neposral.
Při čekání na další spoj v jedné vesnici se kolem mě
motala hrstka místních kluků. Jeden mě začal hecovat,
jestli dám pár kliků. Skončili jsme u tréninku kliků ve
stojce a zvedání kol od náklaďáku nad hlavu. Tohle setkání a pozornost místních kluků mi výrazně zlepšily náladu
a nabily mě energií na další cestu.
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Kluci mi stopli nějakého týpka, co jel mým směrem
v luxusní toyotě. V Etiopii je zvykem, že se za stopa platí, obzvlášť když jste běloch. Ale za to pohodlí a rychlost
těch pár korun navíc rozhodně stálo. Projížděli jsme přes
kaňon kolem Modrého Nilu. Sestoupali a následně vystoupali jsme snad přes tisíc výškových metrů a teplotní
rozdíl mezi náhorní plošinou a spodkem byl 13 stupňů
(aspoň tedy podle palubního počítače). Přenocoval jsem
v městě na půl cesty a byl jsem domluven, že v šest ráno
mě vyzvedne a pojedeme zas spolu. Jenže ani v půl sedmé toyota nedorazila, tak jsem jel autobusem. Mačkat se
v narvaném autobuse, to byl pro mě ten pravý zážitek.
A když jsem podával igelitovou tašku zvracejícímu dítěti,
konečně jsem se přestal cítit jako turista, ale jako jeden
z nich.
Bahir Dar, město u jezera Tana, kousek od počátku
Modrého Nilu, mě přivítal poklidnější atmosférou než
Addis Abeba. Navštívil jsem vodopády a lodí plul po jezeře ke známým klášterům na ostrovech uprostřed jezera.
Některé se datovaly zpátky až do 12. století.
Odpoledne jsem si na ulici od místních půjčil kolo.
Bylo v hodně špatném stavu, skoro nebrzdilo a bylo mi
dost malé. Vyjel jsem mimo asfaltové cesty na prašné ces-
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ty a dojel k jezeru na místo, kde asi ještě žádný turista
nebyl. Navštívil jsem tam tržiště s dřevem u jezera. Musel
jsem se otočit, protože dál cesta nevedla. O pár kilometrů dále jsem se zas přiblížil jezeru. Na jezeře v podvečerním slunci pluly dvě tankvy (ručně vyrobené kánoe)
a já je spokojeně pozoroval. O pár kilometrů dál jsem
se přichomýtl ke svatbě na břehu jezera. K mé i domorodcově velké radosti jsem ani nepíchnul, ani se nesrazil
stuk-tukem a kolo vrátil stále ještě v pojízdném stavu
zpátky jeho majiteli.

4.3. Lalibela: Perla Etiopie
Etiopie je díky svému bohatému historickému a kulturnímu dědictví již radu let turistickou destinací. Mluví se
o ní jako o kolébce lidstva. Začalo to s Lucy (3,2 mil. let
starými ostatky Australopitéka afarensise) a nedávno tu
našli snad 5,2–5,6 mil. let staré kosti předchůdce člověka. Novodobější historie je spjata se starověkým Egyptem, křesťanstvím a mocnými říšemi s hlavními městy
v Aksúmu, Lalibele a Gondaru. Příliv turistů s sebou obnáší, že se místní lidé naučili brát cizince jako zdroj peněz
(což v Súdánu nebylo). Ale mimo hlavní turistické oblasti jsem byl jako osamělý cestovatel stále ještě rarita. Což
znamenalo, že na mě každou chvíli někdo volal, zdravil
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a chtěl mi nějak nabídnout své služby, nebo prostě rovnou
drze volal: „YOU, MONEY!!!“. Etiopané umějí být otravní, ale nejsou agresivní. Je to hrdý národ a já tu z lidí cítil
vysokou sebedůvěru, podobně jako z Indů. Etiopané se tu
chlubí tím, že nebyli nikdy kolonizováni. Což je pravda,
až na krátké období 2. světové války, kdy je asi na 8 let
obsadili fašističtí Italové.
První historickou zastávkou bylo město Gondar, které bylo v 17–18. století hlavním městem silné, krvelačné
říše. Město bylo věhlasné po celém tehdejším světě. Přezdívá se mu „Kamelot Afriky“ a známé je pro různé intriky a konspirace mezi dvořany. Krve tu proteklo hodně
a vraždy byly na denním pořádku.
Dále jsem zamířil do Lalibely, známého městečka
v horách, které se chlubí světovou raritou, jíž jsou kostely
vytesané do skály. Transport do Lalibely mi trval více než
12 hodin, z toho polovinu jako spolujezdci v náklaďáku.
Nejzajímavější byly poslední dvě hodiny. Skončil asfalt
a čekal nás sjezd do hlubokého kaňonu a pak výjezd nahoru po prašné cestě. Řidič nabral místní, kteří neměli
jinou možnost dopravy, takže nás v kabině bylo celkem
šest a na korbě na železných trubkách a pytlích s bůhvíčím se vystřídala kupa lidí. Řidič byl nervózní a spěchal,

DO AFRIKY ZA SEBEPOZNÁNÍM

⁄ 65

takže rychlá jízda v serpentinách byla docela adrenalinový zážitek.
Když jsem poprvé vstoupil do skalního kostela, nemohl jsem skoro ani dýchat, natož mluvit. Tak silný to
byl zážitek. Stavba z 12. století je sama o sobě impozantní
dílo. Snad desetimetrové budovy z jednoho kusu skály.
Když k tomu přidáte sílu modliteb velmi silně nábožensky založených Etiopanů (ortodoxní křesťané), vytváří
to v symbióze s energií krajiny dechberoucí atmosféru.
Kněží v minulosti prý studovali geomantii, což je nauka
o energii krajiny. Všude na světě najdete kostely na místech se speciální energií. Tu pak do sebe načerpá kněz a
při kázáních ji dále posílá věřícím. Kněží tak využívají
sílu přírody, aby konali „dobro“ a obraceli lidi na víru.
Zde se jim povedlo vybrat skutečně skvostnou lokalitu na
stavbu kostelů. Skála úžasně absorbuje energii lidských
modliteb, sjednotí ji se zemskou energií a vyzařuje ji do
okolí a otevření jedinci ji pak můžou využít ke svému léčení, či ji zneužít pro zvýšení svého charismatu, aby pak
získali větší moc nad ostatními.
Není to ve skutečnosti jen jeden kostel, ale komplex
budov propojených různými chodbičkami a schody. Sice
se nyní uvádí, že všechno jsou kostely (a taky jsou všude

66 ⁄ Karel Báťa

obrazy Ježíše a Marie), jenže dle historiků některé stavby
byly původně pravděpodobně paláce ze 7. století. Jak jsem
to prozkoumával, přišlo mi to jako takový 3D labyrint.
Někdy mi to připomínalo i zážitek z jeskyňaření a bylo
třeba si v temných chodbičkách posvítit. Moc mě to tam
bavilo. Viděl jsem, kam se mám dostat, ale bez lana, s kterým bych se tam mohl slanit či vylézt. Takže jsem složitě
hledal správnou cestu k cíli. Strávil jsem v komplexu hodiny a určitě jsem nenašel všechny chodbičky.
Abych trošku vybalancoval ty hodiny strávené sezením v dopravních prostředcích, prozkoumáváním památek a vstřebáváním duchovních zážitků, využil jsem relativně vysoké nadmořské výšky (Lalibela je v cca 2600 m
n. m.) k běžeckým tréninkům. Běhání, tomu Etiopané
rozumí. Místní mi fandili. Volali na mě hesla jako: „Running is good for you!“ „Do you run every day?“, „Good
runner!“, „Ironman!. Děti si se mnou chtěly plácat a často kousek běžely i se mnou. Mně to dělalo dobře, přestal
jsem se cítit jako turista (peněženka), ale jako zajímavý
člověk pro místní obyvatele. Každé pravidlo může mít
výjimku. Včera se mnou jeden kluk vydržel běžet i pár
kilometrů v docela ostrém tempu. Chtěl pak peníze za to,
že mi ukázal pár zkratek. Jenže já ukázal prázdné ruce
(peníze jsem schválně nechal doma), potřásl jsem si s ním
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rukou a běžel vesele dál. Zapadalo slunce a výhledy na
okolní kaňony a skalní masívy byly úchvatné.
Většina obyvatel na etiopské vysočině jsou ortodoxní
křesťané a berou svou víru vážně. Každou středu a pátek
a 55 dní před Velikonocemi drží půst, což pro ně znamená, že nejedí ani maso, ani mléčné výrobky. V tyto veganské dny jsem rád navštěvoval restaurace. Dával jsem
si tradiční postní pokrm: indžeru (placka z místní obiloviny tef) se zeleninovými a luštěninovými přílohami.
Dávají opravdu velké porce a jí se to pravou ruku: vždy
plackou naberete vybranou přílohu.
Po jednom takovém pozdním obědě v Lalibele jsem
v dobré náladě šel ke kostelům. Dal se se mnou do řeči
místní mladík aspirující na studium medicíny. Po chvíli hovoru jsem mu ukázal fotky z akrojógy a zeptal jsem
se ho, zda si to chce taky zkusit. Souhlasil. Lehl jsem si
na zaprášenou zídku a zvedl ho nohama do vzduchu.
Všiml si nás další místní a pozval mě, abych šel na trénink místních cirkusáků, že bych je mohl taky něco
naučit. Chvíli jsem o tom vážně přemýšlel, ale pak jsem
přeci jen upřednostnil meditaci a čekání na západ slunce
u skalních chrámů. Měl jsem totiž dost plné břicho z oběda na to, abych cvičil.
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4.4. Aksúm – centrum starověké říše
opředené mýty
Ranním během jsem se rozloučil s Lalibelou a odletěl do
Aksúmu, dalšího centra historických památek pod záštitou UNESCO. Při letu byla výborná viditelnost a já mohl
vychutnávat výhledy na kaňony, Simienské hory a přehradu na řece Tekeze. Let trval jen asi 25 minut, ale místní dopravou bych tam jel dva velmi náročné dny.
Aksúm bývalo hlavní město velké říše obchodníků,
která sahala až do Súdánu a na jih arabského poloostrova asi od 4. stol. př. n. l. do 9. století n. l. První písemné
zmínky jsou ale až z přelomu letopočtu z jednoho řeckého písemného pramene. V té době už to byla prosperující
říše. Aksúm je opředen tajemstvím a mystikou, kterou
pravděpodobně dost přibarvují a podporují křesťanští
kněží. Tvrdí se, že v místním kostele je ta pravá Archa
úmluvy, kamenná deska s deseti přikázáními, které Mojžíši na hoře Sinaj sdělil Bůh. Archu sem údajně přinesl
v 1. tisíciletí před Kristem syn krále Šalamouna a královny ze Sáby z Jeruzaléma. Ať už je tu skutečná archa, nebo
jen kopie, z Aksúmu se stalo hlavní poutní místo Etiopie.
Etiopané dále věří, že aksúmskou civilizaci založil pravnuk Noema a Lalibela měla být novým Jeruzalémem.
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Dost o pověrách! Mé prožitky z tohoto místa byly
velmi silné. V Aksúmu jsou totiž k vidění pohřební
stély (obelisky) většinou z 3.4. stol. n. l. a ty největší mají
přes dvacet metrů. Moje návštěva začala u těch největších naproti chrámu s údajnou archou. Jakmile jsem od
sebe odehnal průvodce nabízející mi své služby, ponořil
jsem se do sebe. Pokusel jsem nacítit energii a duši místa
a cestovat zpátky časem. Byl to velmi silný a uklidňující
zážitek. Později odpoledne jsem si půjčil kolo a nejdříve
seprojel po silnici a pozoroval okolní život mimo město.
Pak jsem se vrátil a díky kolu prozkoumal památky dále
od centra. Zajímavé bylo být sám potmě v hrobce jednoho z aksúmských králů. Jako bych kolem sebe cítil duše
zesnulých panovníků či jiných bytostí.
K večeru jsem usedl pod stromem na náměstí a dal
se do řeči s dalším adeptem na studium medicíny. Nabyl
jsem dojmu, že si buď ti místní kluci vymýšlejí, nebo je
tu studium medicíny vskutku populární. Vylezl jsem na
strom a on mi poradil, jak se levně dostat na další archeologické naleziště vzdálené asi 64 km. Ráno před svítáním
jsem nasedl do minibusu a jel do města Adwy, v kterém
jsem měl dle jeho rady přesednout na minibus k ruinám
Yeha. Na autobusovém nádraží jsem volal: „Yeha?“ Odpověděl jeden řidič: „Utrat.“ Já opakoval: „Yeha?“ On:
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„Yeha utrat." já: „Yeha“. On kývl a usmál se. Nasedl jsem
do minibusu a hned jsme vyrazili. Bylo mi divné, že nenabírá další lidi. Zastavil na benzínce a chtěl po mě šest
stovek birrů za cestu sem a zpátky. Já na něj, že ne, že tak
15 birrů. A on na to: „Utrat 600 birr“. Pochopil jsem, co
znamená „utrat“. Znamenalo to zaplatit za celý autobus.
Takže jsem mu řekl: „Ne.“ Vystoupil jsem z minibusu
a běžel zpátky k autobusům. Podcenil jsem totiž oblečení
a byla mi hrozná zima a potřeboval jsem se zahřát. Přece
jen v poušti v nadmořské výšce nad 2000 m to v noci vychladne a já byl jen v kraťasech a tričku. Když jsem doběhl na stanoviště autobusu, zpráva o farenjim (cizinci), který nerozumí pojmu „utrat“ se rychle roznesla. Pořád mi
byla hrozná zima. Když jsem pochopil, že do Yehy teď nic
tak rychle nepojede, protože je málo lidí, rozhodl jsem
se vrátit do Aksúmu. Se smíchem se mě ptali: „Aksum
utrat?“ Já: „NO!!!“. Mohlo mě hřát u srdce, že jsem svým
ranním výletem alespoň rozveselil autobusáky v Adwě.
A ještě k něčemu to bylo. V Aksúmu jsem nemohl sehnat
pomeranče, zato v Adwě je měli.
Na pokoji jsem na sebe hodil běžecké oblečení a vyběhl do kopců nad město. Běžel jsem po kamenitých
cestách mezi políčky a eukalyptovými lesy s výhledy
na okolní krajinu i do Eritrey. Dvě hodiny mimo davy
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Etiopanů, které na mě neustále upínají svou pozornost,
mi krásně pročistily hlavu. Odpoledne a ráno jsem se ještě vrátil rozjímat k obeliskům. Bylo tam perfektní muzeum, ve kterém měli mimo jiné i mapu světa s památkami
UNESCA, a já si tak mohl plánovat další cesty.
Kulturních a duchovních památek jsem se v Etiopii
nabažil dosyta a už jsem se těšil do Džibuti k moři.

4.5. Potápění v Džibutsku
Na letišti v Addis Abeba jsem se dal do řeči s plukovnicí amerického námořnictva. Letěla do služby do Džibuti.
Povídala mi, jak si tam námořníci dělají potápěčské kurzy. Doporučila mi vyjet za delfíny a velrybími žraloky,
že jich je zde veliká skupina. K závěru našeho rozhovoru
podotkla téměř zamilovaným tónem hlasu, že ještě nepoznala zemi jako je Džibutsko.
Mojí prioritou hned po ubytování v hotelu bylo zajistit si ponor. Procházel jsem město a sháněl někoho, kdo
mě vezme potápět. Ukázalo se, že to není tak jednoduché.
Po hodině a půl jsem dostal číslo na potápěče z oficiálního potápěčského centra, které ale sídlí na ostrově půl
hodiny od Džibuti. Několikrát jsem se mu snažil odpole-
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dne zavolat, ale telefon byl hluchý. Byl jsem upozorněn, že
bývá na vodě a že to mám zkoušet večer.
V penziónu mi ale nedovolili volat, tak jsem byl zaveden do centra etiopské komunity v Džibuti. Při čekání
mezi telefony jsem si v jejich venkovní restauraci objednal hranolky a pozoroval osazenstvo. Převážnou většinu
tvořili vojáci v uniformách (tipoval bych je na Jihokorejce). A všude po městě potkáváte řadu vojáků. Džibuti
má totiž strategickou a velmi konfliktní polohu. Blízko
je muslimský Jemen a Somálsko a Adenský záliv. Rudé
moře a Suezský průplav tvoří stěžejní dopravní uzel lodních cest.
K mé velké radosti se mi povedlo se dovolat a domluvil jsem si asistovaný úvodní ponor na další den odpoledne.
Při ranním běhu mi nikdo nefandil. Už jsem opustil
Etiopii a tady bělochů (většinou vojáků) běhá ráno spousta. Probíhal jsem kolem přístavu, ambasád a pětihvězdičkového hotelu Kempinski, kde se prý střetávají arabští a afričtí magnáti, vojenští důstojníci a zpravodajská
rozvědka. Většina důležitých budov má ochranku, ale
ta bývala v uvolněné náladě, usmívala se a často mě mile
pozdravila.
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Odpoledne jsem již nedočkavě čekal na loď na ostrov
Moucha, kde se měl konat můj první ponor. Na loď nastoupili i čtyři francouzští vojáci. Taky se s námi šli potápět. Dorazili jsme na ostrov, vyfasovali výstroj, já dostal asi pětiminutové školení a šlo se na věc. Z lodi jsem
vyskočil po vzoru ostatních pozadu. Místní potápěč mě
celou dobu přidržoval a manipuloval mi s množstvím
vzduchu ve vestě a to jediné, co jsem musel dělat, bylo
dýchat a profoukávat si uši. Sestoupili jsme dolů podél
korálového útesu. Vychutnával jsem si pohled na rybičky
a korály a dělal při tom fotky. Moc mě to bavilo, i když
jsem jako začátečník měl dovolenou limitní hloubku ponoru na šest metrů. Hlouběji mě nepustil. Ale i tak to byl
perfektní zážitek.
Po ponoru jsem byl úžasně vyklidněn. Asi zapůsobila ta prostota toho, co při potápění děláte. Dýcháte.
Bublinky vám připomínají každý nádech a výdech. Je to
taková podvodní meditace. Navíc mi potápění umožňuje
prozkoumávat další světy, což mi přišlo fascinující. Rozšířil se mi tak prostor k objevování. Od toho dne jsem si
uvědomoval, že můžu prozkoumávat i prostor pod vodní
hladinou. Zatímco se ostatní ještě převlékali, procházel
jsem se po pláži ostrova při západu slunce a cítil se moc
spokojeně.
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Při plavbě zpět se se mnou dal do rozhovoru francouzský voják. Povídal o výcviku, který tady mají. Vtipkovali jsme o tom, že v 5* hotelu Kempinski jsou ubytovaní španělští vojáci, v 4* Sheratonu němečtí vojáci a oni
že bydlí v poušti u hranic se Somálskem. Rozplýval se
nad moderností vybavení místní základny. Například
nad tím, že tu mají letadla, která vzlétnou přímo vzhůru
bez horizontálního pohybu. Že jich na světě moc není,
ale tady že jich mají 15. Možná mi tím vyzradil i nějaké to
vojenské tajemství. Povídal s nadšením v hlase o tom, že
jsou tu i CIA a ostatní důležité organizace. Prostě ve vojenském světě Džibuti frčí. Vzpomněl jsem si, co mi povídala plukovnice na letišti: „Nikdy jsem nepoznala zemi
jako Džibutsko." a tak nějak jsem začal rozumět, jak to
myslela. Vojáci tu působili, jako že jsou tu na dovolené.
Procházel jsem se po městě obklopeném mořem a pouští,
plném vojáků a cítil se v něm, jako bych byl na mírumilovném, pokojném a přátelském místě. Vnímal jsem to
jako úžasný paradox.

4.6. Cesty
Trajektem jsem se přeplavil přes Tadjourský záliv a tři
dny strávil na pláži „Bílé písky“. Pláž byla asi 300 m dlouhá a písečná, s korálovým útesem a stál na ní jediný hotý-
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lek s pár pokoji. Přímo na pláži byly zastřešené ohrádky
na kempink, takže jsem ve dne v noci poslouchal jemný
zvuk vlnobití. Na pláži jsem potkal velmi málo lidí. Výjimečnou atmosféru toho místa mi dokreslil měsíc v úplňku. No prostě to byl úžasný relax. Denně jsem kajakoval
kolem pobřeží a zkoušel používat kajak jako paddleboard.
Po ránu, když byla klidná hladina, jsem ve stoje z kajaku
pozoroval asi metrového rejnoka. Voda byla průzračně
čistá, takže jsem při šnorchlování spatřil hodně barevných ryb a korálů. No a pláž inspirovala k učení se nové
jógové pozice s názvem „Titibasana: Světluška“.
Posledního dne se atmosféra na pláži změnila. Přijelo hodně džípů a další lidé připluli na historické lodi.
Přijeli i vojáci a kameraman džibutské televize. Měl totiž
na oběd dorazit etiopský i džibutský premiér. Já už měl
sbaleno a jeden z džípů mě odvezl na trajekt. Opustit pláž
a relaxační mód byl pro mě z počátku trošku šok. Opět
jsem se cítil jako v Africe. Hodně ruchu a povyku a tlačenice ve frontě na loď. Poté, co jsem se protlačil ke koupi
lístku, nám řekli, že budeme mít zpoždění. Odložili začátek nalodění. Po chvíli nás tedy nechali protlačit se na
loď. Ale když se asi hodinu a půl nic nedělo, začalo mi to
vrtat hlavou. Pak teprve jsem se dozvěděl, na co se čeká.
Na doprovod ministrů. Na ministry čekala vojenská
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rychloloď, ale ty jejich džípy měl odvést náš trajekt. Ministři se konečně nalodili a mohli jsme vyplout. Jak jsme se
blížili k hlavnímu přístavu země, pozoroval jsem nákladní i vojenské lodě. Byla tam i francouzská letadlová loď
s tryskáči na palubě. Pořídil jsem fotografii a přemýšlel
o tom, jestli jsem tím neporušil nějaký zákon.
Poslední zastávkou v Džibutsku bylo slané jezero Lac
Assal, nejnižší místo afrického kontinentu s nadmořskou
výškou 155 m pod hladinou moře. Jezero je dokonce slanější než Mrtvé moře. Domluvil jsem se s jednou Němkou a jejím etiopským snoubencem, které jsem poznal
cestou na pláž, že si pronajmeme auto s řidičem společně.
Jezero vypadalo zajímavě již z letadla. Velké pásy bílých
polí (usazené) soli a průzračná voda. S Etiopanem jsme
vlezli do jezera a chvíli se nechávali nadnášet hustou vodou. Před odjezdem na letiště jsem skočil ještě do moře
v zálivu, kde se obvykle zdržují velrybí žraloci, ale žádnou ploutev jsem neviděl. Na cestě zpět jsme se dostali do
zajímavé diskuze o exorcismu etiopských kněží a voodoo
a prokletých předmětech Beninu. Hodně národů Afriky,
i když adoptuje křesťanství nebo islám, stále si ještě nechává část tradiční víry, zvyků a rituálů. To dělá poznávání praktik různých afrických etnických skupin zajímavé.
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Tato cesta mi otevřela mnoho dveří. Jednak jsem
zase o trošku více načuchnul k africkému temperamentu a do popředí mého cestovatelského zájmu se dostaly
země, které mi předtím přišly nebezpečné, těžko dostupné, nebo nezajímavé. Prvním ponorem jsem zjistil, že
prozkoumávat podvodní svět má také své kouzlo. Těšil
jsem se na další ponory v zajímavých místech, s velrybími
žraloky v Mosambiku a třeba i na podvodní průzkumy
jeskyní a vraků. Ve stoje na kánoi jsem se začal připravovat ke svému cíli na příští zimu: začít se surfingem. Jedna
cesta mi končila na rušném letišti v Addis Abebě, další
cesty se mi už vytvářely v hlavě.
Také jsem se na této cestě poučil o tom, že ne vždy
můžu důvěřovat své mysli a že mám v sobě ohromný konflikt. V běžném životě v Čechách budu tvrdit, že islámu
moc nefandím. A pak dorazím do muslimského Súdánu
a je mi mezi místními lidmi velmi příjemně. Obyčejně se
považuji spíše za pacifistu, tedy nefandím válkám a zbrojení. Ale při návštěvě Džibuti jsem si to užíval v prostředí
plném vojáků a válečných zbraní. Vzpomněl jsem si na
heslo: „Nevěř nikomu!“ Po této cestě jsem si to modifikoval: „Nevěř nikomu, ani své hlavě“.
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Lalibela, Etiopie

Aneho, Togo

5.
GHANA A TOGO
(PROSINEC 2015)

5.1. Hraniční přechody Ghana-Togo
a Togo-Benin
Z marocké Casablanky jsem přeletěl do Accry v Ghaně.
Z letiště jsem přešel pár kilometrů na hlavní silnici. Zde
jsem si stopnul místní dopravní prostředek a po několika
hodinách jsem už stál na hraničním přechodu s Togem.
Hraniční přechod se nachází přímo u pláže, mnoho lidí
přecházelo „na černo“ přímo po pláži. Já se trošku osvěžil
koupelí v teplých vodách Atlantiku a vyrazil na celnici.
Vízum do Toga jsem dostal za pár dolarů během chvilky.
Vše šlo hladce a s úsměvem. Na motorce a autem jsem
během hodiny přejel celé Togo a ocitnul jsem se na hraničním přechodu s Beninem. Tady to začalo být zajímavější.
Celník viděl, že nemám vízum a na rozdíl od Toga
z toho začal hned dělat problém. Poslal se mnou policistu
s pasem do kanceláře úředníků. Čekal mě výslech a kázání o tom, že jsem si měl vízum zařídit už v Evropě. Byl
nepříjemný a začalo mi to vadit. Pak na mě vytáhl, že mi
vízum vystaví, ale za penále. Celé to kázání byla jen předehra k tomu, aby si řekl o vysoký úplatek. Nechtělo se
mi platit 100 USD. A uvědomil jsem si, že už ani nemám
náladu pokračovat v cestě jen kvůli tomu, abych si připsal
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čárku za další navštívenou zemi. Tak jsem si vyžádal pas
a vrátil se zpátky do Toga.
Ubytoval jsem se v hotýlku v malebném ústí řeky do
oceánu. V sladko-slaných vodách se daří rybám, tak se
to tam hemžilo rybáři. Lovili z pěkně vybarvených lodí.
Odpoledne a ráno jsem strávil plaváním, běháním a jógou na pláži. Byl to pro mě úžasný relax.
Druhý den jsem vyrazil zpátky do Ghany. Od rána
mě tížily myšlenky na mámu a rodinné podnikání. Přemýšlel jsem o tom, co udělám po návratu a nebyl jsem tak
úplně bdělý a přítomný. Prošel jsem si kousek hlavního
města Toga Lomé, ale moc dlouho jsem se tam nezdržel.
Chytil jsem si fototaxi a po chvíli jsem dorazil na hraniční přechod. Hranici jsem přešel bez problémů. Nabízeli se
mi různí taxikáři. Jeden nabídl do Accry za 40 cedi (cca
10 USD). Přijel jsem busem za 17, tak jsem chtěl levněji.
Další na mě volal „dva pět“. Za dvacet pět mi to přišlo
dobré, tak jsem přikývl.
Než jsem nastoupil do auta, všiml jsem si veksláků
s měnou. Vyměnil jsem si 100 USD. Působili přátelsky.
Vysvětlili mi, že bych si pro vlastní bezpečí měl zabalit dolarové a eurové bankovky do místní měny, aby mi
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je policie při skenování neodhalila. Vytáhl jsem peníze
a vekslák mi je pomohl zabalit do místní měny.
Nasedl jsem do taxíku a hned jsme vyrazili. Bylo mi
divné, že jedeme sami. Za tu cenu jsem čekal, že nás pojede celé auto. Řidič ale říkal, že pospíchá vyzvednout někoho v Accře na letišti. Tak jsem to bral, že mi dal dobrou
cenu kvůli tomu, že tam měl tak jako tak cestu. Jeli jsme
i 120 km/h na 50 km/h limit ve vesnici. Přemýšlel jsem
o těch radách veksláků a začínalo mi to docházet. Nechtěl
jsem si však kontrovat peníze před taxikářem.
Zastavil mi v Accře a doporučil mi pláž, kam mám
zajet. Pak jsem vytáhl dvacet pět cedi. Naštval se, že chtěl
dvě stě padesát. Chvíli jsme se dohadovali nad tím, co
znamená „dva pět“, pak jsem spočítal to, co jsem považoval za spravedlivou cenu za auto. Jezdilo se za třicet
krát čtyři osoby, tj. sto dvacet. Dal jsem mu peníze a vystoupil z auta. On se však nenechal odbýt. Chytil mě za
ruku a začal pokřikovat, ať mu dám dvě stě padesát. Vytrhl jsem se mu. Řekl, že zavoláme policii. Okolní taxikář
volal něco ve smyslu, že budu mít problém. V tom okamžiku jsem přestal přemýšlet a jednal instinktivně a vzal
nohy na ramena. Někdo na mě ukazoval prstem. Celý
den jsem nepotkal bělocha a připadal jsem si jako v ne-
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přátelském území. Po chvíli se za mnou objevil taxikář
a křičel jako na lesy: „zloděj, zloděj“. Uvědomil jsem si, že
můj útěk na přihlížející musí působit, jako že jsem vážně
něco ukradl. Zastavil jsem a šel jsem k němu. V hloučku
prodavačů a sekuriťáka v uniformě (střežil nějaký objekt
v okolí a budil autoritu) jsem vysvětloval situaci a říkal,
že půjdeme na policii. Sekuriťák na mě klidným hlasem
naléhal, že bych měl zaplatit. Na policii se mi nechtělo,
tak jsem podlehl.
Vzal jsem si taxíka na pláž. Byl jsem lehce roztřesen.
Ptal se mě, co se stalo. Vyprávěl jsem mu svou verzi příběhu. Dal mi za pravdu, že mi taxikář napálil vysokou cenu.
Teď již jsem se cítil v dostatečném bezpečí na to, abych
si zkontroloval peníze. Moje obavy se naplnily. Pár dolarových bankovek a jedna eurová chyběla. Celkem něco
kolem 10 000 Kč bylo fuč. Veksláci mě zkušeně okradli.
Když mi „pomáhali“ urovnávat bankovky, pár si jich vzali. Cítil jsem se jako hlupák. Už se mi nechtělo zůstávat
v Accře. Nakoupil jsem si na tržišti a nasedl do minibusu
do Cape Coast, centra bývalého otrokářství v Ghaně.
Po cestě jsem se dal do řeči se starším spolucestujícím. Ukázalo se, že má tři měsíce otevřený nový hotel
v Cape Coast a pozval mě k sobě. Pěkné, klidné místo,
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a hlavně měl internet, který jsem nutně potřeboval k vyřešení pracovních záležitostí. Vyměnili jsme si kontakty
a ubezpečil mě, že s ženou dorazí do Čech. Už byl v Anglii, USA a Libyi. O Čechách a Slovensku četl a chtěl je
navštívit. Takže jsem našim hotelům možná sehnal dva
klienty. Ráno jsem se vypravil k pevnosti u moře, bývalému hradu otrokářů. V Cape Coast se od šestnáctého
století vystřídali Francouzi, Holanďané a další Evropané.
Lovili tu otroky.
Na skále u pevnosti ke mně přišel rastafarián a nabídnul mi špeka (marihuanu). Když jsem mu řekl, že
jsem z Čech, tak měl radost. Tvrdil mi, že má prý kamaráda z Prahy 5, učitele jógy a přírodního léčitelství, a že
on sám se chystá do Čech. Pak jsem mu řekl, že mířím
surfovat do Busuy. Nadšeně reagoval, že i on tam jezdí
a že mám pozdravovat učitele surfingu Petera. Rozloučili
jsme se a já vyrazil směrem do surfařského ráje Ghany.

5.2. Surf kemp
Přemístil jsem se do malé vesnice s pláží s názvem Busua.
Hned při příjezdu jsem byl nadšený. Krásná pláž a klidné
místo. Setkal jsem se místními surfaři, u kterých jsem si
objednal na internetu pětidenní surfařský kurz. Naproti
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pláži jsem spatřil ostrůvek8 a hned se mi tam chtělo plavat. Můj trenér surfování mi řekl, že tam jednou plaval.
Bylo to odhadem něco přes 1 km daleko. Hned druhý den
jsem tam plaval. Trvalo mi to něco přes půl hodiny. Když
jsem doplaval a vyškrábal se po kamenech a korálech na
ostrůvek, uvědomil jsem si, že mám docela velkou žízeň.
Všiml jsem si malé kokosové palmy s dvěmi mladými kokosy. Praštil jsem s nimi o kámen. Rozbily se a já se z nich
napil. Chutnalo to báječně. Byl to dokonalý moment. Cítil
jsem se trošku jako trosečník na opuštěném ostrově. Na
pevninu jsem doplaval unavený, ale s příjemným pocitem, že jsem překonal další cíl i přes strach, který jsem
cítil.
Busua je sice pouze malá vesnice, ale na pláži bývá
hlavně ráno a odpoledne docela živo. Surfaři, turisté
i místní tam praktikují různé pohybové aktivity. Černošské děti jsou úžasně živé a rády se učí nové věci. Cvičil
jsem na pláži jógu a hned to okoukávaly. Všiml jsem si
jednoho kluka, jak dělá na pláži stojky a učí to ostatní.
Od pohledu se mi moc líbilo jeho tělo. Tak jsem překonal
stud a šel jsem k němu. Zeptal jsem se ho, jestli nechce

8 O
 strov Abrokwa
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udělat stojku na mých rukou. Představil se mi jako Henry. Souhlasil. Po pár přípravných pokusech a s pomocí
třetího se nám to povedlo. Já ležel s rukama nataženýma nad hlavou a on mých rukou stál ve stojce. Přilákali
jsme pozornost a hned přišlo pár lidí vyzkoušet akrojógu.
No a když dorazily místní děti, bylo vymalováno. Zvedal
jsem je jedno po druhém, praly se o to, kdo půjde další
na řadu.
No a co se týče mé snahy naučit se surfovat: byla to
fakt dřina. Boj s vlnami, pak pádlování, rychle se postavit
a balancovat. První dny jsem se učil chytnout "zlomené"
vlny. Občas i docela úspěšně. Pak jsem začal chytat vlnu
před tím, než se zlomí. Moc mě to bavilo i přes odřená
kolena a bolavé paže, ramena, záda a stehna. Ale za tu
radost, když se mi podařilo chytit vlnu, mi to stálo. Vždy
jsem k sobě měl jednoho místního kluka, který se mi věnoval a pomáhal mi. Navíc to bylo fakt levné. Surfařská
lekce a ubytování mě přišly asi na 25 USD denně.
Měli tam školu pro místní na pláži a sháněli dobrovolníky, co by učili. Nabídl jsem se, že bych týden učil,
třeba matematiku. Děti ale zrovna v příštím týdnu měly
zkoušky, takže mě nepotřebovaly. Tak jsem se věnoval relaxačním aktivitám: běhání na pláži, józe a surfování. Na
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doplnění energie jsem jedl čerstvé tropické ovoce. Co víc
si přát?! Zaslechl jsem jednoho bělošského hosta hotelu,
když se ho vrátný ptal, jestli už odjíždí. On na to odvětil:
„Odsud já neodjedu nikdy.“ Naprosto jsem chápal, kde se
ten pocit bere.

5.3. Rozloučení s Busuou
Pátý den surfování byl zlomový. Šel jsem do vody s Ballackem, což je lepší surfař než Richmond, který se mnou byl
první dny. Šli jsme chytat nezlomené vlny. S jeho asistencí
se mi povedlo skoro pokaždé postavit se na prkně a sjet
snad dvacet vln k pláži. Poprvé jsem na prkně zažil klid
a pocit harmonie, souznění s vlnou. Byl to krásný pocit.
Zaplavila mě radost.
Z Busuy jsem si udělal dva výlety. Pěšky do blízké
rybářské vesnice Dixcove. V Dixcove se nachází další z mnoha bývalých otrokářských hradů. Stejně jako
v Cape Coast jsem z místa neměl úplně dobrý pocit. Cítil jsem vinu za činy bělochů, pocit cizosti a křivdy bílých k černým. Děti na mě pokřikovaly: „Bílý muži, kam
jdeš?“ A to mi bylo značně nepříjemné. Cítil jsem z toho
nepřátelství. Na cestu zpátky jsem zvolil kamenité pobřeží. Radši jsem skákal po kamenech, než abych se potká-

DO AFRIKY ZA SEBEPOZNÁNÍM

⁄ 89

val s lidmi. V Busue ze mě však pocit cizosti a viny brzy
vyprchal. Toto místo na mě celou dobu pobytu dýchalo atmosférou bezpečí, přijetí a klidu. Další den jsem si
půjčil kolo a vypravil se na sousední pláž Butre. Vzdušnou cestou jen asi 5 km, ale já si to prodloužil po silnicích a prašných cestách se zajížďkou asi na 20 km jedním
směrem. V Butre mě čekala opuštěnější krásná pláž, na
kterou ústila řeka, v níž které se prý dají vidět krokodýli.
Sem turistů tolik nezavítá, ale místní byli velmi příjemní
a navedli mě na zkratku do Busuy. Nejdříve jsem se vracel
po lesní cestě a posledních pár km jsem dojel na kole po
pláži. Byl jsem rád, že jsem po cestě viděl i jiný kus přírody a ne pouze pláže.
V neděli a pondělí odjelo z Busuy hodně turistů,
a i začínající německý spolusurfař. V úterý ráno jsem byl
na pláži skoro sám. Působilo to tam velmi opuštěně, až
smutně. Dal jsem si ranní běh s jógou, oběd v restauraci
na pláži a lekci surfování. Pak už jsem se netrpělivě těšil
na to, až se Henry vrátí z práce, abychom spolu dali nějakou tu akrojógu. Za ten týden jsem v Busue už skoro zdomácněl. Kuchařka místní restaurace už věděla, co mám
rád k jídlu. Každý den jsem se těšil na cvičení s Henrym.
Večer jsem chodil po vesnici, kde se vařilo a peklo na ulici a děti u toho vesele poskakovaly. Místní mě zdravili
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s upřímným úsměvem na tváři. Neříkalo se mi jim pak
lehce, že odjíždím.
Zvažoval jsem zůstat až do odletu a jet ten samý den
taxíkem na letiště. Jenže je to cca 5 hodin nonstop jízdy,
taxi by vyšlo draho a ještě by se mohlo něco porouchat
cestou. Navíc jsem slyšel o jiné pláži v blízkosti Accry,
kde se taky surfuje. Při cestě na pláž místní dopravou,
dodávkou TRO TRO, jsme často stavěli. Řidič kontroloval motor, doplňoval olej, a nakonec jsme museli zastavit
v opravně aut. Měl jsem z toho radost. Nikam jsem nepospíchal a aspoň jsem si mohl odskočit, protáhnout se
a dát si svačinu. Taky jsem pozoroval dění okolo silnice.
Po cca 25 minutách jsme vyrazili. Řidič měl asi smolný
den. Spěchal do Accry, aby dohnal zpoždění, a chytla ho
policie. Takže musel zaplatit pokutu. Policajti jsou zde
známí velkou mírou zkorumpovanosti. Vzpomněl jsem si
na rozhovor s taxikářem před týdnem. Ten policajtům už
ani nezastavoval. Nadával: „Stejně chtějí jenom prachy!"
Tak prostě jen přidal a ujel jim.
V Ghaně vládne křesťanství. Reklamy na křesťanská
setkání jsou všude kolem cest. Nápisy se slovy Bůh a Ježíš
jsou viditelné všude. Na stanovišti TRO TRO a autobusu
jsem při čekání na naplnění dodávky vyslechl dvě kázání
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od místních černochů s biblí. Přišlo mi to hlučné a lehce
iritující, jak řečníci stáli ve dveřích dodávky a kázali nám
uvnitř. Ale ostatním osazencům dodávky se to nejspíš líbilo. Připojovali se se svým AMEN na konci kázání a dávali řečníkům nějaké peníze. V Ghaně se mluví anglicky,
takže většina komunikací s místními probíhala bez zádrhelů. Jednou v Busue jsem se však dostal do rozhovoru
s místním mladým domorodcem. Zaujal mě intenzivní
výraz v jeho očích. Neuměl moc dobře anglicky. Snažil
se mi vysvětlit, proč je naštvaný a zoufalý. Anglicky řekl,
že je mrtvý, zbytek jsem mu nerozuměl. Snažil jsem se ho
vnímat ostatními smysly a pochytit význaám jeho sdělení. Pochopil jsem, že měl problém s úředníky či policií ve
velkém městě a proto je teď MRTVÝ. Nevím, jestli jsem
mu rozuměl dobře, ale při rozhovoru se i lehce usmál, tak
mu možná pomohlo, že jsem ho vyslechl. Tenhle rozhovor se mi vtiskl do paměti. Bylo to pro mě asi to nejemotivnější setkání v Ghaně.

5.4. Pláž Kokrobite
Druhá ze dvou surfařských pláží v Ghaně není zdaleka
tak pěkná, čistá a klidná jako pláž v Busue. Zato to tady
daleko víc žije. Shromažďují se zde rastafariáni a já s nimi
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měl několik zajímavých rozhovorů. Překvapeně jsem zjistil, že kromě dredů, reggae a pohodového přístupu k životu, jsou to vlastně křesťané a někteří dost pilně studují
Bibli. Většinou jsou vegetariáni a nepijí alkohol, zato však
rádi kouří trávu. Mají to opřeno i o vlastní filozofii, odkazují na Bibli a tvrdí, že Bůh stvořil tuto bylinku pro lidi
a přikládají jí duchovní charakter. Neuznávají hřeben, žiletku ani nůžky, jsou to prý nástroje biblického Babylónu
a starověkého Říma, ve kterých vidí zdroj všech hříchů.
Líbilo se mi si s nimi povídat, jde z nich pohoda a bezstarostnost. Radili mi, abych se přestal stříhat a taky si
nechat narůst dredy 9.
Opět jsem vlezl na prkno a chytal vlny. Začínal jsem
se cítit jako surfař. Pochytil jsem zase další moudra a nasbíral pár zkušeností na větších vlnách, než na které jsem
byl zvyklý v Busue. A hlavně mě to fakt baví. Ta harmonie s mořem, trpělivost při čekání na vlny a rovnováha
při jízdě.

9 O
 dva roky později jsem si na ně vzpomněl, když jsem už neměl dobrý pocit ze
svých krátkých vlasů. Jen představa, že jdu k holiči, se mi příčila. V celém roce
2018 jsem holiče nenavštívil a vlasy mi rostou.
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Páteční večer byl vyhrazen pro party. Z Accry se na
pláž sjížděli lidé, aby si užili víkend. Už od odpoledne se
hudba rozléhala pláží. Domorodci se zde nestydí tancovat i za bílého dne. Vlezl jsem po kolena do vody a tancoval tam při západu slunce společně s africkou omladinou. Byl to pro mě velký zážitek. Odlétal jsem ze země
s hlubokým pochopením bělochů, kteří se zde rozhodli
zůstat a založit tu rodinu. Já jsem však na svých pobytech
v zahraničí pochopil, že jinde, než v Čechách, bych bydlet
nechtěl. Mám tu své kořeny, rodinu, kamarády. Líbí se
mi atmosféra Prahy i krásná příroda. Zimy mi tu přijdou
pochmurné. Chybí mi tu moře a sluníčko. A mám v povaze potřebu objevovat nové země a kultury. A stále ve
mně žije malý kluk, kterému se stále líbí, když se někam
přesouvá a mění se mu výhledy. A když může objevovat
nepoznané.
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Busua, Ghana

Národní park Pilanesberg, Jihoafrická republika

6.
JAR A MOSAMBIK
(PROSINEC 2016)

6.1. Nosorožci v Africe
Hlavní důvodem zastávky v Jihoafrické republice na cestě
do Mosambiku byli nosorožci. Z „Big 5“ mi chyběli nosorožci a leopardi, a národní park Pilanesberg sliboval
téměř zaručené setkání s nosorožcem.
Nočními lety přes Istanbul jsem ve čtvrtek kolem
jedenácté ráno přistál v Johannesburgu. Během hodiny
už jsem nasedl do půjčené kia picanto a vyrazil vzhůru
na safari. Zvyknout si na řízení vlevo a styl jízdy domorodců mi zabralo jen chvilku. Národní park byl asi 200
km daleko a cestou tam se střídala dálnice s jednoproudovkou. Ta měla většinou tak široký odstavný pruh, že
provoz na ní stejně připomínal dvouproudou dálnici.
A i když jsem se nevešel na svou půlku silnice, auta jedoucí proti vždycky uhnula.
Nákup potravin byl spojen s aklimatizací na místní
obyvatelstvo a tréninkem asertivity. Nalepil se na mě chlápek a povídal mi příběh o své sestře, aby ze mě vytáhl peníze. A při odjezdu mi místní „hlídači parkoviště“ oblečení
v zelených vestičkách s hrdým výrazem v obličeji oznamovali, že mi auto pohlídali a že na něm není žádný škrábanec. Čekali, že je odměním. Já jen sednul do auta a odjel.
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První kilometry v parku jsem na žádné zvíře nenarazil. Bylo po třetí odpoledne a teplota kolem 35 stupňů.
Už jsem si začal říkat, že je všechna zvěř schovaná, když
tu se objevily dlouhé krky žiraf. Pak zebry, pakoně, antilopy a v dálce jsem zahlédl první roh nosorožce. Měl jsem
velkou radost. Už po půl hodině jsem měl „splněno“. Od
té chvíle jsem si safari užíval bez jakýchkoliv očekávání. Prostě jsem jen projížděl parkem a pozoroval, co mi
příroda ukáže. A bylo toho dost, včetně hrochů a prasat bradavičnatých. Chvíli před opuštěním parku jsem
si mohl prohlédnout nosorožce hodně zblízka. Prošli se
hned u cesty. Samice se na mě pak otočila prdelí a pěkně
si směrem ke mně vyprázdnila močový měchýř.
Přespal jsem v safari-stanu v parku. Možnost zchladit se v bazénu mi přišla po náročném dnu velmi vhod.
V noci jsem poslouchal zvířata za plotem. Znělo to, jako
by se prasata prala.
Ráno před východem slunce jsem si hodinku zacvičil
jógu a hned, jak otevřeli brány parku, jsem se vydal na
další safari. Moje kia měla hodně nízký podvozek a místy
jsem musel jet hodně opatrně, abych si na štěrkovécestě
plně kamenů neproděravěl spodek auta nebo nepíchnul.
Vydal jsem se totiž do odlehlejší části parku a snad ho-
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dinu jsem nepotkal jiné auto. Byl to skvělý zážitek. Jen
já a zvěř. Setkání s nosorožkyní a mládětem bylo skoro
intimní. Byla tak blízko, že jsem se lekl, aby mi nevyběhla
na auto. Radši jsem nastartoval, připraven zařadit zpátečku. Ale ona se mě evidentně bála víc, než já jí. Zvuk motoru ji poplašil a s mládětem odběhla z cesty pryč. Podobně
intimní jsem měl i setkání s osamělým slonem. Také jsem
měl radost, že se vyhnul a neponičil mi kapotu. Mým nejoblíbenějším africkým zvířetem zůstává žirafa. Baví mě.

6.2. Módní přehlídka v Maputo
Z Johannesburgu jsem přiletěl do hlavního města Mosambiku Maputo. Na letišti mě nečekal objednaný transfer, tak jsem jel taxíkem. Den jsem strávil procházkou po
městě. Při polední pauze v parku ke mně přišli domorodci a dali se se mnou do řeči. Vedli jsme celkem příjemný
rozhovor, i když se tu mluví portugalsky, anglicky mluvili docela plynule.
Večer jsem s dvěma klukama10 z hostelu nechal zlákat
na návštěvu módní přehlídky. Konala se v luxusní části

10 J eden z nich, míšenec, mě přitahoval. Gay byl ale ten druhý☺.
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města. Byla to společenská událost na úrovni se spoustou
fotografů. Normálně by mě taková událost moc nezajímala, ale přišlo mi velmi vtipné, že jdu poprvé v životě
na fashion show v zemi s jedním z nejnižších stupňů na
indexu lidského rozvoje (dle HDI je Mosambik na žebříčku zemí světa až 180)11. Zase jsem jednou zažil velmi kontrastní situaci, které mě doprovázejí životem. Kontrast
luxusu a chudoby, nadbytku a skromné prostoty.

6.3. Šnorchlování se žralokem
Druhý den jsem po devítihodinové cestě autobusem přijel na pláž Tofo. Nacházelo se tu pár desítek (možná stovek) turistů a pár set domorodců na 10 km dlouhém pásu
pláže. Takže ráj, pokud máte rádi mořské aktivity a klid.
Denně jsem cvičil jógu a běhal po pláži. Někdy jsem
na pláži i přespal. Čas tu plynul jiným tempem a každým
dnem jsem pozoroval, jak se zklidňuji. V sobotu přišla
bouřka. Ráno jsem cvičil na pláži, a když se blesky blížily,
schoval jsem se dovnitř. O pár desítek minut později blesky udeřily do míst, kde jsem před tím stál. Snad to bylo

11 Tento údaj platí i v roce 2018.
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100 m daleko. Hrom byl slyšet téměř okamžitě po záblesku. Nepamatuji si, že bych někdy byl v takové blízkosti
blesku. V tu chvíli jsem cítil velkou pokoru nad ničivou
silou přírody.
Neděle byla deštivá a po týdnu v Tofo to byl první
den,kdy jsem se trochu nudil. Takže v pondělí ráno jsem
si i za drobného deště půjčil kolo s širokými pneumatikami. Vydal jsem se na něm po písečných cestách, projíždět
kaluže vody, sjíždět duny a pozorovat život v přilehlých
vesničkách.
Dvakrát jsem se byl potápět. Hodně divoký tu byl nástup do člunu a vyplutí na moře. Člun přivezl po písku
traktor. Pak všichni pomáhali tlačit proti vlnám a na povel naskočili do člunu. Vše probíhalo rychle. Nastartovat
a odplout, aby vlny nehodily člun zpátky na pláž. Rychlá
jízda ve vlnách byla zážitek. Mně ale z divokých vln bylo
po chvíli docela špatně. Přeci jen mám po mámě slabý žaludek a trpívám mořskou nemocí. Kvůli proudům jsme se
tu také moc nebabrali s nástupem do vody. Jako potápěči
jsme se vždy připravili na člunu. Najednou pak kotoulem vzad jsme spadli do vody a hned se muselo klesat ke
dnu,aby nás proud neunesl od místa ponoru. Pár metrů
pod hladinou už byla voda klidnější, ale mohl být proud,
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takže to v praxi probíhalo tak, že jsme najednou museli klesnout až ke dnu. Byl to pro mě do té doby nejvíc
stresující začátek potápěčského ponoru. V okamžiku, kdy
jsem se ale dostal ke dnu, jsem se zklidnil a vychutnával
klid podmořského světa.
První ponor byl klidným proplouváním mezi korálovými útesy, které vytvořily různé jeskyňky a průrvy, což
je terén, který mě fakt baví. Krásný relax. Druhý ponor
byl do větší hloubky (cca 29 m). Dole byl silný proud, takže jsme se museli přidržovat za korál, aby nás to neuneslo.
A viděli jsme velké ryby. Fakt vzrůšo.
Jedním z hlavních lákadel Tofo pro mě bylo šnorchlování s velrybím žralokem. Tenhle obr se živí planktonem a člověk se ho bát nemusí. Při první platbě se nám
ho potkat nepodařilo. Na druhý pokus se na nás usmálo
štěstí. Skoro dvě hodiny jsme křižovali na člunu podél
pobřeží. Už mi bylo značně špatně z vln a chtěl jsem se
vrátit na pevninu. A pak jsme ho zahlédli ve vodě. Byl
jen pár desítek cm pod hladinou. Skočili jsme do vody
a měli jsme fakt štěstí, že byl několik minut úplně v klidu
na jednom místě. Bylo to jen mládě a měřilo tak tři metry. Kolem něj plavaly malé rybičky a já se k němu dostal
tak na 2–3 metry daleko. Po pár minutách se žralok dal
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do pohybu a pomalu nám zmizel z dohledu v hlubinách
oceánu. Setkání s ním bylo pro mě jedinečným zážitkem,
který ve mně i po letech vyvolává příjemné mražení spojeného s pocitem nadšení a okouzlení z krásy přírody.
Afrika je pro mě nejlepší místo, když se chci očistit
od vlivů moderního světa. Mám pocit, že jsou zde lidé
nejčistší a nejméně zmanipulovaní. A já díky interakcím s místními lidmi na sobě poznávám, jak a čím jsem
zmanipulovaný já. V Asii potkáte příjemné lidi, ale jejich
chování je do velké míry modifikováno náboženstvími.
Ve střední a jižní Americe je pro mě smutný pohled na
národy, které křesťanský svět dobyl a pak jim vštípil své
hodnoty tím, že je nazval „ušlechtilými“ a tradiční duchovní praktiky a léčitelství téměř vymýtil. Ve vyspělém
světě jsme zas ovlivněni a často až vygumováni masovými médii. Lidé se často chovají jako loutky, které jsou
nebezpečné sobě i druhým s pevnou vírou v to, že jsou
svobodní. Afričané, i přesto, že přistoupili na křesťanství
či na islám, mají dle mých zkušeností v sobě nejvíc přirozenosti. Umějí být tvrdí a drsní jak zvířata, ale též nevinní a nespoutaní jako děti.
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Tofo, Mosambik

Národní park Pilanesberg, JAR

Tofo, Mosambik

Ostrov Svatého Tomáše

7.
SVATÝ TOMÁŠ
A PRINCŮV OSTROV
(LEDEN 2018)

7.1. Ilheu das Rolas:
Rovníková perla Atlantiku
V pátek v podvečer jsem přistál na letišti afrického ostrova Svatý Tomáš. Rezervoval jsem si na bookingu penzion u moře. Vyzvednul mě řidič, ale hned mě upozornil,
že penzion je uzavřený a přivezl mě do jiného penzionu
v centru. Penzion byl přímo vedle hlavní silnice a pod
okny tekla říčka, která páchla jako stoka. Po chvíli debat
jsem však akceptoval, že tady na tu jednu noc zůstanu.
Ale šel jsem si zkontrolovat, zda mi říkal pravdu. Penzion
u moře byl opravdu uzavřen, ale nešel jsem tam zbytečně. Ve vedlejší budově to žilo. Právě se chystali na otevření kavárny. Dal jsem se do řeči s ochotnou běloškou,
co uměla slušně anglicky a mimo jiné mi zajistila půjčení
džípu a dala mi tip na výlet. Doporučila mi navštívit pláž
Jale na jihu ostrova, kde jsou k vidění želvy.
Druhý den ráno jsem se tedy vypravil na jih. Jeep
Toyota Rav 4 z roku 1999 už toho měl viditelně hodně
za sebou. Do kopce mě předjížděly i místní mikrobusy. Navíc jsem měl pocit, že se naklání na pravou stranu. Nicméně jsem s ním zvládl jet jak po hlavní silnici
plné děr a kamenů, tak i neznačenou cestou plnou děr
a kamenů. Hned jak jsem místo spatřil, zaplavila mě
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radost. Panenská pláž s kokosovými palmami, pár budov, dva stany a pár lidí. Na obědě jsem se dal do řeči s
mladou Brazilkou, která zde pracovala jako ochránkyně
želv. Zacvičili jsme si spolu akrojógu a ona mi objasnila, co tu dělají. Želvy na tuto pláž chodí v noci klást vejce. Ochránci přírody hnízdo označí kolíkem, a pokud je
moc blízko moře, tak z něj vajíčka přenesou do hnízdiště nad pláží. Na ostatních místech domorodci želvy loví
pro maso, ale tady jsou chráněné. Pláž je ve dne v noci
hlídaná. Bylo z ní cítit, jak ji práce baví a dává jí smysl.
Úchvatný byl pro mě moment, když jsem malou želvičku
dostal do ruky a přenesl ji na pláž a pak pozoroval, jak
spolu se sourozenci podniká svou první cestu do moře.
Zůstal jsem tedy i na noční safari. Po osmé hodině jsme
vyrazili. Průvodce měl čelovku s červeným světlem, které želvám nevadí. Bílé světlo bylo zakázáno. Netrvalo to
ani 5 minut a už jsem uviděl první želvu, jak jde klást
vejce a pak další a další. Celkem jsem během dvou hodin viděl asi 10 želv. Proces ochranářů probíhal následovně. Počkali jsme, až vyhrabe dostatečně velkou díru
a začne klást vejce. Pak už bylo bezpečné se k ní přiblížit. Ochránce želvu změřil a označkoval. Největší krunýř
večera měřil asi 110 cm na 70 cm. Viděl jsem přímo, jak
z rodidel želvy padají vajíčka do hnízda a také jsem želvě
osahal krunýř. Byl to krásný zážitek. Před půlnocí jsem
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ulehl vedle auta na písku a pozoroval hvězdy. Později
jsem se kvůli pocitu zimy přemístil do džípu a noc strávil
v autě.
Vzhledem k jejich noční práci místní dlouho spali. Já
jsem si dopřál ranní koupel v moři a pokračoval v cestě.
Džípem jsem to krosil přes bahnitou cestu plnou kamenů.
Byl to náročný terén, na který jsem se musel soustředit.
Na snídani jsem zastavil u vodopádů. Místní na mě něco
pokřikovali. Po chvíli jsem pochopil, že mě upozorňovali na prasklou pneumatiku. Nechalo mě to v první chvíli
úplně klidným. Jenže jsem v autě nenašel všechno nářadí
potřebné k výměně pneumatiky. Tak jsem sjel do vesnice.
Hned mi přišel asistovat a přihlížet dav domorodců. Rezervu jsem měl poloprázdnou, tak s ní na motorce odjel
jeden z vesničanů do přístavu. Sundali jsme píchlé kolo
a pak jsme všichni společně čekali na návrat motorky.
Bylo to až komické, místní seděli ve třech řadách přes celou vozovku. A čekali. Zřejmě neměli nic lepšího na práci
a tohle byla pro ně asi velká zábava. Já se taky bavil. Dostalo se mi vskutku nevídané pomoci a pozornosti.
Opravené auto jsem nechal v přístavu a vyrazil na ostrov Ilheu das Rolas. Malý ostrov u pobřeží, kterým prochází rovník. Na ostrově je jeden moc pěkný rezort s po-

112 ⁄ Karel Báťa

tápěčským centrem a vesnice hned vedle rezortu. Místní
byli úžasní. Takhle příjemné lidi jsem dlouho nepotkal.
Vypravil jsem se pěšky na okružní cestu kolem ostrova.
Kokosové palmy, chlebovníky a banánovníky tvořily velkou část vegetace. Neměl jsem moc vody, ale našel jsem
spadlé kokosy a místního kluka s mačetou, který mi kokos otevřel. Hladový jsem se vrátil do vesnice a přilákala
mě hudba z domu u cesty. Bydlela v něm rodinka s třemi
dětmi a pán domu s dredy působil velmi sympaticky. Poprosil jsem je, aby mi uvařili rýži se zeleninou a horkou
vodu. Zatímco se mi vařil oběd, pozoroval jsem dění kolem domu a při tom si tancoval. Šli kolem mladíci, co dostali chuť na chlebovník, což považuji za delikatesu. Jeden
z nich pro něj vylezl na strom stojící vedle domu a beze
slov se pak podělili i se mnou. Oběd jsem si pak snědl na
lehátku u bazénu.
Odpoledne jsem se vrátil k autu. Ten den jsem píchnul ještě jednou. Ojeté pneumatiky nezvládly moji jízdu
přes kamenitý povrch a tuhle jsem propíchl dokonale.
Hned mi to o sobě dala vědět a během pár sekund byla
prázdná. Tentokráte už jsem ale neměl náhradní pneumatiku. Zůstal jsem stát uprostřed pralesa a nejbližší
město bylo 13 km daleko. Rozhodl jsem se, že vyměním
úplně prázdnou za tu píchlou, ale ještě poloprázdnou.
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Ani tentokrát jsem na to nebyl sám. Zastavili mi dva
džípy bělochů, s kterými jsem plul z ostrova Ilheu das
Rolas. Měli jiný typ auta, takže náhradní pneumatiky mi
nabídnout nemohli, ale pomohli mi s výměnou a pak jeli
za mnou, kdybych to nebyl schopen dojet do města. Do
západu slunce zbývala asi hodina, když jsem vyrazil na
opatrnou jízdu s píchlým kolem. Štěstí bylo, že jak jsem
se blížil hlavnímu městu, silnice byla stále v lepším a lepším stavu, takže méně děr a kamenitých úseků. Auto se
naklánělo na pravou stranu a bylo slyšet a cítit, že to není
úplně „cajk“, ale jet se na tom dalo. Do města jsem tedy
nakonec dojel i s celým mým doprovodem, který mi po
telefonu zařídil opravu. Pak mě tam nechali u chatrče,
kterou bych na první pohled na pneuservis fakt netipoval.
Aspoň jsem viděl, jak se opravuje pneumatika od auta téměř na koleni. Vypadá to velmi podobně jako u výměny
duše jízdního kola, s tím rozdílem, že se používají dřevěné klíny a hodně se do toho kope nohama. A trvalo to
téměř hodiny.
Za tmy jsem dojel posledních 40 km, což mi vzhledem k množství zatáček zabralo asi hodinu a čtvrt. Byl
jsem šíleně unavený. Noc předtím jsem se nevyspal zrovna nejlépe a prožil jsem velmi náročný den. Začal jsem
hledat místo na spaní a bankomat, který by mi poskytl
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hotovost. Obojí se ukázalo být problémem. Ostrovy jsou
pro turisty hodně drahé a já se začal obávat, že bych
s tím, co jsem si přivezl v hotovosti, nevystačil. Měl jsem
v plánu se potápět a najít si slušné ubytování a potápění. A platby kartou umožňují pouze hotely, které stojí tak
150 eur a víc, jimž jsem se chtěl vyhnout. Žádný bankomat mi peníze nechtěl dát. Hlásilo to: „špatná karta“. Většina ubytování, co jsem našel na bookingu či google maps
neexistovala nebo byla zavřená. Abych ze sebe smyl pot
a stres, skočil jsem se ještě vykoupat do moře na stejnou
pláž, na které jsem do Atlantiku vlezl po příletu. Navštívil
jsem Evropanku, co mi pomohla sehnat auto, v již otevřené kavárně. Řekla mi, že banky před krátkou dobou
zablokovaly noční výběry a že přes den to půjde. Hned
se mi zlepšila nálada, ale úplně jsem tomu nevěřil a pro
jistotu jsem se rozhodl šetřit. Ubytoval jsem se na stejném
místě jako první noc, tedy u páchnoucí řeky. Povedlo se
mi usmlouvat snížení ceny na 25 eur a lepší pokoj.
Ráno jsem opět zkusil vybrat peníze z několika bankomatů. Bez úspěchu. Jel jsem na domluvené místo předání džípu 2 hodiny před odletem na ostrov Principe.
Jenže ani po 20 minutách kluk, co mi auto půjčoval, nedorazil. Poprosil jsem místní, jestli bych si mohl zavolat.
Jak jsem zjistil, většina Afričanů neumí moc hospodařit
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s kreditem. Měli tam nulu. Jeden chlapík byl ochoten si
kredit dokoupit, já si pak zavolal, což mohlo stát tak 1 000
dober. Už předtím jsem na něj mával s bankovkou 10 000
dober. On po mě ale chtěl 100 000 dober, protože za tolik si kredit nakoupil. Já mu je odmítl dát. Říkal jsem si,
že utratil tak 1 000 dober a že teď má přeci kredit, který
může využít pro sebe. Předem jsem mu přeci ukazoval
desettisícovoubankovku. On se ale cítil ukřivděně, a ještě
se pak doprošoval kluka, co přijel s půlhodinovým zpožděním pro auto, aby mu to zaplatil on. Měl jsem z toho
špatný pocit, obdobný tomu, když jsem v Ghaně utíkal
před taxikářem, který po mě chtěl několikanásobek rozumné ceny. Tentokrát jsem mu to neměl za zlé, ale víc
peněz jsem mu nedal. Asi jsem totiž lépe pochopil jejich
mentalitu, která je u černochů jiná než u nás či Asiatů.
Nejlépe bych to asi popsal následujícím způsobem: „Oni
běloši, jsou bohatí, a tak je přece normální, že se podělí
a zaplatí víc. V kmenu (rodině) jsme se taky dělili a ti,
co měli víc, dali víc. Jim to neublíží a nám to pomůže.“
A tenhle způsob myšlení byl v rozporu s mým myšlením
a tím, co já pokládám za spravedlivé. Jenže jsem pochopil
i jeho jiný pohled na spravedlnost. Celkově to tu byla pro
mě zajímavá lekce o mých naučených vzorcích myšlení.
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7.2. Bom Bom
Po přistání na letišti ostrova Principe (druhý největší ostrov jednoho státního útvaru) jsem neměl chuť diskutovat o ceně za odvoz a vydal se pěšky směrem k hlavnímu
městu ostrova Santu Antóniu, vzdáleném asi 4 km. Po
pár krocích mi zastavil džíp a v něm majitel penzionu,
kde jsem se chtěl ubytovat. Domluvil jsem s ním cenu
o 15 eur za noc nižší, než byla nabookingu, a ještě mi
hned půjčil kolo, na které jsem se těšil. Zkoušel jsem, jestli přijme platbu kartou. Řekl mi, že to tu prý nepřijme
nikdo a že mám jít do banky pro hotovost. V bance bylo
pondělí dopoledne narváno. Sekuriťák mi poradil, jaký
lísteček si mám vzít s pořadače a já začal čekat. Ze začátku mi čekání nevadilo. Vzal jsem to jako takový průzkum a pozoroval, jak se s čekáním vypořádávají místní.
Po půl hodině, když jsem zjistil, jak pomalu to utíká, jsem
sedl na kolo a dojel si nakoupit ovoce a zeleninu. Čekání v bance jsem si pak zpříjemnil konzumací výborného chlebovníku. Asi po hodině a půl na mě přišla řada.
Úředník mi řekl, že mám špatný typ lístečku a musím
zmáčknout A místo B. A čekal jsem znovu. Když jsem
se dostal na řadu, zjistil jsem, že tahle bankovní operace (výběr peněz z karty cizího účtu) je tu zpoplatněna
20 eury. Přišel bych o více než 10 % peněz. Naštval jsem
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se na bankovní systém a odešel bez peněz. Zažil jsem si
tu na vlastní kůži, v jak křehké finanční realitě vlastně
žijeme. Tady se bankéři rozhodli zakázat výběry peněz
z bankomatu. Podobně by však mohli mocní bankéři jednoho dne zakázat výběry peněz všem lidem. Nebo povolit
výběry jen vyvoleným a armádě, aby potlačila případnou
revoltu. Vzal jsem si z toho poučení pro příště: vezmu více
hotovosti a nakoupím si bitcoin či komodity.
Opustil jsem banku a hurá na kolo. Příroda kolem
cesty a usměvaví domorodci mi brzy vylepšili náladu.
Pustili mě do rezortu, abych mohl vidět jednu z nejkrásnějších pláží, kterou jsem kdy spatřil. Sjel jsem na kole až
k ní a uviděl nápis: „Vstup pouze s povolením, soukromý
pozemek“. I přes zákaz jsem pokračoval opatrně dál. Dalekým obloukem jsem se vyhnul strážci a obsluze baru
a na okraji pláže jsem si mezi kameny krátce zašnorchloval. Pak jsem se zas nenápadně vytratil z rezortu a pokračoval v cestě kopcovitým terénem. Asi za půl hodiny
jsem dorazil k Praia Grande. Tam byly nápisy ve smyslu: „Pláž dočasně uzavřena, vstup pouze s průvodcem“.
Vykašlal jsem se na ceduli. Už jsem byl tak natěšený, že
přejedu pláž a tím si zkrátím cestu. Představa, že se budu
muset vracet zpátky stejnou cestou, se mi vůbec nelíbila.
Pláž byla chráněna kvůli želvám, byla poseta označenými
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kolíky mapujícími hnízdiště želv. Písek tam byl tak jemný, že se ani na mokré části nedalo jet na kole. Pláž měla
určitě přes 1 km a pocítil jsem úlevu a radost, když jsem
došel na její konec bez toho, abych tam na někoho narazil
a musel se ze své přítomnosti na zakázané pláži zodpovídat. Když na to teď vzpomínám, tak mi tahle pláž ukázala
můj vztah k autoritám a jak nerad porušuji zákazy. Učil
jsem se tam neposlouchat zákazy, když můj vnitřní hlas
říkal něco jiného.
Odpoledne jsem strávil odpočinkem ve městě a večer šel do centra. S nakoupeným jídlem jsem se usadil na
lavičku před kostelem a cítil se moc dobře mezi místními. Přemýšlel jsem o množství odpadků, které potkávám
v Africe téměř na každém rohu. Snažím se na svých cestách minimalizovat svoji ekologickou stopu a kupovat
minimálně obalů. Balenou vodu jsem koupil jednu. Nechávám si od místních vodu z vodovodu vždy převařit
a naplnit do mé Nalgene láhve a po ochlazení ji pak přeliju do náhradní láhve, či ji pak rovnou piju.
Ráno po východu slunce jsem vyrazil opět na kolo
směrem do nejluxusnějšího rezortu na ostrově, jehož součástí je i ostrůvek, jenž jméno rezortu nese: Bom Bom.
Tohle místo mě už měsíce lákalo, ale platit cca 8000 Kč
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za den jsem fakt nechtěl. Měl jsem alibi, jak se dostat dovnitř: měl jsem v plánu zaplatit si tam potápěčský ponor.
Vrátný na mě zpočátku koukal trošku divně. Asi pochopil, o co mi jde. Nicméně když jsem mu řekl, že se tam
jdu potápět, tak mě pustil dovnitř. Přes dřevěný most
jsem přešel na ostrůvek Bom Bom. V restauraci jsem se
střetl s koordinátorkou potápěčského centra a dozvěděl
jsem se, že všechna místa na dopolední ponor jsou již obsazena. Napůl jsem byl opravdu zklamaný, protože jsem
se do hlubin pod hladinu oceánu začal těšit. Napůl jsem
byl spokojený, protože můj plán vyšel a dostal jsem se do
rezortu bez nutnosti platit. Zeptal jsem se koordinátorky,
jestli tam můžu aspoň zůstat a šnorchlovat. Ona odpověděla: „no jasně" a doporučila mi, kde je to nejhezčí. Obešel
jsem si pralesní ostrůvek a zažil jedno z nejzajímavějších
šnorchlování v životě. Zápolil jsem s příbojem a proudy,
prozkoumával skalní lagunu a hejna ryb. Nejdelší ryba
měřila asi 1 m. A pak jsem zahlédl asi půlmetrovou chobotnici. Z ní jsem měl velkou radost, tu tak často nevidím,
i když se jdu potápět do velkých hloubek. Výborné bylo,
že v mém okolí nebyl žádný další člověk. Z rezortu jsem
odjížděl unavený a spokojený. Stejně bych tam nechtěl bydlet. Personál byl škrobený a jednal se mnou s nucenou
úslužností. Tak, jak je to naučil management hotelu. Oni
poslouchali z obavy, aby nepřišli o práci. Já raději bydlím
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mezi obyčejnějšími lidmi, kteří se ke mně chovají daleko
víc přirozeně a od kterých pak úsměv daleko víc potěší.

7.3. Barakudy
Inspirován nádherným šnorchlováním jsem vyrazil do
banky. Přijal jsem situaci, že bance zaplatím nehorázně
velký poplatek a vyberu peníze. Jenže se ukázalo, že mi
peníze ani tak nedají. Prý jsem měl upozornit v ČR banku, že sem cestuji. Rezignovaně jsem přijal realitu. Musel
jsem šetřit a vystačit s tím, co jsem si přivezl v hotovosti.
Dalšího dne jsem odletěl zpátky na ostrov Svatý Tomáš a ubytoval se levně v rušném centru hlavního města.
Místní dopravou jsem vyrazil na pláže severního pobřeží.
Na cestu zpátky jsem stopnul náklaďák a užil si jízdu na
korbě se super výhledem. Spočítal jsem si peníze a díky
úspoře za ubytování a dopravu jsem měl na jeden ponor.
Vypravil jsem se tedy ráno narvaným mikrobusem do
Santany. Dorazil jsem právě včas na to, abych se oblékl
do potápěčské výstroje a vyrazil na moře. U posledního
ponoru na Galapágách, kde jsem byl rok před návštěvou
Svatého Tomáše, mě hodně bolela hlava. Před tímto ponorem jsem byl kvůli tomu nervózní. Bál jsem se, že se
bolest vrátí. Strach ze mě opadl pár metrů pod hladinou,
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když jsem se ujistil, že si vše pamatuji a hlava nebolí. Ponor to byl pohádkový. Užíval jsem si mírné proudy a pozoroval ryby. Zahlédl jsem i pár barakud (cca 1 m dlouhých). Zažil jsem pocit souznění s přírodou. Vnímal svůj
dech a zažíval podvodní meditaci. Vylezl jsem z vody jako
proměněný. Cítil jsem klid a harmonii. Po obědě jsem se
vrátil do moře se šnorchlem a užíval si plavání s hejnem
sardinek, které kolem mě vytvářelo nejrůznější tvary. Na
cestu nazpátek jsem si zas stopnul náklaďák a večer strávil na pláži v hlavním městě.
Na posledních 24 hodin jsem tedy zůstal téměř bez
peněz, jen s pár drobnými na jídlo a dopravu. A protože měl pocit, že jsem si splnil vše, pro co jsem tam přijel
a cítil jsem se odpočatý a nabitý, tak se dá i říct, že jsem si
těch peněz vzal tak akorát. Odnesl jsem si vzpomínky nejen na kouzelnou přírodu, ale i na krásné a usměvavé lidi.
Při této cestě jsem si hluboce uvědomoval, jak mi
okolí zrcadlí můj vnitřní vesmír. Píchlá pneumatika,
problém s kreditní kartou či hádka o peníze s domorodci – Afrika mi ukázala mé vnitřní strachy. A já tu dostal
příležitost si negativní a destruktivní programy myšlení
uvědomit a pracovat na jejich rozpouštění. Učím se důvěřovat životu.
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Princův ostrov

Choum, Mauritánie

8.
ZÁPADNÍ SAHARA,
MAURITÁNIE A SENEGAL
(PROSINEC 2018)

Mauritánie ve mně vyvolávala už léta cestovní zájem, poslední měsíce před odletem i strach. Dle vládní organizace
Velké Británie byla místa, kam jsem se chtěl podívat, na
mapě označena červenou barvou s popiskem: „Necestujte
sem“. Zbytek země byl pak zakreslen oranžovou barvou:
„Přehodnoťte nutnost cestovat“. Mauritánie se proslavila
únosy cizinců. Kvůli špatné bezpečnostní situaci v zemi
se dokonce přesunula slavná Rallye Paříž–Dakar do Jižní
Ameriky.
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Mě i přes tato varování země lákala a měl jsem silný
pocit, že mám jet. Psychicky jsem se na to připravoval.
Představoval jsem si různé scénáře nebezpečných situací
a pokoušel jsem se prodýchat a rozpustit strach, který mi
daná situace vyvolávala. Navštívil jsem i několikadenní
terapeutický workshop: „Umění žít, umění umřít“ a čelil v něm svým strachům. Sepsal jsem svou poslední vůli
a mentálně se odpoutával od věcí a blízkých lidí. Prožil
jsem meditaci smrti a „vrátil“ se do těla z pocitem touhy
a radosti ze života.
Výsledným efektem mých příprav bylo, že jsem před
vstupem do země strach už téměř necítil. Přijal jsem
možné riziko své smrti. Uvnitř mě ale vládl silný pocit, že
se mě smrt ještě dlouho týkat nebude. Navíc jsem pevně
věřil, že to v Mauritánii nebude tak horké, jak to vládní
organizace prezentují. Dle jiných zdrojů na internetu se
do země normálně jezdilo i v roce 2018.
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8.1. Údajně nejdelším vlakem světa
do nitra Sahary
Tuhle cestu jsem započal na Kanárských ostrovech. Nejvíc mě tam potěšilo, že jsem na sebe navlékl neoprén, půjčil si prkno a šel s ním do vln. Z Gran Canaria se létá do
Dakhly, města v Západní Sahaře, v současné době pod
kontrolou Maroka. Dakhla mě moc nenadchla. Působilo
to tam ale velmi bezpečně.
Druhý den ráno jsem netrpělivě přešlapoval, než se
naplnil taxík. Dorazil jsem kolem sedmé a už den před
tím jsem zvažoval, jestli raději nepůjdu na stopa. Ale řidič
mi byl sympatický, tak jsem vydržel. Byl to Mauritánec
oblečený v jejich tradičním oděvu. Po více než dvou hodinách čekání, které mi zpříjemnil východ slunce, jsme
konečně vyrazili na cestu. A asi po pěti hodinách jsme
dorazili k hranicím s Mauritánií.
Informace o tom, že je dobré si na přechod hranic
vyhradit půl dne, odpovídala realitě. Na hranici jsme dorazili kolem 13:00 mauritánského času. Asi po dvou hodinách, poté co jsme zařídili vše nutné na marocké straně, jsme přejeli přes několikakilometrové území "nikoho".
Na mapě je vedeno jako součást Saharské arabské demo-
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kratické republiky Na mauritánské straně jsme zastihli
imigrační úředníky v době oběda, což čekání prodloužilo o více než hodinu. Úředníci a ostraha jedli rukama
ze společného talíře sedíce na zemi. A po jídle si dopřáli siestu. A my zatím čekali ve vedru obklopeni hejnem
much. Kolem 17:00 jsem unavený nasedl do taxíka a odjel
se ubytovat do města Nuadhibú.
Jedním z největších lákadel Mauritánie byla jízda vlakem. Jedná se údajně o nejdelší vlak světa12. Měří
2–3 km a vozí se v něm železná ruda. Vpředu mívá 3–4
lokomotivy. Vlak je proslavený tím, že v něm je tolerována doprava černých pasažérů. Prostě si vybereš svůj vagón, vylezeš na něj a jedeš zadarmo. Železná ruda je důležitým exportním zbožím Mauritánie a vlaky jezdí každý
den 13–16 hodin dalekou cestu do vnitrozemí k dolům.
Cestu tímhle vlakem jsem prostě musel zažít.
Spolu s jedním Němcem a Belgičanem, s kterými
jsem se seznámil v kempu, jsme vyrazili na nádraží. Dorazili jsme kolem jedné odpoledne. Dle informací na in-

12 T
 ak po podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že jsou na světě i delší nákladní
vlaky. Tento je asi jedinečný v tom, že je to pravidelná linka, která slouží i pro
dopravu osob.
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ternetu měl vlak odjíždět mezi druhou a třetí hodinou.
Zaměstnanci nám řekli, že dnes to bude kolem čtvrtou
až pátou. Nevadilo nám čekat. Uvnitř nádražní budovy
byl příjemný chládek a dobře jsme si popovídali. Belgičan měl navštíveno více než 150 zemí světa, tak jsem od
něj dostal několik dobrých tipů. Kolem čtvrté na nádraží
dorazila skupinka pěti Čechů. To jsem fakt nečekal, ale
úplně mě to nepřekvapilo, protože Čechy často potkávám
na neturistických místech světa. Ve stejný čas nám řekli,
že vlak o čtvrté ve stanici nezastaví a že pasažéry vezme
vlak kolem sedmé. Přesunuli jsme se ven na písek a čekali
jsme tam společně: šest Čechů, Belgičan a Němec. A měli
jsme hodně interakcí s místními.
Vlak měl další zpoždění, dorazil o půl desáté večer.
Stihli jsme si vychutnat západ slunce a pozorovat noční
oblohu. Při noční jízdě vlakem jsme totiž moc koukat
nahoru už nemohli. Jízda vlakem nebyla něco, co by si
většina lidí užila. Díky tomu, že jsme jeli směrem od přístavu do vnitrozemí, jsme měli prázdné vagóny. Na dně
byl však prach z železné rudy. A k tomu spousta písku
ve vzduchu. Jízda ve vlaku tak připomínala putování písečnou bouří a v noci byla pěkná zima. Na zimu a prach
jsem byl připraven nejlépe z celé naší party. Většinu jízdy
jsem strávil ve spacáku se zahalenou tváří a zavřenýma
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očima. Dokonce jsem měl i roušku. To, co mě však překvapilo, byla intenzita nárazů, které generovalo spražení
tolika vagónů dohromady. Při změně rychlosti lokomotiv
se vlaky začínaly shlukovat či oddalovat, což generovalo
ohromné nárazy. Nárazy byly také velmi hlučné. Navíc
to znělo, jako by vlak ostřelovali. A náraz byl tak silný, že
jsem měl pocit, že do nás narazila raketa. První hodinu
jsem se bál, aby mi to nezranilo krční páteř. Pak jsem si
na nárazy zvyknul a naučil se je i předvídat.
Takže, když se ozval varovný zvuk, zpevnil jsem celou páteř. Spát se při cestě ale moc nedalo.
Naše velké zpoždění mělo dvě velká pozitiva. Za prvé
se jelo hodně rychle a doba jízdy se zkrátila o 2–4 hodiny oproti normálu. Za druhé, dorazili jsme do Choum
už za světla (obvykle vlak dorazí ještě za tmy okolo čtvrté ráno), takže jsme si mohli vychutnat krásný východ
slunce. Vlak totiž zpomalil, prach se uklidnil a my mohli
vychutnávat začátek pouštního dne. V ten okamžik mě
zaplavila vlna radostného nadšení.
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8.2. Oko Sahary
Mým dlouholetým cestovatelským snem bylo navštívit
Oko Sahary. Je to fascinující formace skalnatých kruhů
v srdci Mauritánie. Celé Oko má asi 40 km v průměru,
připomíná zřícenou několikavrstvou kopuli. Původ je
předmětem diskuze a zajímavé hypotézy vyslovili lidé,
kteří věří v existenci mimozemského života a Atlantidy.
Ze země však není poznat, že člověk stojí v něčem zvláštním, podobně jako obrazce v Nasce.
S naší partou z vlaku jsme se ubytovali v Ataru u Evropana, který uměl slušně česky. Odtud leželo Oko Sahary asi 250 km. Napsal mi, že se to stihne za den a džíp
stojí 100 eur. Když jsem s ním o tom mluvil osobně, začal
mi vysvětlovat, že se spletl, že cesta zabere spoustu času
po špatné cestě a že to spočítal na 160 eur. Večer mi pak
volal s tím, že jeho řidič tvrdí, že cesta se zhoršila a že je
na to třeba dva dny a chtěl už po mě 200 eur. Byl jsem
z toho hodně zmatený. Celý den jsem dostával i jiné signály, že s mým záměrem není něco v pořádku. Za prvé,
mé tělo začalo protestovat. Cítil jsem velkou únavu a tenhle výlet by znamenal 12 hodin v autě navíc. Za druhé,
Belgičan, který chtěl jet se mnou, mi nevoněl, a to i když
byl čerstvě umytý. Neměl jsem už dobrý pocit z toho, že
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s ním mám cestovat. Za třetí, potkal jsem Rakušany a ti
mi potvrdili, že tam není nic extra vidět. Za čtvrté, rozumněl jsem si s Čechy a chtělo se mi s nimi pokračovat
v cestě. Šel jsem tedy na pokoj a začal meditovat o Oku
Sahary. Před zavřenýma očima se mi ukázala představa
několikavrstvé kopule. Měl jsem pocit přílivu silné energie a velmi zvláštní pocity.
Ráno jsem se probudil a již jsem neměl potřebu místo
navštívit fyzicky. Nejlépe jsem se cítil v přítomnosti české
skupinky, která odjížděla autobusem do hlavního města
a já se k nim přidal. Cestou mi Vláďa13 navrhl, že bychom
se mohli k Oku Sahary někdy vypravit společně vyhlídkovým letem nad pouští. Tenhle návrh mi udělal radost.
Cesta do Nuakšottu uběhla velmi rychle. Výborný asfalt,
rovné úseky bez vesnic a hodně jsme si povídali. Nejhezčí
byl asi 50 km dlouhý pás dun podél cesty.
V hlavním městě se česká skupinka rozdělila. Tři se
vraceli na sever do Maroka a dva Vladimírové měli stejný
cíl cesty jako já: Dakar.

13 V
 ladimír Váchal, cestovatel a průvodce, navštívil asi 86 zemí světa a organizuje expedice do málo turistických zemí.
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Hraniční přechod se Senegalem, městečko s názvem
Rosso, má špatnou pověst kvůli množství podvodníků
a zlodějů. Vláďa v autě opakoval: „No, neexistuje, abychom tam strávili noc!“ Dorazili jsme na hranici až za
tmy před osmou večerní. Silnice nás totiž nemile překvapila. Oproti luxusní vozovce z Ataru do Nuakšottu
to byla samá díra. Řidič i auto byli staří. Jelo se pomalu.
A dvakrát zastavil kvůli modlitbě. Většina lidí v Mauritánii přikázání islámu hodně dodržuje. Jiné náboženství
tam prakticky není. Hraniční stráž nám řekla, že je přechod už zavřený a dodala: „Přijďte zítra v osm ráno!“
Ocitli jsme se ve městě, kde se nám zůstávat moc
nechtělo, ale ostatní varianty nám zněly ještě hůř. Takže
jsme se vydali hledat hotel. Prošli jsme i temnou ulicí s vírou a pocitem, že na ní jsme ve větším bezpečí než na ulici, kde nás všichni vidí. Aplikace maps.me nelhala a našli
jsme hotel, který na ní byl zanesený. Nebylo to nic extra,
ale usmlouvali jsme přijatelnou cenu za pokoj pro tři osoby. Moc dobře se mi ale nespalo. Nechtěně jsem nechal
otevřené okno a dovnitř naletělo hodně komárů. Navíc
mě uprostřed noci vzbudil dusot nohou a hlasy v patře
nad námi, na schodišti i před hotelem. Nečekaný ruch ve
mě probudil bujnou představivost. Dostal jsem strach, že
by nás mohl někdo přepadnout a pokusit se nás unést či
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okrást. Přeci jen špatná pověst Mauritánie mě úplně klidným nenechala. Zvuky za chvíli stichly a já zas usnul.
Ráno už jsem netrpělivě čekal, až Vláďa dokouří a vyrazíme k hraničnímu přechodu. Byl jsem z hranic nervózní a už jsem chtěl mít jejich překročení rychle
za sebou. Byl jsem rád, že jsme ve třech, hlídali jsme si
navzájem věci a peníze, když se k nám nepříjemně přiblížili domorodci. Přechod hranic a přejezd trajektem
přes hraniční řeku proběhl bez problémů. Snažil jsem se
prodýchávat nepříjemné pocity z hraničních přechodů,
abych mohl být do budoucna víc v pohodě. V tomhle byl
super Vláďa. Už jsme společně začali domlouvat cestu do
Mali a Burkiny Faso.
Ten samý den jsme dorazili do Dakaru. Senegal působí oproti Mauritánii jako vyspělá a bohatá země. Moc
se mi líbila pláž, čisté moře a spousta namakaných a vyrýsovaných kluků, kteří zde hlavně po ránu a v podvečer
sportují. Byla to radost pohledět. Celkově to propojení
surfařských center a běžecké pláže vytvořilo pro mě moc
pěknou atmosféru. Chodil jsem se na pláž nabít, nejen
energií moře a slunce, ale i lidí. Měl jsem čas vzpomínat
a integrovat zážitky posledních dní. Vnitrně mě potěšilo,
že jsem na celé cestě nevyprodukoval žádny plastový od-
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pad. Cestoval jsem s varnou konvicí. Pil jsem výhradně
převařenou vodu z kohoutku. Na trzích jsem nakupoval
ovoce a zeleninu do svých sáčků či do batohu. V obchodech jsem si koupil rýži z pytle přímo do mé nádobky. Na
cestách vnímám velmi silně, jak je země i moře znečištěno plasty. Sebekriticky jsem zhodnotil, že se stále podílím na znečištění planety tím, že cestuji. Přispívám na
spotřebě pohonných hmot dopravních prostředků a tím
emisi skleníkových plynů a škodlivých látek unikajících
do půdy a podzemních vod.
V pátek večer mě Vláďa ukecal, abych s ním šel večer tancovat do klubu. Že prý on půjde lovit ženské a já
kluky. Prý to měl být podnik na pláži, tak jsem se těšil na
omladinu a oblékl se jako na pláž. K mému překvapení to
tam vypadalo úplně jinak. Byl to luxusní podnik u majáku. Dokonce nás do kopce zdarma vyvezli z parkoviště kyvadlovou dopravou a ochranka se k nám chovala
s velkým respektem. Uvnitř se nacházela směs bělochů
a černochů a řada lidí byla hodně slušně oblečená. Já byl
v kraťasech a tílku, takže jsem si z počátku připadal, že
nezapadám. Pak jsem začal tancovat a ten pocit mě opustil. Po chvíli jsem si zul i sandály a tancoval jsem bos.
Zamyslel jsem se nad svou cestou a změnou prostředí.
V pondělí večer jsem s mauritánskou chudinou cestoval
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velmi nepohodlným vlakem skrz poušť a v pátek večer
jsem tady tancoval v podniku na úrovni s výhledem na
Dakar. A obě dvě události jsem si užíval. Cítil jsem pocit
štěstí, když jsem si propojil zážitky z celé této cesty. Miluju kontrasty.
Největší radost jsem měl z toho, že jsem nepodlehl
strachu, že mě neodradily rady vládních organizací a že
jsem se řídil svým vnitřním pocitem. Jsem vděčný, že
jsem tuhle cestu podnikl. Mauritánie mi ukázala mnoho
hezkého.
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Choum, Mauritánie, selfie s Vláďou (vlevo) po noční jízdě vlakem

O AUTOROVI

KAREL BÁŤA se narodil 25. 10. 1982 v Karlových Varech. V roce 2009 složil rigorózní zkoušku a obdržel titul
PhDr. na Fakultě sociálních věd UK, Institutu ekonomických studií. Jeho vzdělání do značné míry ovlivnilo i jeho
náhled na lidi a země, do kterých cestuje. V době vydání
této knihy navštívil více než 110 zemí světa. Po intelektuální stránce se zajímal o různé filozofické a náboženské
pohledy na život, kde teorii z knih mohl otestovat v praxi
během kontaktu s lidmi různých vyznání během svých
cest. Ve svém životě se též hodně zabývá sportem a různými formami pohybu. V roce 2013 vystoupal při několikatýdenním treku v Himálaji až do výšky 5500 m n. m.
a v roce 2014 uběhl za polárním kruhem maraton. Pracuje
v rodinném podniku v Karlových Varech jako ekonomický manažer lázeňských hotelů. Jeho největší vášní jsou již
od roku 2005 různé formy jógy, čchi-kungu a vnitřní práce spojené z poznáváním své vědomé i nevědomé mysli.
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