
Es geht weiter  ( a jede se dál) 

 

Zde jsem s dalším povídáním o naší cestě. Mezitím jsme už v polovině cesty, jen asi 150 km 

od Luxoru a potom do Asuánu. Doteď jsme neviděli žádnou jinou loď na Nilu - nepočítám 

malé loďky rybářů, pontony a policejní lodě. Zjistili jsme, že i na plující policejní lodce se dá 

modlit. Rituál mytí nohou před motlitbou se udělá jednoduše v Nilu. Paul to nafilmoval.  

 

Život na palubě 

Vše v němčině. Majitelem je německá CK. Denně 4 - 5 x jídlo, vynikající, včetně čersvého 

pečiva. Máme společný stůl se 2 Rakušačkama. Naše čtyřka = Jsme jediní >cizí < turisti na 

palubě. Dámy mají děsný vídeňský akcent a smysl pro humor. Dělají si legraci z 

Němců.  Můj muž je baví. I když jim z poloviny rozumí a já ze třetiny, tak se přímo 

řehtáme.  Začínám mluvit německo holandsky. mně nerozumí nikdo, nevím, proč je to 

komické.. ( i když se ty řeči tak sobě podobají..)  

Víno, pivo a koktejly téměř celý den k dostání. Často výlet na zajímavá místa, na břehu 

čeká náš kahirský autobus, který jede podél Nilu s námi.. Už jsme viděli hroby faraónů 

všech dynastií. Doprovází nás vždy několik aut s vojáky.  Vojáků je více než turistů. Hroby 

jsou většinou nahoře ve skalách, tak musíme šplhat nahoru jak kobylky. 

Odpoledne, když není výlet, tak máme lekce arabštiny či vaření. Vždy nějký 

program.  Večer loď zakotví a bývá procházka za doprovodu vojáků po městečku.  

Máme štěstí, naše kajuta je s výhledem na východní břeh. To znamená, že denně mohu fotit 

z balkonu v noční košili východ slunce -je to kolem 6:00. Západ slunce je už po páté hodině 

odpoledne a to jsme buď na výletě nebo máme nahoře na SUN deck čaj o páté, nebýváme v 

kajutě.  

 

Podél lodi 

Celou cestu je Nil široký až cca 500 metrů. Pobřeží je lemováno vesničkami a městy . Po ca 

2-5 km jsou postaveny mešity. Po ca 15 Km koptické ortodoxní kostely.  

O sběru nebo třídění odpadu ještě neslyšeli a tak po x metrech je skládka odpadů přímo na 

břehu řeky. V odpadcich se hrabou psi, kozy, ptáci, děti a ženy pod hromadou plastu perou 

prádlo. V neasfaltovanych  ulicích je největší binnec, špína a chaos, co si dovedete 

představit. vesnice nemají el. vedení , jenom mešity jsou večer  osvětlené. Nicméně políčka 

u Nilu hezky obhospodařují. Tak žije většina ze 100 milionu obyvatel Egypta. 

Vítají nás, přece jenom jsme jediná loď, co pluje kolem, kterou viděli za měsíce. Ženy 

mávají, malÉ děti řvou a mládež po lodi někdy hází kameny. 

A my plujeme dál.... 

 

 

Arabská přísloví 

• Je hloupé si stěžovat na svět. Světu je to jedno. 

• Co vítr přivane, to později bouře odvane.  

• Měj důvěru v Aláha, ale přece jenom si velblouda přivaž.   

•  

Posledni fotka je  ze skalniho hrobu Beni Hassan , pohřebiště dynastií  Střední říše 

(2055/2040–1650 př. n. l.) 



• 

 



•  


