
Zdravíme z Dendery 

 

 Plujeme proti proudu a co se týká přírody a lidí, s každým dnem se zarýváme hlouběji do 

Afriky. Je zde užší pruh úrodné země, blízko poušť a holé skály. Méně vesniček, okoli břehů 

palmy a traviny. Lidé jsou zde konzervativnější, jak nám včera sdělil v hodinové přednášce 

náš Egyptolog, který nás doprovází po všech výletech.  

 

Kupodivu co se týká staré civilizace, tak je to trochu naopak. Prvni faraón staré říše měl 

sídlo v Memphisu, což je dnes predměstí Káhiry, na dolním toku Nilu. Tam také nechali první 

faraonové staré říše postavit slavné pyramidy.  O těch ještě bude řeč.  Teď plujeme k 

Luxoru na hornim toku Nilu, uprostřed Egypta, slavnému hlavnímu městu Egypta pocelá 

tisíciletí. Teď například navštěvujeme chrámy bohů z posledního období faraonů z doby 

Ptolemaiů.  

 

No chtěla jsem psát o historii, ale přece jenom zase ta řeka, nedá mi to, zamilovala jsem si 

ji, asi proto, že protíná část mého nejoblíbenějšího kontinentu. Už jsem před 3 lety viděla 

její začátek = pramen Modrého Nilu ve Viktoriině jezeře v Ugandě a užila si cesty pralesem 

kolem divokeho horního toku Nilu. V Egyptě se z divoké dynamické krásky stala mohutná 

životní tepna  100 milionové země.  

 

 

Včera jsme propluli už druhými zdymadly , rozdíl hladiny byl pár metrů. to je též důvod, 

proč jsme na řece sami. Naše lo'd je přesně široká jako jsou zdymadla. Větší turistické lodě 

jimi nemohou proplout. Nicméně se bojím, že ode dneška už zde budu vidat jiné lodě. V 

luxoru totiž začínají Cruises do Asuánu, které nabízí každá CK. Doufáme, že doba Covidová 

přece jenom má vliv na počet turistů.  

 

Tedy zpět k řece. Za dob faraonů Nil dělal 2 x za rok záplavy a donesl v průměru 1 mm 

dobré půdy do zaplavených oblastí za rok. Za tisíce let u Nilu vyniklo úrodné údolí. Je zde 

nyní 30 m hluboko úrodná půda. pochází z Etiopských hor.  Nicméně od doby uvedení velké 

Asuánské přehrady do provozu nejsou zátopy a kvalita půdy se horší, musí se používat 

umělá hnojiva a je zde mnoho spodní vody. Též se do delty Nilu dostává častěji a více slané 

vody. Navíc elektřina z přehrady Asuánu pokryje pouze 10 % spotřeby Egypta.  

 

tak a KHALAZ  TJ. dost arabsky - O ŘECE.  

 

 

 

dnešní egyptská moudrost : pokud chceš mlsat med, musíš počítat s bodnutim včely  

 

fotky= první- děvčata pádlují v 6:30 ráno na druhý břeh Nilu do školy. Umí plavat? ptám se, 

pravděpodobně ne.  

západ slunce 

Nil od Kahiry po Luxor 

poslední fotka - moje ranní pracovna na sun deck , rychle než přijdou další užírači našeho 

internetového spojení. 
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