
Kapitola 5. – Lidi 

 

Chtěla jsem další pokračování nazvat : A pohádky je konec. Ne kvůli tomu, že 

naše cesta končí (pozor, máme ještě asi 1-3 cesty před sebou), ale díky tomu, 

že jsme se dostali do vod masového turismu. 

 

Nicméně je to všechno o lidech. Je jich na světě moc.  

Připlouváme totiž do města Luxor, odkud  začínají mini Cruises velkých lodí 

mezi Luxorem a Asuánem, které nabízí všechny světové CK.  Turisti sem 

přijíždí od Rudého moře na 1 až 4 denní výlet. Těch lodí je asi 250. V době 

Covidové je část odstavená. Naštěstí Číňani jsou zatím doma.  

 

Hlavním zájmem většiny těchto návštěvníků je udělat si mobilem Selfíčko u 

nějaké památky.  Klid je ten tam, desítky otravných prodavačů suvenýrů se 

táhnou za turisty (zde se hodí znalost arabskeho vyrazu KHALAZ = už dost! na 

odpuzení prodavače), v pouštním údolí jezdí vláček,  všude kakofonie všech 

možných řečí. Nejvíc slyším ruštinu a americkou angličtinu, neboť Rusů je tu 

asi nejvíce a Američani jsou zase velmi hlasití. Ruské a jihoamerické turistky 

mají krásné róby a nafouklé rty, aby vynikly na těch fotkách. Hodně zavazí. 

Američani jsou zase v post důchodovém věku, kdy mají konečně volno a 

mohou cestovat, také zavazí, šourají se, většinou jsou to vdovy nebo páni 

s berlama. Mají zájem o dějiny, nicméně to moc nechápou. Tisíc let sem, tisíc 

let tam nehraje z amerického pohledu na historii moc  velkou roli, navíc 

špatně slyší.  



 

    

      Lokální turistka                   USA                                       ?? 

     

Živá socha v chrámu Karnak 

 

Vše tedy pro turisty, i ráno možnost objednat let balónem.   



Intermezzo  Jak jsme přežili 

Jsem v Luxoru potřetí v životě. Poprvé v roce 2001 , hned po teroristickém 

útoku na dvojčata v New Yorku, kdy nás bylo v Luxoru pár a měli jsme všechny 

památky pro sebe.   

 

Podruhé v roce 2009, jako 2denní zastávku  (pauzu) v měsíční francouzské 

rallye CHEOPS, kdy nám na památky nezbyl čas. Ale zase máme historku.  

První den v Luxoru jsme si odpoledne 

rezervovali v kanceláři hotelu ranní let 

balónem nad údolím králů. Pochlubili 

jsme se Francouzům, ale večer Paul let 

zrušil, neboť nechtěl vstávat ve 4 

hodiny ráno, chtěl si odpočinout. 

Druhý den při snídani se nás Francouzi 

s úžasem ptali: jé, vy žijete ?  

doneslo se jim totiž, že jeden balón ráno spadl a že tam zemřeli 2 Holanďani, 

takže si mysleli, že jsme to byli my. 

Nevěděli, že jsme  let zrušili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ráno 5:00 -a my plujeme dál. Směr Asuán.  Musíme se smířit s tím, že od teď 

už nebude Nil vždy jenom pro nás. Vychutnáváme chvilky z paluby naší lodi.  

 

 



Tato fotka je vyfocena ráno asi 20 km od Luxoru na jih proti proudu, tam kde 

se řeka ohýbá. Balóny se vznáší nad pouští , nad údolím králů.

 

 na obloze začíná být těsno.  Migrace pelikánů. 

 

 



praktikálie 

Luxor (též znám pod jménem Théby) jako dávné hlavní město Egypta za dob 

Faraonů Nové říše se pyšní množtvím památek. Na východním břehu Nilu je 

největší chrámový komplex  Karnak Temple, dále světoznámé údolí králů, 

královen, kde jsou v poušti vykopané hrobky mocných i méně známých 

faraonů včetně slavného hrobu Tutanchámona. Navíc nádherný zádušní 

chrám královny Hatšepsut (byla jedinou staroegyptskou královnou), který byl 

v roce 1997 cílem teroristického útoku, při němž zemřelo 58 turistů.    

 

Chrám  Hatšepsut 

Zajímavé je, že v Luxoru už jsme neměli vojenský a policejní doprovod.  

 

 

 

 Arabská přísloví na dnes 

• Kdo se jednou vydá do pouště, stejný se nevrátí.  

• Humor a trpělivost jsou 2 velbloudi, s kterými projdeš každou poušť.  

• Jsou 3 věci, co se nedají vrátit : vypuštěný šíp, rychle vyřčené slovo  a 

promeškaná minulost.  


