
  

Sedím na lodi 
 

Říjen 2021 , Egypt 

 

Sedím na lodi na Nilu u břehu, kde pomalu končí největší město Afriky CAIRO. Nejdelší řeka na 

světě, zde asi 1 km široká, líně plyne do delty, cca 100 km odtud. Je 24 stupňů, vzduch voní 

vzpomínkami na pouštní Afriku, mírný vánek nám čechrá vlasy. Když zavřu oči, slyším v dáli 

exotický ruch města s klaksony a blízký šustot palmových větví pohybujicích se ve větříku.        

Voní gin tonic.  

 

Užíváme si volného dne na luxusní malé lodi pro ca 88 hostů. Pracuje zde 34 lidí.  Dnes jenom pro 

nás, jsme jediní hosté. Loď bude mít od zítřka celkem 47 turistů německy mluvících na palubě. (V 

době Covidu dovolí  egyptská vláda pouze poloviční naplnění kapacity.) 

 

Zrovna teď jsme tady sami, přijeli jsme o den dřív, díky společnosti Egypt Air, neboť náš původní 

let z Vídně byl zrušen a dostali jsme náhradní o den dříve. Dnes je tedy na programu jíst, pít, 

relaxovat, seznámit se s posádkou. Na mou otázku, jak se jmenují, odpovídají, že všichni jsou 

Mohamed, je to prý tak jednodušší. Samozřejmě tu nepracují ženy. 

 

Všichni >Němci< přiletí dnes večer ve 23:00 z německých měst Berlína, Frankfurtu a Mnichova. 

Jsem zvědavá jak se má němčina zlepší po tomto 15 denním výletě a jak se vyvine moje láska k 

našim sousedům. Zatím mně nevadí, mám je docela ráda. A to jsem si vzala s sebou arabský 

slovníček.  

 

Intermezzzo  

Právě slyším imána jak svolává k motlitbě...  a začíná být horko... uhm, další lekker gin tonic s 

jednou kostkou ledu.  

S Paulem se k sobě velmi hodíme (si myslím já), jsme opaky. Já si lítám vysoko- cesty a blázniviny 

vymyslím a on - jako správný Holanďan při zemi - je realizuje a zaplatí. Supr kombinace. (že by ze 

mne mluvil alkohol? ) Jo a těším se zítra na pyramidy, věřím v mimozemské síly.  

 

 

 
 
Foto z poslední návštěvy Káhiry, v roce 2009, kdy jsme jeli rally Cheops s francouzskou organizaci SUD EXPE.   



 

Teď relaxujeme, je to nutné ,neboť včerejšek byl ve znaku stresu z odjezdu, nejprve dát pejsky k 

Dane do Litomyšle, potom  zabezpečit dům na 17 dní, celých 12 hodin jsem měla tu moji arytmii 

docela vysokou. Pomohl až alkohol na lodi večer. Odlet  z Vídně, naštěstí Business, takže všude 

přednost bez čekání. Let s Egypt air byl plný, my dostali 1. řadu a po příletu byli jsme hned hotovi, 

čekal na nás reprezentant té rakouské CK, přes kterou jsme cestu objednali a s ním jsme 

absolovali rychle zdravotní a pasovou kontrolu (k nezaplaceni). Poté minivanem 1 hodinu cesty z 

letiště přes celé Cairo. Cairo se za ta léta, co jsme zde nebyli (naposledy v 2009) velmi změnilo. Je 

zde moderni infrastruktura a 3 proudová dálnice centrem krásně plynule jela, ovšem byl pozdní 

večer. Všude osvětlené památky jako Citadela (osvětlena červeně) atd. Po příjezdu na loď nás 

přivítal náš budoucí průvodce německy a když zjistil, že spolu s Paulem mluvíme mu neznámou 

řečí, tak řekl důrazně:  Doufám, že mluvíte německy, toto je německá loď. My přitakali JA WOHL. 

Je to výhoda, neboť vše zdá se funguje perfektně. Ráno jsme dostali program vytištěný na další 

den, začíná v 6 ráno a končí v noci. Takže asi nebude moc času na psani mailů. Mají zde v 

programu dole na strance jedno německé přísloví a jedno arabské. 

 

 

                                                                               Loď se zítra zaplní 

 



 Arabské přísloví je dnes: Černá káva musí být horká jako první polibek krásné dívky, musí vonět 

lehce a sladce jako její první objetí a být tak černá jako kletby matky, která na to přijde.  

 

mají tady nescafe z prášku ..a fotky zatim pouze z mobilu.  
  
 
Všechny zdravíme z Afriky. Hezké dny přejeme 
 

Jana  a Paul  
 


