
Z jedné pouště do druhé, biblická pohroma, 

Africká tajemství      díl druhý 
V poušti Kalahari se nám velmi líbilo. Udělali jsme chybu, plánovali jen jedno přespání a  nejeli jsme  na 

ranní >game drive<, protože jsme se chtěli po cestě vyspat. Po probuzení nám bylo jasné, že jsme asi 

přišli o krásný zážitek. Na rozlehlém pozemku lodge měli totiž různé druhy antilop a žirafy a malé vyschlé 

solné jezero, to bývá velmi fotogenické.   

 

 Centrální prostor v lodgi, otevřený ven na verandu  

 



  

Po snídani jsme se rozloučili a pomalu jeli pouští Kalahari 

na západ, do míst, která jsou více navštěvovaná turisty. 

Překročili jsme jedinou tepnu Namibie, asfaltovanou silnici 

B1 spojující Etošu, Windhoek a Kapské město.   

Dnes máme naplánované 4 hodiny cesty, projedeme 

jediným městečkem u B1 a zastavíme se  na oběd v jediné 

vesničce po cestě = Maltahohe, v místním hotýlku. Vepřový 

řízek, brambory a pivo, tradiční středoevropská kuchyně 

včetně jablečného štrůdlu na jídelním lístku. 

Projíždíme horami, občas farma, jinak prázdno. Za tim 

prázdnem jsme jeli na konec světa.. 

 Podle plánu přijíždíme odpoledne do turistického centra 

Sessriem, brány do známé destinace  v poušti Namib,  

Namib-Naukluft National Park.  

 

NAMIB 

 

 



 

 

Sossusvlei (solné vyschlé jezero) s mrtvými stromy  

 

 

 

Vysoké duny pouště NAMIB 

 

 



 

Centrum se velmi rozrostlo, několik campingů a lodgí v blízkosti vstupu do parku. Navštívit Namibii a 

nevidět Namib by byla velká škoda. Je to taky jediné místo, kde jsme si naplánovali 3 noci, spíme v malé 

chatce v Desert Camp asi  4  km od vstupu do parku. Je to zde náš 4. pobyt a vždy žádáme při rezervaci 

poslední chatku kvůli výhledu do prostoru.  

 

 



Tentoktrát se ráno a večer barví do zlatova. Týdny po výjimečně vydatných letních deštích (léto je 

v měsici prosinec až březen) začala čerstvá tráva usychat. Ještě před pár týdny byla Namibie celá zelená.   

Na fotografii je ranní pohled z terasy.. Pro zvědavce, duny Namibu  začínají  asi 20 km odtud doleva.  

 

 

BIBLICKÁ  POHROMA 

Ještě něco jiného se barví do zlatova...  

První večeře v Sessriem Lodge, máme jídlo formou bufetu, čekám u rožně na čerstvou rybu, je už tma, 

africká noc, slyšíme jenom zvuky zvěře, vytí kojotů.  Venkovní restaurace je osvětlena lampami, jen kde 

nutné. Něco mi padne na hlavu. Rukou si hrábnu do vlasů a to něco se hýbe a seskočí s hlavy na zem. 

Ejhle, kobylka. Zlatá, asi 7 cm velká.  Proběhne mnou vlna husí kůže. Chce se mi křičet, ale ovládnu se, 

všude plno lidí . Nemám hmyz příliš v lásce. Jak se tak rozkoukávám, kobylky jsou všude. U hrnce 

s bramborama, na poklicích, na zemi, některé jsou už lidmi rozmačkané. Jdou za světlem. uf, mám po 

chuti.  

Večer příchod do chatky, Paul nechal verandu osvětlenou, prý abychom našli domek v té tmě. No hlavně 

jej našly kobylky. Bzučely, vrzaly, skákaly, bylo jich tam stovky a jak jsme stáli přede dveřma, než Paul 

otevře zámek , tak na mě ze střechy padaly, živé.. To už jsem pořádně křičela. Rychle domů a zavřít 

dveře. Mléčné sklo dveří dalo tušit, jak venku vyskakují. Alespoň jsem je slyšela narážet do skla. Tu noc 

jsem oka nezamhouřila.. Kobylky skákaly na dveře a já řešila všechny možné varianty zítřejšího útěku do 

auta. Volám synovi do Čech, aby  zjistil na internetu, zda je ted v Namibii invaze kobylek. Hned mě 

poučil, jsou to sarančata a invaze poslední byla v roce 2019, kdy kobylky sežraly celou úrodu.  

Copak by mně napadlo, že po pandemii, válce, se ještě dožiju invaze sarančat... Ani jsem je pořádně 

nevyfotila, to vím, dokumentární fotografie mi moc nejde. Za to si některé okamžiky intenzivně prožiju.     

Paul po lahvince vína pochrupuje. Tak ať mi nikdo neříká, že jsme si věichni rovní, že není rozdílu mezi 

mužem a ženou.. 



Rozloučím se pro dnešek  příběhem z minulé návštěvy Desert Campu r 2020, těsně před 

Covidovým Lockdownem. 

Březen 2020 
Posílám zprávu z Afriky. Včera byl den plný událostí a dobrodružství. 
 
Situace: jih Namibie, prašné cesty, vedro. Program na dnešek:  přesunout se z ubytováné v místě A do 
chatky v místě Sessriem. Je to pouze asi 50 km a tak jsme vymysleli, že pojedeme ještě na malý výlet. 
Před 17 lety na těchto cestách jelo 1 auto za hodinu, a to ve špičce. Jelikož v Sessriem je vstup do n.p. 
Sossusvlei, nejvíce navštěvované lokality turisty v Namibii, tak je tu teď celkem provoz. Na prašné cestě 
auto za sebou rozvíří písek, který se pomalu usazuje. Nepříjemné pro ty, co jedou za autem. Jelikož Paul 
nesnáší tento jev, tzv. Zandhappen ( holandský výraz pro polykání písku), tak se elegantně snaží předjet 
auta na těchto celkem širokých cestách. 
 
Událost 1 
Paul bravurně předjíždí 2 auta a za chvíli zpomaluje, auta ho zase předjedou. Končíme na kraji cesty, 1 
pneu je úplně na hadry. Zbývá výměna kola. To nás rozradostní. V TOM VEDRU, PRACHU U CESTY...Kde 
je hever?  Za chvíli staví rodina z JARu. Zde, v divočině si všichni pomáhají.   

 
Na to zastaví mladá dvojice.  
Pán převezme akci výměny kola a já koukám na jeho 
slečnu. Je to krásné zjevení. Tmavá pleť, zelené vlasy 
a nehty - barva jarní trávy, kraťasy a rudé tenistky. 
Miluji barvy. Dáváme se do řeči, zatimco hoši 
pracují.  
Jsou tu pouze na víkend. Barvy mění každou chvíli, 
nebot´ změna je život. Minulý týden měla vlasy a 
nehty modré. Musím jezdit častěji, pomyslim si.  Je z 
Windhoeku a studuje na pilota. Její přítel, misto aby 
jel do Sossusvlei, tak nám 30 minut pomáhá.  Slečnu 
a pomoc jestě fotím a jedeme dál. 
 

 
Událost 2 
Odpoledne přijíždíme na ubytování do Desert Camp. Jsou to chaty s výhledem a je tam krásná recepce 2 
chatky, mezi nimi malá zahrada, tráva barvy vlasů slečny z události 1 (tu barvu hned tak v Namibii 
neuvidíte) a uprostřed nádherný kokerboom.  Tady je, dokonce ve dvojici.  

 
 
Takže Janička dělá multitasking, jde, výská radostí, fotí 
kokerboom, spadne a vyvrtne si pravý kotnik. Protože 
úkol dívat se, kam šlape, zapomněla průběžně konat. 
Impozantní vstup.  
Hned všichni kolem. Dívka z recepce Paula nelení, 
ihned přinese kufr první pomoci, barman donese 
sáček ledu, Paul mi beze slov obmotá kotnik, teamová 
práce.Já všem  vysvětluji, že je vše ok, že to tak často 
děláme. V Egyptě na poušti či v Havaně na ulici, tyto 
detaily jim neříkám.  
To jsem si ještě před chvílí libovala, jak se moje zdravi 
na cestě dobře chová, žádný  záchvat arytmie, bolest 
břicha malá, jenom 4 dny průjem a astma mne trápí. 
 
 



Recepce i obsluha jsou šokovány naši souhrou  beze slov a začne diskuze na téma manželství. Toho si 
všimnou i 2 páry turistů ležící u malého bazénku a nastává chvilka mezikulturního a mezi gendrového a 
mezi generačniho filosofování. 
 
Událost 3 
Večer se vrátíme z pouště a večeře v nedaleké restauraci do chatky, je 21:30. Máme zvlášt koupelnu a 
zvlášt wc. U večeře nás posadili kousek od skupiny Italů (Covid byl tehdy v počátku v Evropě hlavně v 
Itálii), tak se hned chci pořádně umýt. Dveře koupelny jsou zamženy zevnitř - je tam vevnitř klíč-  a svítí 
tam světlo. Zkoušíme je otevřít klíčem od toilety. Nejde to. Je tam malé okno, neprůhledné. Paul že 
zajede na recepci a já musím s ním, co kdyby se tam někdo (zloděj) zamknul, vyrušen naším příchodem. 
Atmosféra houstne. Tma všude, Paul mě vyhodil u recepce a vrací se do chatky, kdyby zloděj náhodou 
chtěl utéct. Já na recepci vyložím situaci, už si na nás zvykli.. Paula, dívka, co mi dávala kufřík s prvni 
pomocí, zaujme vedení. Zavelí 2 chlapům, kteří se na její povel dávají na cestu k chatce, ona jde do baru, 
vyzvedne obrovský nůž a nebojácně kráčí  s nožem před sebou za nimi.Ve tmě se nůž leskne odrazem 
světla hvězd. No nakonec vše dobře dopadlo, hoši nožem otevřeli dveře od koupelny, nikdo viditelný v 
chatce nebyl. Jak se dveře samy zevnitř zamkly, jak se rozsvitilo světlo, zůstane dalším africkým 
tajemstvim. 
 
Ponaučení  ze všech 3 událostí . Nepodceňujme africké ženy 
  

“Africa has her mysteries and even a wise man cannot understand them. But a wise man respects 

them.”       

Afrika má svá tajemství, ani moudrý člověk  jim nemůže porozumět. Jen je respektuje. -Miriam Makeba 

jihoafrická zpěvačka, známá také jako Mama Afrika  

 

Fakta  

Namib-Naukluft Park   největší národní park v celé Africe. Písečné duny vznikají na pobřeží studeného 

Atlantiku. Vítr od moře je formuje do výšky a žene na východ.  Vzniká poušť Namib. V parku žijí různé 

druhy antilop, pštrosi, atd.  

Kokerboom     neboli quiver tree  latinsky Aloe dichotoma, česky Aloe rozcochatá. Kouzelný unikátní a 

velmi fotogenický >strom< . Roste v Namibii a severozápadě Jihoafrické rep.  v podobě stromu s 

půlkulatou korunou. Dorůstá výšky až 7 (i 10)m.   
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