
Na východ od ráje, mnohoženství a něco o mase. 
       díl čtvrtý 

 

•  If you want to know the end, look at the beginning.”   Africké pořekadlo ¨ 

• Když chceš znát konec, podívej se na začátek.  

 

Děkuji za reakce, velmi mne potěšily.  Minulý díl povídání o Solitaire vás oslovil, a tak ještě přidávám 

fotky z roku 2009. Vpravo tehdejší majitel Moos, jedna z hlavních postav knihy Solitaire, pekař jehož 

chleba a jablečný koláč byl vyhlášený, je už bohužel několik let po smrti. Ale koláč i chleb se prodává dál. 

      

      

  

Po 3 nocích v domečku na konci světa obskakovaného 

sarančaty, zvedneme kotvy. 

 A kam pojedete teď? Na východ od ráje, přece. Na západě 

je jenom písek.  

A jak se tam dostanete? Jo, to je dobrá otázka. 

 Přes Solitaire, kde doplníme zásoby vody, vína a nafty se 

vydáme na cestu. Dnešní noc je naplánovaná na farmě 

severovýchodně od hlavního města. Našla jsem ji náhodou 

na internetu. Vypadala, no, tak ne turisticky.  

Máme dlouhou trasu před sebou. Nastavíme v navigaci 

koordináty na farmu, které Paul před odjezdem naládoval 

do externí navigace a čekáme na výsledek. Ta počítá, 

počítá, až se málem zavaří.                                          

 

 

 

To čekání si zpestříme my, tady, povídáním o mnohoženství mého muže. U nás doma je to skoro jako 

v Utahu. Ano, zatím mu to toleruji, nestydím se, mohu o mnohoženství volně hovořit i s jeho svolením. Je 

tolerantní Holanďan, žádný Mormon. Takže 

 

 



 

Máme doma 2 ženský navíc, které nám kecají do života na cestách. Naštěstí si můj muž bere 

jenom jednu na danou cestu.  Obě mají stejná jména (prosím, seznamte se: TRUUS), jedna je 

starší a má problémy s pamětí a občas zkolabuje, druhá dělá, že snědla všechnu moudrost 

světa a dá se ještě vylepšovat, má  lepší fyzičku, ale při updatování na cestu stojí peníze a je 

těžší a objemnější. Taky se po cestě hodně a ráda hádá, hodně žere a já jsem na ni alergická, 

protože jsem chytřejší než ona a můj muž to většinou nevidí a dává jí za pravdu a nastanou v 

autě diskuze. Mluví dobrou angličtinou, to se musí nechat, na to, že má holandské jméno, ale 

často se opakuje a její slovník není nijak obsáhlý. Má trpělivost, to je asi jediná věc, kterou ji 

závidím.  

Před cestou si manžel nejprve  vybere jednu Truus.  S ní tráví hodně času, hlavně po večerech. 

V té době je nesmím rušit. Mazlí se s ní a láduje ji daty. Nic na tom nemění, že data poskytnu 

já. Manžel dělá před Truus, že je snad on vymyslel.  Jejich interakce bývají do noci. Truus se na 

cestu opatrně zabalí do koženky a jako poslední se s manželem vydá na cestu. Samozřejmě 

v příručním zavazadle.  

Už je vám asi jasné, že obě Truus jsou externí navigace.  

Tak, čekání se vyplatilo, Truus už našla cestu. Přijedeme do cíle večer po sedmé hodině. Je mi to jasné, 

zase se budeme dohadovat. Podle mě a 20 let starých map této části Afriky, které mám na klíně, nám 

cesta bude trvat nejdéle 6 hodin a ne 8,5, podle trasy, co Truus navrhla. Ona totiž arogantně neuznává 

některé silnice, i když má naládovaný update Jižní Afrika 2022 za sto Euro. Zato chce odbočovat na 

privátní prašné, neznačené cesty na farmách, někdy vjezdem, jindy plotem. Pokud vjezdem, to jí manžel 

ještě věří a nastává v autě výměna názorů se mnou ( to dělají tolerantní Nizozemci, oni se nehádají). 

Pokud chce Truus jet dál plotem, tak i můj slušný gentleman ji okřikne a někdy i vypne. Nakonec jsem mu 

dobrá já a moje mapa. Já vím, že když je mezi naším výchozím stanovištěm a cílem hora či moře, je 

tentokrát třeba jet oklikou. Jo není to tu rovina jako v Nizozemí. Naopak, když je rovina a cíl je 3 km přede 

mnou, já ho vidím a cítím ve vzduchu grilovačku, není třeba se vracet na asfaltovou cestu a objet cíl 100 

km trasou a přijet z druhé strany.  

Takže zatím jedeme podle mapy. Nejprve spatříme stádo žiraf, kousek od Solitaire. Jak tam v poušti 

přežijí? Potom si všimnu řady zelených akácií lemující nyní vyschlou řeku. Je to asi místo, kde Ton van 

der Lee našel ten ráj a kempoval tam.  LOCATION, LOCATION 

 



 

 

 

Možná si řeknete, tak to teda nevypadá jako moje představa ráje. Tak vám tady dám ukázky z okolí. 

Ráj hraje všemi barvami. A není tam tlačenice. Když chcete do zlatova, zamhouříte oči.  

   

Kdo preferuje růžovou, barvu budoucnosti, tak je zase otevře. Tak snadné, vybarvit si ráj.  

 

 

 

 



 

Máte rádi černou? Počkejte chvíli, než se setmí a sundejte brýle, aby vás nerušily hvězdy naší galaxie.   

 

 

Ráno si brýle nasaďte a pořádně se rozhlídněte. Už ten ráj vidíte?  

 



 

 

Jsme zase na cestě. Prašnou cestou vystoupáme krásným průsmykem Spreetshoogte Pass na vysočinu 

Khomas ve střední Namibii. Zvládneme nejprudší stoupání v zemi :14% (ta část je už vydlážděná) a 

pokocháme se nádherným výhledem. Jsme ve výšce 1.822m n.m.     

 

 

Všechno klape. Poslední díl cesty přenecháme navigování Truus, pod mým dozorem.  

 Farma na internetu vypadala mile, 2 domečky 

pro hosty v krásné zahradě. Spokojení 

návštěvníci. Po cestě do Etoše. 

 

 

Od posledního městečka Okahandja vidíme podél silnice (je to zase ta slavná B1) plakáty a reklamy na 

steaky z masa, které dodává farma pana K., vyhrává pravidelně titul nejlepší farma na maso na sever of 

Windhoeku. Jméno farmáře je mi povědomé, aha, je to asi ta farma, na kterou teď míříme.  Mám zvláštní 

pocit, co ta auta s dobytkem, která míjíme, která jedou směrem na jatka. Na to teď, na dovolené, nechci 

vůbec myslet. Doma, v Česku bydlím nedaleko největšího masokombinátu v ČR, Poličce. Vždy, když 

doma míjím auto se zvířaty, tak mám zkaženou náladu. Je mi jích líto. Ale zase na druhou stranu si ráda 

dám steak nebo šunku. Připomíná mi to teď situaci na Ukrajině, kdy válku všichni odsuzujeme, ale za 

plyn a ropu platíme rádi agresorovi. Uvědomuji si pokrytectví, které tak nemám ráda.  

Zase ale chci dát farmě šanci. Prožít vše bez předsudků, jak těžké.  

Farmu po asi 20 minutách od dbočky z B1(posledního kousku cesty) hravě najdeme. Koordináty byly 

správné a Truus nás tam přímo dovedla. Paní domu, sympatická Afrikánka (Afrikánec = běloch 

s holanskými kořeny, ktery mluví afrikánsky) nás uvedla do domku a ukázala verandu, kde budeme 

večeřet. Domek i veranda mají přístup do krásné zahrady s bazénem. Na verandě jsou lovecké trofeje, 

farma funguje 2 měsíce v létě jako tzv. Hunting farm. Rodina se věnuje conservation a vydělané peníze 

z lovu antilop věnuje m.j. na záchranu nosorožců. Paní farmářka nám vyprávěla rodinnou historii, oba 

manželé se narodili tady. Ona o farmu dál.  



Večerní program je pouze pro nás - hodinu a půl trvající game drive.  Pan majitel nás povozí otevřeným 

terénním vozem po farmě. Pozemek, několik desítek tisíc hektarů velký, je rozdělen ploty na různé 

rozlehlé sekce, velikosti např. 500m x 800m, v každé velké ohradě jsou zvířata. V několika jsou býci, 

různé antilopy, včetně stáda vzácné Roanatilopy a sekce pro nosorožce. Automatická napajedla.  

 

Obdivuji nádherné býky, Mají jich asi 600. Kupují je několikaměsíční od chovatele a po 2 letech je 

odvezou na jatka. Býci mají obrovský prostor a je o ně velmi dobře postaráno. Tento fakt mě uklidňuje. Je 

vidět láska ke zvířatům. Určitě se býci mají lépe než naše kravičky ve velkochovech. Ty 2 roky života si 

užijí.  

 

Maso je hlavní potravou v Namibii. Zelenina a ovoce se těžko pěstuje v pouštním prostředí, hodně se 

dováží z Jihoafrické republiky.   

 

 



Jak mi sdělila kamarádka, která bydlí ve Windhoeku, Namibie není pro vegetariány.  

To mi opět připomíná příhodu z roku 2018 z jedné lodge v poušti ležící mezi Maltahohe a Sessriem (viz 

mapa z povídání č.2). To je ona. .  LOCATION, LOCATION 

 

Do Namibie jezdí hlavně Němci, asi jako Holanďani na Arubu. Myslí si, že jedou do Německa. Jiné 

národy ví, že jedou do Afriky a tak jsou na ni připraveni. Ne tak někteří (hlavně mladí) Němci. 

 Představte si situaci. Nádherné místo, daleko od civilizace. Jsme v restauraci na terase, jen 3 stoly 

obsazené hosty. Teplota venku tak akorát. Výhled na antilopy u osvětleného napajedla, západ slunce se 

odráží v bazénu vpravo. Romantika na druhou. Bude to noc plná hvězd. 

 



 

Je to taková krása, že lidé zapomínají si dělat Selfie. Číšník nám právě servíruje aperitiv. Paul vybírá 

jihoafrické víno k hlavnímu chodu a už se nám nese předkrm. Když tu slyším v hlasité němčině dotaz 

Haben Sie ein Gluenfreie mahlzeit? Přeloženo  Máte bezlepkové jídlo? Dotaz je slyšet na míle daleko. 

Kouknu směrem k hlasu, stejně jak všichni přítomní. Je to ta mladá Němka, doteď celkem nenápadná. 

Takový ten typ eko, bio, zen, bledá, co bere vše moc vážně, s jasnými ideály.Tento dotaz šokoval našeho 

číšníka, který mluví pouze anglicky. Vůbec tomu nerozuměl. Slovo Glutenfrei ještě nedošlo do pouště.  

To je Afrika. Nejprve si myslel, že problém v komunikaci je pouze jazykový. Chtěl vyhovět, náš host náš 

pán. Když pochopil, že lepek je něco, co může být v jídle, tak dámě přeříkával všechny potraviny, které 

jsou v jídle zpracovány a ona se na každou ptala, zda je v ní lepek. Její partner mlčky jedl. Všechno, co 

se jí doneslo na talíř pitvala a hlasitě vše odmítala (nastala dokonce dizkuze, zda v bramborách je lepek) 

a v podstatě všem zkazila večer. Večer, na který se člověk měsíce těší a který se nebude opakovat.  

 



Rozloučím se pro dnešek krásným příslovím. Ti, co byli v poušti, mi rozumí.  

 "God has created lands with lakes and bountiful rivers for man to live. And the wide deserts so that 

he can find his soul."   Tuaregské přísloví   

Bůh stvořil země s jezery a řekami, aby v nich mohl žít. A pouště, aby v nich mohl najít svou duši  

 

 Fakta  

Koordináty GPS   ti, co jezdí rally, ti to znají. Jsou ve formě čísel, jako např. Sessriem má např. koordináty 

24° 29′ 32.03″ S, 15° 48′ 13.59″ E . Když tato čísla zadáte do Google maps, dostanete přesný bod 

na mapě světa. Nesmíte se ale spléct. Jedna chybička a jste na jiném kontinentu.    

 

Rally v Ugandě 2016, stará Truus je zde jen 

jedna z pomůcek navigace, vedle papírové mapy, 

mobilní navigace a ten velký papír je část 

Roadbook.   

 

 

 

 

 

 

Truus holandské dívčí jméno pro ženu neurčitého zjevu, takovou nepříliš chytrou a nevyčnívající 

z davu. Takovou, kterou mají holandští muži většinou doma. Taková žena obecná. Češi by řekli “ ta 

moje stará “, Holanďani řeknou “Truus“, uu vyslov dlouze jako německy ü ve slově müde..  

 

Roanantilope   Vzácná antilopa. Má hřívu jako kůň.  

Je podobná zdáli na oryxe. 

Česky se jí říká antilopa koňská  

 

 

 

 

 

 

Hunting farms  farmy, které chovají divokou zvěř a vydělávají peníze organizací lovů.  

Conservation  ochrana přírody, např. ohrožených druhů zvířat jako je nosorožec.  
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