
Nepovedená návštěva u krále, marocký design a čas slonů 

  díl sedmý 

I have not been everywhere, but it's on my list                                                  Susan Sontag                                  

Ještě jsem nebyla všude, ale mám to v plánu      

Před odjezdem z Aoba lodge se chceme podívat na jiné ubytování  v ONGUMA rezervaci.  Abychom na příště 
měli změnu. Jdeme si prohlídnout Onguma Fort, hraničí s Fishers pan. Má otevřený výhled na n.p. Etoša. A 
bylo to WOUW. Co já mám ráda na Africe jsou na horní příčce 3 věci- zvířata, poušť a marockou architekturu. 

A paní majitelka, asi je moje dvojče, prý to sama zařizovala, si nechala nábytek a doplňky poslat z Maroka.  
Krásně zde zkombinovala africký a islámský design. Hlavní prostor = recepce, restaurace,veranda, nádvoří.  
Každý dům v lodgi  má menší věž - fort-   a z ní výhled na zvířata u napajedla a Etošu, Fishers pan. Vlastne 3 
výhledy : z verandy, prvního poschodí, kde je ložnice a potom ze střechy věže. Byly jsme zde kolem desáté 
ráno a hemžilo se to divokou zvěří. Ti, kdo se chystáte do Namibie, tak uvažujte o této lodži, je jako z pohádky 
tisíce a jedné noci. A začněte šetřit. Pohádky nebývají laciné. Zde je Moodboard: 

 
 

Onguma Fort  -Výhledy z lodge na zvěř a marocké nádvoří s bazénem v hlavním prostoru u recepce a 
restaurace . 



 
Výhled z restaurace a pokoje hostů 

 

Pokochali jsme se a jedeme do parku. Auto jsme přebudovali na safari focení. Paul bude nejenom řídit, ale i 
fotografovat. Má pro sebe celý předek vozidla. Já si zařizuji zadní sedadlo, mám tam kromě detailní mapy 
parku se všemi napajedly a odbočkami v parku 2 foťáky, na jednom 3 kilový 300 mm teleobjektiv se clonou 
2:8. Druhý foťák má zoom. Připravený mám široký objektiv a 50 mm. Je to ideální rozmístnění dvojice 
fotografů.  Tak můřeme fotit žvířata zleva i zprava. A zastavit, kde a kdy se ním zamane.  

První den se více díváme, než fotografujeme. Vychutnáváme tu krásu. Kvalita fotografií je úměrná délce 
pobytu v parku.  

To je podobné jako cruise na Nilu. Za 14 dní plavby se dá zachytit duch řeky Nil a trošku se vžít do starých 
Egypťanů. To se asi nepovede během 2 stresujících dnů s milionem turistů okolo při návštěvě známých míst 
mezi Luxorem a Asuánem. To nabízejí CK pod jménem NILE CRUISE . V tom případě si budete víc pamatovat 
frontu na WC než jména egyptských bohů.  

                                                                                           

Stejně tak SAFARI. Představte si, že sedíte v 
minibusu a projedete za 1 den park (protoře 
musíte za 10 dní stihnout celou Namíbii, Někdy 
ještě Botswanu. A po příjezdu domů vykládat o 
safari.)  

Budete poslouchat, jak sousedka vypráví v 
čem pere prádlo a jak se dvojice za vámi hádá. 
V češtině. Občas vám průvodce sdělí zebra 
nalevo, kudu napravo. Pokud uvidíte lva, tak 
díky tomu, že se řidič domlouvá s jiným 
řidičem, kde asi ten lev byl viděn. Váš minibus 
bude desáté auto v řadě, čekající na výhled na 
lva. I to je Afrika.  

 

Tam je prý někde lev. Zaškrtni si prosim na seznamu lva, už nám chybí jenom slon.  

 

No to byste měli levnější a pohodlnější zůstat doma a dívat se na filmy o přírodě a divoké zvěři od Davida 
Attenborrow.   



Stejně, sledování filmů o přírodě je dobrá příprava na opravdivé safari. Pravidelním sledováním dokumentů o 
Africe se poučíme o chování zvířat. Nebudeme tedy potom v poledne hledat leoparda v trávě v holé krajině, 
když víme, že spí na stromě.   

 

 

Geparda si řidiči nehlásí, 
protože ten je vmžiku 
opět neviditelný. 

 

Lvi naštěstí po jídle 
dlouho spí na místě, 
takže vám neuteče.  

 

Tady na snímku lev 
obložen dvěma lvicemi. 
Asi dva metry od silnice.  

Lev je král a nikdo mu 
nic nemůže. Tak se taky 
chová.  Jako král.  

 
Tady leoparda hledat nebudeme. I když to je ráj antilop skákavých. 

 



 
 

 

Vlevo - vzácný okamžik zachycení geparda na fotce: Nejrychlejší 
zvíře na planetě zde v klidu, na číhané.  Pořádně se rozhlédnout, 
ujistit se, zda někde blízko není král divočiny, ten by je klidně 
roztrhal, jsou jeho konkurenti v lovu.    

              

 
 

Pořádně se rozhlédnout                                                            Tady nám navečer přešel leopard přes cestu. 

 

Rozlišíte je? Gepard má štíhlé tělo na vysokých nohách, smutné tmavé oči. Proč smutné? Z očí mu vede tmavá 
linie srsti dolů, vypadá to, jakoby plakal. Leopard má oči zelené, je větší s kratšíma nohama.  



   

Taky se moc nehlásí  a nemluví o  
spatření nosorožce. Nebylo by 
vhodné, aby se pytláci dozvěděli, 
kde se zvíře nachází. 

Bez milosti by toto vzácné  
archaické zjevení zabili jenom kvůli 
tomu, že si jeho roh objednali 
impotentní muži z Asie, kteří věří že 
jim konzumace prášku z rohu 
navrátí mužnou sílu.  

Za roh z nosorožce se platí až přes 
100 000 dolarů za kilogram.  

Takže vám ani neřeknu, kde jsme 
tuto krasavici viděli. Ale zhruba - 
bylo to letos někde v Africe.  

Vlastně můžu, ona asi nebude na 
stejném místě, (TIMING), nebezpečí 
nehrozí. Bylo to když jsme se vraceli 
z nepovedené návštěvy u krále 
NEHALE.  

 

 

To mi připomíná jedno z našich prvních setkáni s nosorožcem. Bylo to v Jižní Africe v Pilanesberg. Jak název 
napovídá, je to v horách. Jeli jsme prašnou cestou dolů prudce do zatáčky a ejhle - na cestě, asi tak 5 m od nás        
- 3 tanky. Tedy 3 nosorožci s rohama u země, nachystaní na útok, akorát tak naše auto nabodnout. Paul hned 
reagoval, Dupl na brzdu, hodil zpátečku a co nejrychleji zabral do kopce do zatáčky. A já na něho řvala, ne tak 
rychle, musím je napřed vyfotit. (Za dobrou fotku bych se nechala zabít, jak jste asi už vytušili.) Tehdy jsem 
měla foťák na film, tak jsem rychle cvakla, to je výsledek.  

 



 

Konec staré historky. Jsme zase v Etoši.  

 

Hned druhý den v Etoši máme naplánovaný výlet na sever, vyjet z parku jedním ze 4 vstupů a navštívit novou 
moderní lodge se jménem Král Nehale, kterou nedávno postavili pár kilometrů za severní, málo 
frekventovanou  vstupní bránou do parku. 

  

Je prý výjimečná co se týká  designu a to 
nás zajímá. Podle internetu vypadá takhle. 

Ten výhled !  

 

Navíc cesta z parku ven je zajímavá, 
známe ji dobře. Nejprve lesní porost  a 
potom holé pláně se spoustou zvířat. Je to 
eldorado slonů, žiraf, zeber, pakoňů. A 
možná spatříme i nosorožce.  

 

 

 

 

Jelikož je dnešní trasa daleko od centra parku, kde je většina turistů, tak se těšíme na samotu. U napajedel 
nikdo, jenom my a sloni.   

 

 
 

 

Nejprve se stavíme v kempu Namutoni a natankujeme. A jedeme. Cesta z Namutoni k bráně trvá  2-3 hodiny, 
pokud chceme vychutnat Afriku a po cestě se zajet podívat na okolí napajedel. Jedeme rychlostí 30 km/hod. 
Tak máme čas hned zastavit, když se na silnici z křoví vyřítí sloní stádo nebo nosorožec.  Přesně jak jsme 
doufali, žádný provoz. Jsme sami. Cestou ven na sever nepotkáme žádné auto. U napajedla v lese je velký slon, 
tak si to užíváme. Na pláních je možnost  jet oklikou (odbočka doprava na mapě, kde začínají pláně), tak 
odbočíme od hlavní cesty. Stálo to za to. Tak se podívejte : surrealistické výjevy.  

 



 
 

Žirafy člověk nepřehlídne 

 

 

 
 

 

 



 
Slon samotář, na rozlehlé rovině vypadá jako drobeček. 

 

 
Galop Pakoně připomíná rotaci osamělého elektronu v prostoru kolem jádra vodíku.  

 



 Ano, tam v dáli je někde King Nehale. Projíždíme planinou a co mě zaráží jsou velké kaluže vody, s tím jsme 
nepočítali. Asi tady nedávno pěkně sprchlo. Poslední kus cesty musíme absolvovat po hlavní (vždy ale prašné) 
komunikaci. Prašné se změnilo občas v bahenité. Kaluže se prohlubují s každým kilometrem směrem k východu 
z parku. Nechceme se vracet. 

 

 
 

Divoká prasata jsou vidět na hlavní cestě. V ten moment, kdy zalezou po straně do trávy, jsou neviditelná. 
Stejně tak lev nebo leopard. Po cestě v dáli se lesknou na silnici jezírka. Brána je pár kilometrů vzdálená. 

 

 
 

Lev je v trávě téměř neviditelný 



Už vidíme bránu. Supr, zbývá jenom kilometr či dva a jsme z parku venku. Už nebudeme riskovat průjezdy 
vodou. Kdyby se zde auto zahrabalo kolama do bahna, máme problém. Nemůžeme vylézt z vozu, protože 
predátoři se můžou vyskytovat poblíž, schovaní v trávě. (Nejprve jsem se při afrických výletech nebála zvířat. 
Spíše výšek, samoty atd. Paul byl vždycky opatrný. Ale od té doby, co jsem viděla na internetu krátké video, jak 
pán vyšel na safari z auta a chtěl fotil lva a během 3 vteřin měl rozpárané břicho a lev si pochutnával na jeho 
vnitřnostech, jsem obezřetnější.) Objížďka tedy, mám nachystanou mapu na klíně. Truus bychom to marně 
vysvětlovali.  

Usnesli jsme se, že zpět do Etoše ,(kde musíme dnes 
přenocovat v kempu Halali), po návštěvě Krále Nehale, 
pojedeme tedy oklikou kolem parku po normální silnici 
(viz obrázek vlevo, cesta černě vyznačená ) a vstoupíme 
do parku zase u Aoba lodge. Takhle jsme to vymysleli.  

 

Zní to jako  supr plán. Jenže  to je Afrika. Nedá se 
plánovat. Zapomněla jsem, že v Africe se žije z hodiny 
na hodinu a na nic se nedá stprocentně spolehnout.  
Carpe Diem se opravdu prožívá. Proto je místní 
obyvatelstvo vždy dobře naladěno, nachystáno hned 
zpivat a tancovat. Neodkládat na zítra. Nedělat si 
starosti z budoucnosti.  

 

Trvá pár dní, než Evropan přejde do této psychické 
polohy.  To je Afrika je podobné  Mañana ve španělsky 
mluvících zemích a  Inshallah  v muslimských.  
Muslimové to svádí na boha, Španělé  to teď řešit 
nebudou. A v Africe je to vina kontinentu.   

 

Poslední obrovská bahenitá díra je projetá, velký obdiv řidičovi, auto zaliskané blátem až do okna a už jsme u 
východu. U brány nikdo. Zatroubíme. Vyleze borec a zírá na nás. Když pochopí, že jsme přijeli z parku, sděluje 
nám stoicky. Zůstaňte, kde jste, dál se nedostanete, je to neprůjezdné. „Jak to? to si snad děláte legraci“, 
vyjedu na něj. „Za námi je celá pláň pod vodou“ , říká, „ a pokud vaše auto neumí plavat, tak se ke králi Negale, 
nebo na hlavní silnici vůbec nedostanete. Vraťte se hezky do Parku.“  

 

Jsem teprve necelý týden v Africe, tak mi to snad bůh odpustí. Začala jsem klást hochovi evropské otázky. Paul 
dělal, že mě nezná. 

• A proč nám nikdo u vchodu nebo v kampu u pumpy neřekl, že je tento výjezd neprůjezdný?  

• Nahlásili jste to na centrálu parku?  

• Co máme dělat, kdyby auto zůstalo trčet v bahně?  

• Nahlásíte to alespoň teď na centrálu? 

• Co byste dělal, kdyby bylo pozdní odpoledne a my nemohli dojet do kempu před uzavřením?    

• Jak to, že vám je jedno, co se zbloudilýma turistama?  

• Funguje tady mobilní signál ? 

• Máte tady alespoň toalety?   

 

Voda a bahno přede mnou a voda a bahno za mnou. V takových případech mě utěšuje ruské přísloví.              
Ееще могло быть хуже - ještě by mohlo být hůře. Samozřejmě, je to vždycky tak.  Je to silnější než                   
To je Afrika.  V Rusku ví, jaké to je, když jde o život.   



 

 

 

 

 

A taky mám na paměti slova mé 
jihoafrické učitelky fotografování :  
Když už máte umřít, tak je to 
nejlepší v Africe.  

 

No nic, nebylo to až tak 
dramatické.  Podařilo se nám vrátit 
bez úhony.  

 

Po cestě kolem nás chodily 
zvědavé  žirafy.              

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taky přes silnici přešel  
nosorožec bílý.  

 

 

 

 

 

 



A co ti sloni? Ještě není pravá chvíle. Jejich čas teprve příjde. Příště.  Rozloučím se touto moudrostí.  

 

Straight roads do not make skillfull drivers      ~ Paolo Coelho                                                                                 
Rovné silnice z tebe neudělají zručného řidiče 

 

Fakta  
 

Etosha kemp   

Plotem ohraniřený prostor, vevnitř je recepce, obchod, restaurace, chatky na přespání, napajedlo, místo na 
postavení stanu a sociální zařízení, někdy benzínová pumpa. Kemp má vchod - bránu, která je otevřena od 
východu do západu slunce. Kdo přijede pozdě má smůlu. Dovnitř se nedostane, nebo ano a platí pokutu. 
Pokud zde chcete přespat, musíte být dopředu nahlášeni a mít zamluvené ubytování.  Výjímka je Onkoshi 
kemp, kde jsme přespali druhou noc. Žádná ohrada. Je postaven na kůlech a při parkování auta se musí dát 
pozor, aby v blízkosti nebyla lví smečka. Taky tam není napajedlo ani prostor pro stany, ani obchod. Pouze 
chatky a restaurace.  

 

SAFARI  ze Swahilštiny, "cesta, expedice" z arabštiny safar "cesta, výlet" Do angličtiny se dostala v 19. století  
synonym cesty za lovem divoké zvěře, trvající dny, týdny ve východní Africe. Přeneseně cesta za divokými 
zvířaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"There are no shortcuts to the top of the 
palm tree."  Africké přísloví  

"Na vrchol palmy nevedou žádné zkratky." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© foto a text Jana Vaňourková 


