
Čas slonů (konečně), babylon a krasavice    

  díl osmý 

 “The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.” 

Nejjednoduší cesta do vesmíru je přes hustý prales. 
― John Muir  

 

Dala jsem si letní prázdniny a stala se farmářkou. Není to můj cup of tea, tak jsem po čase sekání trávy, kácení 
stromů a vodní management (přepumpování vody  po dešti z jedné sady 4 kádí do dalších 10 kádí rozhozených 
na 5 místech našeho pozemku) přenechala hlavě rodiny a s radostí se chystám dokončit tu moji milovanou  
namibijskou epopej. Jenom zbývá zalít rajčata, fotit srnečky na zahradě a ignorovat poznámky mého muže, že 
zase sedím u toho počítače, tyto aktivity bych měla zvládnout levou zadní.  

 
Museli jsme na přípravu dřeva na zimu zapojit i moji 93 letou matku, jak je vidno, celkem si to užívala. 

 

 
A ti koloušci se nám narodili na zahradě. 

 



 
Tady je máme, maminka se činí, děti dělají pokroky. Teď, 2 měsíce staré, a už umí i očesat rybíz.   

 

To kácení stromů mně připomnělo slony. A už jsme zase zpátky v Africe, v národním parku Etoša. Na cestě vyhlížíme 
sloní trus. Začínáme být experti. Je mokrý? To je signál k radosti i opatrnosti. Jsou tu někde blízko. 

 

      
                    Bacha, jsou tu někde sloni.  

 

 
Sloni jsou inteligentní zvířata, před kterými musíte mít respekt. Stáda slonů se skládají ze samic a jejich slůňat.  
Vede je matriarcha.  

 



Dospělí sloni mužského pohlaví stáda opouštějí a buď zůstanou sami nebo tvoří malé skupinky.  

 

 
Skupina dospělých samců 

 

 Sloni milují rušení keřů a stromů. Když si zamanou, tak blokují cestu třeba i na hodinu. Napřed ožerou listy 
s větvičkami, potom větší větve a nakonec strom vyvrátí. To kácení už je jenom hra. Důkaz síly. Provoz se na 
silnici- cestě zastaví a auta čekají. Pokud se to stane cestou od napajedla, tak nestihnete dojet do kempu včas a 
přijede večer už k zavřené bráně. Proč by to dělali k večeru? Protože sloni mají daný rytmus dne.  

 

 
Třetí odpoledne. Stádo u napajedla. 

 

Kolem třetí hodiny odpoledne se stáda dají na pochod k napajedlu.  U nás v rodině říkáme třetí hodině 
odpoledne  ¨čas slonů¨ a to ať jsme kdekoliv, třeba v Praze u orloje.  Auta musí být opatrná a jezdit pomalu, aby 
nechtíc nenarazila na slona, který se vyřítí z křoví na cestu. Slon může v ten okamžik auto pěkně zdemolovat a 
vás taky. Jedete kolem křovin a nic nevidíte, i když je slon tak obrovský, krásně zapadne do okoli.  A pak, z ničeho 
nic, se objeví na cestě. Pokud se mu nelíbíte, začne mávat ušima, zvedne chobot a troubí, někdy se dá do běhu 
za autem.   



 

To se nám jednou takhle jeden velký samec na nás naštval (nebo si chtěl hrát) a šel proti nám a mával ušima. Tak 
Paul zařadí zpátečku a jedeme. Slon zmizí v křoví. Supr, můžeme pokračovat v cestě. Tak jedeme pár metrů 
dopředu, on čeká v buši a když už ho skoro míjíme, zase se vyřítí  z křoví a troubí. Takže jedeme po 
komunistickém vzoru jeden krok vpřed a 2 zpátky a protože se tato situace párkrát opakuje, cíl cesty se nám 
vzdaluje. Prostě neprojedeme. Hraje s námi hru na schovku. Jenže, my opravdu musíme vpřed, jak nás pořád 
Truus upozorňuje. Tentokrát se s Truus nehádám, (dnes nám přikazuje v afrikánštině, to bych ani nezvládla na 
výbornou)  i podle mé mapy je to jediná cesta do kempu.   

 

  
   

         
naše setkání se slonem na cestě                                         právě zrušil strom 

 

Hra na schovávanou ho už přestala bavit, trvá to už nějakou chvíli, tak přechází na hru, kdo je větší machr. 
Křoviny už ho nezajímají. Couváme rychleji a jejda za námi dojíždí minibus s přívěsem. Znakovou řečí dáváme na 
vědomí, že by též měl couvat. A řidič ukazuje na přívěs, že nemůže. Tak ho objedeme dozadu a stále couváme. 
Minibus stojí na místě a slon se k němu rozhněvaně blíží. Chobotem začne mlátit do kapoty. V minibuse sedí pár 
turistů seniorů, nevím kolik jich dostalo infarkt. Nedýcháme. Již několikrát jsme četli ve zprávách, jak slon 
převrátil a rozdupal auto a lidi v něm. No dopadlo to relativně dobře. Slon pochopil, že hra na to, kdo je 
statečnější, s minibusem bude nudná, tak ho obešel a soustředil se opět na nás. Paul mezitím obrátil auto a 
rychle jsme ujížděli opačným směrěm. Slon vyhrál. Asi po hodině jsme opatrně projeli místem, kde jsme si před 
tím hráli a dostali se na poslední chvíli do kempu. V kempech bývá ranger. Tomu jsme večer historku vyprávěli a 
ptali se ho, zda jsme mohli projet kolem slona bez úhony. Odpověděl, že couvat bylo opravdu to nejlepší řešení, 
protože člověk neví, kdy si slon hraje a kdy to myslí vážně. . Pak se zasnil a po chvíli řekl:  aah, sloni jsou 
fantastická zvířata.  

 



 

To teda jsou. Je zábavné pozorovat např. jak slůňata bojují s chobotem, který ještě neumí používat. Jak se 
cachtají ve vodě, jak napodobují maminku. Jak sloni poslouchají matriarchu. Ta určuje, kdy skončí hry ve vodě a 
půjde se dál a kam a hlídá stádo. (Na některých místech na jihu Afriky, myslím, že v Botswaně, se smečka lvů 
naučila lovit slůňata.)  

 
 

Jsme uprostřed pobytu v Etoši. Třetí noc zde trávíme v hlavním kempu Okaukuejo. Máme 2 poschodovou 
chatku.  s výhledem na obrovské, v noci osvětlené, napajedlo, které je vně oploceného kempu.  Zrovna v okolí se 
vyskytuje hodně nosorožců.  

          
 

Po večeři, se skleničkou vína a kamerou s teleobjektivem nachystanou na stolku na terase našeho domku se 
kocháme výhledem na napajedlo. První přichází antilopy a žirafy. Při smrákání vidíme prvního vzácného 
nosorožce černého, jak se nesměle přibližuje k vodě. Během pár minut přichází ze všech stran dalších 5. Ve tmě 
je spíše vytušíme. Občas zahlédneme nosorožce nohama vzůru (byla to už druhá láhev kapského vína, co jsem 
dopila? Klídek, naštěstí je to jen odraz ve vodě). Opatrně hasí žízeň a chvilku se druží se sousedy. Vydržíme 
koukat dlouho do noci, než ulehneme do postele.      

Po půlnoci nás probudí řev lva. Spíme pod moskytiérou s otevřenými dveřmi na terasu. Zvuky jsou intenzivní, 
jako kdyby lev byl v našem pokoji. Světla u napajedla jsou už zhasnutá, vyjdu na balkon a snažím se ve tmě 
zahlédnout krále zvířat. Mléčná dráha jako jediný zdroj světla je nedostačující. Nevadí, že lva nezahlédnu. Krásně 
se za jeho řvu opět usíná.  

Africké noci si vždycky patřičně vychutnáváme. Uvědomujeme si, jaké máme štěstí být zde, uprostřed nádherné 
divoké přírody. Jak dlouho ještě bude takový zážitek možný.    



 
Druhý den ráno, než vyrazíme do posledního kempu Dolomite, zkontrolujeme jiné blízké napajedlo a máme 
štěstí. Již z dálky je jasné, že se něco děje. Stáda desítek  žíznivých zeber a pakoňů stojí daleko od napajedla a 
nervózně hledí směrem k vodě. Tam si hraje (nebo vyčkává)  smečka lvů. Tato atrakce je na delší dobu a tak se u 
ní zastavuje hodně aut. Vypadá to, že se lvi nemají k činu a tak po půlhodině zvedáme kotvy.    

 

  
 

Všechno je relativní, i emoce. Když vidíte hladové 
šelmy, je vám jich líto a přejete si, aby teď teda 
konečně něco ulovili. Potom míjíme nádherné mladé 
zebřičky a antilopy a jste rádi, že se v okolí neloví. Je 
to jako když jedete na kole, tak vám automobilisti 
lezou na nervy a naopak.  (Teda alespoň v Nizozemí, 
kde se tyto 2 druhy všude nekorektně mísí)                                                                      

                



Dnes máme dlouhou cestu přes park. Z Okaukuejo na západ do Dolomite, tato část parku byla teprve nedávno 
otevřena pro turisty. Před pár lety na mapě bylo Hic sunt leones. Není zde ani toaleta, ani mobilní signál. Solná 
pánev skončila, jen my, prach, slunce a nezáživná rovina. Za celých 100 km potkáme pouze 2 auta.  

 

  
           Cesta do Dolomite je vyznačená na zemi i na obloze,                                                                                                                                                     
.                                                                                                      Navigace podle oblohy je výhodná pro snílky. Já sleduji 
.                                                                                                      nebe a můj praktický muž jede gerade aus, po prašné    
.                                                                                                      cestě na západ, pod dohledem Truus.    

 
Sporadicky zahlídneme zbloudilé antilopy  

 

 



 
zvířata najdeme až  kolem velkého napajedla v půli cesty.  

 

Odpoledne v dáli vidíme kopce a více vegetace, už se těšíme na slony a žirafy, které nám tu chyběli. K večeru 
přijíždíme hladoví do střediska Dolomite. Ubytování je v chatkách roztroušených po  kamenitém kopci. Chatky 
jsou propojeny dřevěným vysutým chodníkem po kterém jezdí minitraktůrek sem a tam se zavazadly, nejvýše 
položená je malá restaurace pro asi 20 hostů a common chill area s bazénem a obchůdkem. Krásný výhled na 3 
strany a jedno velké napajedlo dole. Z naší chatky pozorujeme mimo jiné  žirafy, slony a lvy. Pojem luxus je 
v Africe též závislý na poloze a velikosti kempu nebo lodge. Malé intimní ubytování s perfektním servisem, 
krásně zasazené do přírody v místech, kam ostatní turisti nemohou je považováno za luxusnější. Nevadí, že ve 
stanech nebo chatkách je “jen“ venkovní sprcha. Většinou se šetří energií, lodge  je off grid, tedy elektřina se 
získává ze solárních panelů nebo agregátu.  

 

 
 

Luxusní Dolomite je nejnovější ubytování v Etoši, pod chatkami spousta zvěře.   

  



 
Pohled z naší ložnice 

 

Ráno opouštíme n.p. Etošu. Projíždíme částí Namibie 
s názvem Damaraland. To ještě neznamená, že po 
cestě neuvidíme žádná divoká zvířata. Jedeme 
směrem na jih, zpět do hlavního města. Máme na to 4 
dny. Projíždíme suchou hornatou krajinou s krásnými 
skalami. Zde se vyskytují slavní pouštní sloni, světový 
unikát. Zahlédneme rodinky pštrosů, opice, ale slona 
pouze jednoho, a to namalovaného na silniční značce.   

Vesničky  jsou od sebe desítky kilometrů. Spoléháme 
na Truus s navigací, neboť po prvních asi 60 km na 
asfaltu odbočíme na polní cesty, žádné benzínové 
stanice, žádný mobilní signál, žádné ukazatele na 
křižovatkách.  

 

 
 

  



Asi si tak říkáte, jak se tam vlastně dorozumíváme. Všimli jste si už, že místní názvy mixují několik jazyků.  Je to tu 
jako v Babyloně, ale s mlaskáním. ( např. San mají ve své řeči mlaskavé zvuky, jak jsem zmínila na počátku tohoto 
povídání.)  Názvy některých míst vychází z němčiny a afrikánštiny. Windhoek je např. afrikánsky, přeloženo 
větrný kout.  Město Lüderitz na jihu je z němčiny.  První kolonizátoři byli Němci. Po nich přišli Afrikánci 
z Jihoafrické republiky. Po získání nezávislosti v roce 1990 se v Namibii angličtina stala jediným oficiálním 
jazykem. Němčina upadá pomalu v zapomnění. Lingua franca zůstala ale afrikánština. To znamená, že když 
jedete Namibíí mimo turistická místa, navštívíte farmy atd. domluvíte se snáz afrikánštinou než angličtinou nebo 
němčinou. Je to tak i v JARu. Naštěstí se v afrikánštině taky domluvíme. No a samozřejmě je tu plejáda 
černošských jazyků, nářečí. V Damaraland a kolem Etoše, kde žije kmen Ovambo má hodně městeček a vesnic 
jména začínající na O.  Viz mapa  

 

 
 

Takže Truus do navigace tady moc nekecám. Okato si totiž pletu s Okave a Otjiwarongo s Otjihitwa. (Připomíná 
mi to první cestu do Maďarska s rodiči kolem roku 1968.  Otec řídil, já navigovala podle mapy a máti se do toho 
pletla. Než jsem přečetla a vyslovila název obce, tak jsme už byli o 2 města dál. Máti otcovi zamotávala hlavu, 
když tvrdila, že je to správný směr na Hajdúböszörmény a přitom jsme jeli na Vásárosnamény a otec chtěl do 
Hajdúszoboszló). Truus se tady v Damaralandu moc neplete, akorát ta její výslovnost sucks. To mlaskání úplně 
vynechává. Bez ohledu v jakém jazyce ji zrovna naladíme (Zde v Namibii mám raději, když Truus mluví afrikánsky, 
v tom jazyce působí její informace věrohodněji.)  

 

Pomalu se blížíme k dnešnímu ubytování ve skalách.  Jak to tam dopadlo se dozvíte příště.  Těšte se na poslední 
část našeho putování po Namibii, budou tam krásná polonahá děvčata a hodně kamení.  

 

 
 



FAKTA 

 

It is not my Cup of tea  -není to můj ‚šálek čaje‘ – doslova přeloženo z angličtiny. 

 

 

 

znamená, že to není vaše oblíbená věc, činnost či člověk.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranger osoba pověřená ochranou a zachováním chráněných parků a divoké zvěře. Odborník na místní faunu 
v parcích Jihoafrické rep. Často vede turisty na Game drive a vykládá o zvířatech.   

 

Game drive Placená  jízda parkem za účelem pozorování divoké zvěře v pohodlí otevřeného safari vozidla 4×4, 
které pojme 4 až 6 osob. Vozidlo má řidiře a rangera, game drive je organizována parkem nebo ubytovacím 
zařízením. Poskytuje klasický pocit safari.  

 

Nosorožec černý je více ohrožený druh, než jeho bratr nosorožec bílý. Rozdílu je hodně. Rozdíl mezi bílým a 
černým nosorožcem nelze vysvětlit jejich barevnými odstíny. Oba druhy mají hustou šedavě hnědou barvu pleti. 
Nejvýraznějším fyzickým rozdílem je tvar jejich úst . Černý se od nosorožce bílého/tuponosého liší menším 
vzrůstem, prodlouženým horním pyskem, který využívá při okusování větví (nosorožec bílý má plochou hranatou 
tlamu vhodnou ke spásání trávy). Má také celkově menší lebku a uši. Bílý nosorožec má větší rohy a přední roh  
je vždy delší než zadní. Černí nosorožci mají 2 menší rohy a jeden z nich může být delší. 

                
 



Lingua franca  Jazyk, který má funkci společného komunikačního prostředku mluvčích různých mateřských 
jazyků. 

 

Afrikánština  Afrikánština vznikla z jazyka nizozemských osadníků, bůrů, kteří přišli do jižní Afriky v 17. století.  
Neuměli psát a měli jednoduchou gramatiku. Afrikánština je zpěvná, zní lépe než holandština. Má méně 
chrchlání, je okořeněná slovy z malajštiny a z indonéských ostrovů a místních černošských nářečí. Nám 
Holanďanům zní legračně, jako kdyby mluvily děti. Hlavně to zjednodušování gramatiky je často komické. 
Dokonce používá slovo z češtiny a to robots. Znamená semafor.    

  
Bůr  (afrikánsky a nizozemsky boer, česky sedlák) byl afrikánsky mluvící osadník obývající východní 
hranici Kapska v jižní Africe v průběhu 18. a velké části 19. století. Od 1652 do1795 tuto oblast 
kontrolovala nizozemská východoindická společnost. Odvozené slovo Buran, ve významu vesničana, se vyskytuje 
již ve staročeském búr a pochází ze středohornoněmeckého bür (= soused, sedlák, hrubý člověk)  

 

 

Common chill area  je zde většinou otevřená místnost v lodgich, kde si hosté mohou sednout, dát si drink, číst 
knihu, koukat = prostě chillen, což podle slovníku znamená odpočívat, bavit se, dát si pohov.  

 
  

Když něco sucks  = tak se to přeloží ... takhle      

 
 

 

Hic sunt leones  latinsky doslova = zde jsou lvi. Znamená to území bez zákonů a pravidel. Používáno ve starých 
mapách, jako označení neprobádaného území. 

 

„Když lovíme slony, musíme občas zabít blechu.“ —  Stanisław Jerzy Lec, polský spisovatel   

 

“Four legs good, two legs bad.”   4 nohy dobrý, 2 nohy špatný    ― George Orwell, Animal Farm 
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