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   NEVÁLEJ SE MNĚ V KVĚTINÁCH    

„A neválejte se mně v květinách!“ , upozornil velmi vážně před odjezdem naší 
4členné výpravy do hor Freeman (trochu pozdě, protože jsem už měla sbalenou fólii 
na válení se v květeně v baťohu). Freeman je totiž mimo fotografa taky spisovatel a 
zahradník a ochránce přírody . Zná všechny ty kytky * jménem anglickým, 
afrikánským i latinským, umí je pěstovat a jen se na ně s láskou podívá a ony mu 
rostou před očima. A nejraději by všechny ty květinky z Namaqualandu dal do 
ohrady, aby na ně nikdo nemohl. Taky ho podezřívám, že si dává termín 
fotografického soustředění až po odkvětu, aby ty rostlinky chránil před fotografama. 
Nebo, že by nechtěl, aby někdo jiný vydal fotografickou knihu o flóře Namaqualandu 
? Ne, to můžeme vyloučit, neboť se s námi dělí úplně o vše, co se za celý život naučil 
(a není toho málo) a hlavně předá neuvěřitelnou lásku a vášeň a má upřímnou radost 
z našich úspěchů a nápadů. Takže slibuji – budu se válet ohleduplně. 

 

 

Neválím se v květinách  

(všimněte si mého růžového kloboučku) 

http://viditelneprase.net/cestopisy/prase2004/46_main.htm#kvetena


 

 

květinové lány v náhorních plošinách 

 

 

 

květinky ve skalách 

Je čtvrtek a my KONEČNĚ jedeme hledat lány z našich snů. Kytičky rostou ve 
skalách a potom v náhorních rovinách, kam stýká voda z hor. Když je sezóna a přes 
zimu napadla dostatečná vláha, tak příroda vykouzlí delikátní koberce rozkvětlinek o 
velikosti hektarů. Lány se podobají polím holandských tulipánů u Aalsmeer, jenom ty 
barvy a tvar polí se liší . Zde v Africe je to velmi chaotické (co jiného bychom od Afriky 
taky čekali, že), ty tisíckrásky si rostou jedna přes druhou a ani barvy nedodržují v 
lajně. 



 

 

rostou si tak halabala, jedna přes druhou 

 

 

zaujetí v růžovém klobouku 

 



Dnes jsem perfektně na výlet připravená. Kromě extra objektivu (makro), mám 
obrovský růžový klobouk (to aby mě našli v kytkách, až budou svolávat k odjezdu, 
jsem totiž skoro hluchá) , několik brýlí, kobereček menší na kolena ( a modlení) , 
větší na válení, pilulky proti možnému záchvatu alergie, velké láhve s vodou           
Nam aqua. A kupu nadšení. 

 

 

 

La petite fleur de Namaqua 

Tentokrát Vám dám více vizuálna a nebudu zase tak vykecávat, neboť ta krása se 
nedá slovy popsat. Dejte si k tomu nějakou hudbu new age nebo Quakvarteta . Jak 
říká jedna reklama – Paní Příroda bere Krásu nesmírně vážně.  

A to zajisté platí v Namaqualandu více než kde jinde na světě. A to, prosím, jsme 
viděli pouze odvar toho ,co bývá v době příznivých podmínek. Květinky se otevřou 
kolem poledne (a to pouze za slunečného počasí) a hned po 3. hodině odpolední se 
zavírají; chtějí svoji krásu dózovat a být vzácné. A nepřehltit nás. Jsou velmi citlivé 
na světlo a teplo a na zájem okolí; primadóny. 



 

 

ta krása se nedá slovy popsat, točí se mi z toho hlava 

Za odpoledne nacházíme 2 místa, kde jsou lány sedmikrásek a jim podobným v 
rovince. Hýří žlutou, oranžovou a modrou barvou. Občas solitérky v bílém či růžovém 
hábitu. A po cestě nacházíme pár koutků, kde jsou kytky ukrytý ve skalách. Jsou to 
jiné druhy, větší a většinou fialové a modré. Proboha, jen nechtějte vědět , jak se 
všechny jmenují. Nejsem Freeman. 

 



 

 

 

S dobrým pocitem z neopakovatelných zážitků křehké krásy přírody se vracíme 
domů, do hotelu Kamieskroon.  

Alergie za celé odpoledne nevypukla , jakoby mi místní příroda dala pocit, že tady 
jsem doma. Večer se měsíček připravuje pomalu na úplněk (pozorně to každou noc 
sledujeme, má ještě pár dní a nocí čas), a z nás se za těch pár dní pomalu stali 
příjemní, chápající, neuspěchaní a nenároční obyvatelé Namaqualandu.  

Integrace do afrického života je rychlá. Je to taky tím, že tu není televize, rádio ani 
internet, takže nám nikdo do toho míru a pohody nekecá a nenosí zprávy o zkáze 
světa. Snad ta jednoduchost života zde brousí smysly. Na takovém soustředění v 
pustině se žije velmi intenzívně . Slepým se vrací zrak. A v této koncentraci je 
začátek geniality, že Alberte? 



 

 

schovávají se ve škvírách 

Jídlo je dobré a prosté (máte rádi jehněčí či antilopu gemsbok? pokud ano, tak se 
vám tu bude líbit!) a nikoho za pár dní ani nenapadne, že existuje taky presso, 
kapučíno nebo houstičky či čerstvé jahody (pro Páníčka – jahody červené 
nedostanete ani v létě ani v zimě, ani mražené). Kapských vín máme dostatek. 
Stejně jako vybraných pivních moků včetně Prazdroje **. 

 

 

 

Paul v rozpacích 

http://viditelneprase.net/cestopisy/prase2004/46_main.htm#pivo


Kdyby se mě někdo zeptal, odkud pocházím a čím se živím, asi bych musela dlouho 
přemýšlet. Nedej bože (nebo Bože?), aby na mou odpověď reagoval otázkou “a 
proč?”. Ale naštěstí takové nepodstatné věci zde nikoho nezajímají. 

 

Loučím se s Vámi z Namaqualandu  

Příště dáme intermezzo z jiné doby a z jiného místa v Africe a pak pojedeme 
objevovat prázdnotu a krásu pouště Kalahari. 

 



 

„ Nikdy se neohlížej nazpět. Tam se nic nemění. “ 

 

„Namaluj květinu tak, aby voněla.“  

 

 

 

 

* Místní divoká květena = Namaqua jako jedna z mála pouští na světě má 
pravidelnou vláhu. Způsobují to zimní deště a mlha ze studeného Atlantiku. V této 
divočině jsou semena tisíců druhů rostlin a květin a čekají na vláhu. V krátkém čase 
po dešti se poušť mění v koberce barevných květinek , převážně sedmikrásek, 
kopretin. Asi 1/3 ze 4000 – 8000 druhů flóry (podle toho, kterému zdroji informací 
budete věřit ), které se zde vyskytují je sukulentních. Je to nejvíce různorodosti 
divokých květin na celém světě. Díky jinak suchému, teplému a větrnému podnebí 
mají květinky omezenou dobu života (několik málo týdnů). Jejich semena však 
čekají na nové příznivé podmínky někdy i několik let. Asi polovina druhů rostlin je 
pro tuto oblast endemická (není nikde jinde na světě). 450 odrůdám hrozí zánik. 

** pivo – jak zajisté všichni Češi vědí, tak Jihoafrická firma South African Breweries 
je jeden z největších světových producentů piva (Pilsner Urquell, Gambrinus, 
Radegast Velkopopovický Kozel - vše v jejich rukou) . Řekli byste, mají tak dobrá 
vína, proč ještě proboha pivo? Nezapomeňte, mají z historie převážně usedlíky z 
Holandska a Anglie . No a jak zdatní jsou Angličani v pařbě piva je všeobecně 
velmi dobře známé. Navíc kousek odtud v Namíbii dělají úžasný Windhoek ležák. 
To jsou zase němečtí usedlíci (bývalá německá Západní Afrika). 
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