
 

ODSKOČENÍ DO TROPICKÉ  (AFRICKÉ) NOCI 
 

 

tropická noc 

„Tak si konečně můžeš psát o té své milované Africe“. A můžu si udělat  takovou pauzu 
v jedné cestě a šmrncnout  lehce pocity z jiné doby a z jiného místa v Africe? I to mám 
dovoleno. Tak tedy dnes přerušíme cestu po suchém západu Jižní Afriky a odskočíme si 
do tropické noci uprostřed března  u Indického Oceánu, nejakých téměř 2000 km. Tam kde 
je přehršle vláhy uprostřed léta . Je to takové malé delirium tropicum. Sepsáno  roku 2004 
na východním pobřeží Jižní Afriky blízko Santa Lucia wetlands (mokřady).  

 

 



Výhody  (V) a nevýhody (N)  tropické africké 

noci viděno očima Evropana 

 (V)  před spánkem s kamarády  u vinečka probrat poslední dobrodružství dne 
(např. útok 3  nosorožců na prašné cestě proti našemu autu či jak maminka slonice 
učí sloňátko troubit  a prskat vodu nasátou chobotem z kaluže po okolí a po nás) 

 
 

lekce šplíchání skončila 

 
 

překvapení za zatáčkou 



 

 
 

tropické probuzení 

 

 

 

 

 

 



(N) vlasy nikdy neuschnou po vysprchování 

(V) nevadí, protože kdyby uschly , tak budou hned opět mokrý potem 

(N) Před spaním se nesmí zapomenout zavřít dveře z verandy do jídelny, aby 
zase opice nesnědly všechny banány z mísy (jako včera) 

(V) ložnice může být klidně bez 2 – 4 stěn 

(N) ložnice musí být v oblasti oddělené ohradou před dravou zvěří 

(V) člověk nepotřebuje noční  košili 

(N) v ložnici musí být nad postelí moskytiéra 

(V) člověk ví, že není sám na světě, všude je slyšet plno zvuků všech možných 
živých tvorů 

(N) mezi tyto tvory patří i komár anofeles 

(V) komáři v Africe píchnou maximálně třikrát, po třetím píchnutí je člověk pro ně 
odpudivý 

(N) pochybnost, že se tento fakt se nezakládá na pravdě, jen se mi  možná včera 
zdál 

 
 

ložnice může být i bez 4 stěn 



 
 

je slyšet plno zvuků 

 

podvečer v tropech 



 

 

harmonické jsou i koroptvičky 

 

(V) příjemné zjištění, že mléčná dráha opravdu existuje 

(N) pocit, že si nemůže zapamatovat všechna jména živočichů a rostlin , která ho 
bezprostředně obklopují 

(V) vědomí, že ta znalost není vůbec důležitá, důležitější je odevzdat se pocitu 
jednoty s přírodou 

 (N) zjištění, že tma je opravdu černá  (a že je dobré mít baterku při ruce) 

(V) při usnutí pomáhá ta omamná  těžká vůně (jasmínu ?) 

(N) představa, že se bude každých deset minut budit a naslouchat zvukům noci 

(V) nevadí, neboť na spánek má celých 12 hodin až do východu slunce 

(N) neschopnost zapamatovat si všechny ty barevné sny  jedné noci 

(V) útěcha, že i ten poslední sen , jediný co si zapamatuje, bude stát za to 

(N) pomyšlení, že tyto sladké noci brzo skončí 

(V) naděje, že se do Afriky zase vrátí 



 

 

 

sepsáno 20-3-2004 po tropické noci v St. Lucia Wetlands 



 

P.S. Můj poslední barevný sen = dělám řízky a místo strouhanky na obalování 
používám natrhaná barevná křídla tropických motýlů. 

 

 

motýlek na strouhanku 

 

 

Kvíz 

1. Která rostlina je typická pro Namaqualand  

a)     baobab 

b)    kopretina 

c)     palma 

d)    quiver tree 

 



2. Které město je mladší 

a)     Kapské město       

b)    Johannesburg 

 

3.  Která poušť na jihu Afriky má nejvíce vláhy 

a)     Namib 

b)    Namaqua 

c)     Kalahari 

 

4.  Který jazyk funguje jako lingua franca v Jižní Africe  a v Namibii 

a)     angličtina 

b)    afrikánština 

c)     bantu 

d)    němčina 

 

5.  Které roční  období je  v Evropě , když se  sklízí hroznové víno v Kapsku  

a)     jaro 

b)    léto 

c)    podzim 

d)    zima 

 

6.  Kde na jihu Afriky je nejkrásnější západ slunce 

a)     Kapské město 

b)    Namaqua land 

c)     Kalahari 



d)    Kruger Park 

 

7.  V kterých měsících může padat sníh na horách u Stellenbosche 

a)     prosinec, leden 

b)    květen, červen 

c)     nikdy 

d)    červenec, srpen 

 

8.  Kdo je původní obyvatel západní Jižní Afriky  

a)     Sanové  Křováci 

b)    černoši z kmenů Bantu 

c)     Holanďané 

d)    Barevní 

 

9.  Kdo objevil námořní cestu z Evropy do Indie kolem jižní Afriky = mys 
Dobré naděje 

a)     Angličani     

b)    Portugalci                                         

c)     Holanďané 

d)    Španělé 

 

10. Kapské vinice založili 

a)     Holanďané  

b)    Italové 

c)     Angličani 

d)    Francouzští Hugenoti ve službách holandského krále 



 

 

St. Lucie wetlands byla prohlášena za světové dědictví UNESCO v roce 1999, 
Svatá Lucie je vůbec prvním místem světového dědictví v Jižní Africe a to z 
dobrého důvodu. Množství divoké zvěře a přírodních krás je neuvěřitelné.   

Sloni, nosorožci, krokodýli, hroši , tito všichni vodomilci jsou zde doma.  

Svatá Lucie se nachází na severovýchodě Zululandu pouhé 2,5 hodiny od 
Durbanu, hlavního města KwaZulu Natal. Oblast nabízí tropické teplé klima po celý 
rok, nemluvě o teplém Indickém oceánu, který si můžete užívat po celý rok 
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