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„V Turecku ti uříznou hlavu.”
anonymní Maďar

„V Súdánu tě zastřelí.”
anonymní Turek

„Ty seš úplnej blázen.”
anonymní Súdánec

Motto

Byl jsem vyslán jako dobrovolník rozvojového projektu v Keni a místo letu 
jsem se rozhodl do ní dostopovat. Nikdy předtím ani potom jsem takto 
necestoval.

Většinu času jsem strávil v Súdánu, který tehdy (2005) platil za druhou 
nejnebezpečnější zemi světa. Vzhledem k tomu, že se v posledních sedmi 
letech posunul na první příčku, nedoporučuji nikomu moji trasu opakovat 
(premiantství si Súdán vysloužil zřejmě svým nezájmem o Organizaci 
spojených národů, která se mu takto bezzubě mstí). 

Jak vyplývá z textu, úspěšně jsem se prošvejkoval až na místo určení a nikdo 
mi nevymluví, že u toho nepůsobila Vyšší vůle vedle dobroty lidí (zejména 
muslimů arabského i černošského etnika).

Toto pdf bylo vyrobeno pro portál www.Prigl.cz a odtud bylo i staženo.
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Kapitola 1
Česko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko

18. července

Hned v centru Brna si spletu dálnici na Bratislavu s dálnicí na Prahu. Po 
výstupu z tramvaje v Bohunicích se prodírám od paneláků přes pole, ovocné 
sady a železniční trať. Po dvou hodinách bloumání přicházím k té správné 
výpadovce. 

Na betonovým plácku u benzínky potkávám Slováko-Maďara Gábora - 
stopaře mířícího do Budapeště. I když neuroticky blábolí o tom, že umře, 
když si nezakouří, a snaží se mi prodat vlastní trenky, rozhoduji se cestovat 
spolu s ním. 

Po dvou krátkých stopech nám zastavuje řidič jedoucí přímo do Bratislavy. 
Gábor mi s lesknoucíma se očima ukazuje silnici, kde si to rozdávají štětky 
s kamioňáky. Noc trávíme v mém stanu nedaleko výjezdu z města. Málem 
neusnu kvůli smradu Gáborových ponožek a chrápání.

19. července

Déšť. Čtyři stopy skrz vesničky. Nedaleko hranic nás bouřka uvězňuje na 
několik hodin pod mostem. „Aby tě pes jebal do huby!“ vzkazuje Gábor 
každýmu, kdo nás nevezme. Další dva stopy nás dostávají přes hranice 
do Gyóru. Jdeme pěšky z centra města na periférii. Jeden stop přímo do 
Budapeště. 

Můj spolustopař mi slibuje sehnat kamion do Turecka. Platím nám oběma 
studentskou ubytovnu. Půjčuju Gáborovi košili, aby trochu vypadal, protože 
chce jít mermomocí na nějakou diskotéku. Na nábřeží Dunaje pod širým 
nebem nóbl podnik. Gábor tady chce údajně najít svého dobrého kamaráda - 
bosse, kterej pomůže nám oběma... Nikdo tady není. Odcházíme spát.

20.července

Ráno si dáváme batohy do úschovny na nádraží. Gábor si nechává oba lístky. 
Po několika hodinách chození po městě se scházíme na náměstí s člověkem, 
co má domluvit kamion. Kluk ve vasilu s kafem a cigaretou vypadá spíš jako



zloděj a dýler. Hovor v maďarštině - odjezd prý zítra nebo pozítří. 

Po dalším flákání po městě a dalších hodinách Gáborových keců začínám 
počítat s tím, že mě tahá za nos. Trochu se poměřujeme v řečech. Gábor byl 
prý sedmkrát trestaný za ublížení na zdraví. Prý kvůli tomu u sebe už ani 
nenosí nůž. Já zas nenápadně nadhazuju, že trochu boxuju... 

Domluvený večerní sraz s řidičem se nekoná. Už neplatím hotel a trávíme 
noc na ulici. Gábor je čím dál agresivnější, navrhuje, že půjdeme přespat 
na nádraží. Vede nás pěšky přes neosvětlený park, před kterým mě včera 
důrazně varoval, a drží se vzadu. Mám celou dobu pootočenou hlavu, abych 
ho viděl. Nic nezkusí. U nádraží sedám do non-stopu, půjčuju si cech od 
pingla a píšu poznámky. Gábor se zoufalým výrazem někam mizí.

21.července

Potkávám Gábora ležícího na lavičce v čekárně nádraží. Pro případ, že by 
historka s kamionem do Turecka byla přece jen pravdivá, mu kupuju cigára. 
Rozjasňuje se mu úsměv a přivádí mě zpátky na náměstí s rodičovskou 
větou: „Vidíš, co by sis počal sám v tak velkém městě.“ Vezme si ještě prachy 
na tramvaj a říká, že se tu potkáme s kamioňákem ve dvanáct. Prý si mezitím 
sežene nějakou práci. 

Čekám jedenáct hodin střídavě ve stoje, střídavě vsedě. Nervózně mě přitom 
pozoruje malej pupkatej cikán, kterej rozdílí instrukce procházejícím 
bezdomovcům a mladým nezaměstnaným mužům. Nakonec na mě posílá 
policajty, aby proklepli, o co mi jde. Na náměstí si taky zřídili stanoviště 
Mladí křesťané a snaží se mě konvertovat. Já mezitím v duchu formuluju 
email pro moji organizaci vysvětlující, proč mi cesta do Keni nevyšla. 

V osm večer si konečně přiznávám, jak moc jsem se nechal napálit. Z ba-
tohu v úschovně, k němuž jsem nechal Gáborovi lístek, mi mezitím zmizelo 
veškeré vybavení, které se dá střelit v zastavárně - baterka, vojenský nůž, 
stan, karimatka a podobně. Vracím se pěšky na ubytovnu, kde přespávám 
horečku.

22. července

Jdu koupit nezbytné části vybavení - hlavně stan. V obchodě mladá 
prodavačka nemluví anglicky. Na dotaz „tent“ mi podává balík s fotkou dvou



chlápků, jak leží před stanem. Je docela drahý, ale slova prodavačky „automa-
tik, automatik“ mě přesvědčují ke koupi. Třeba je to ten z reklamy, co ho stačí 
vyhodit do vzduchu a sám se rozloží. 

Nastupuju na vlak do Kecskemétu. Hned od nádraží mě bere do auta mladej 
doktor filosofie a teologie na univerzitě v Szegedu. Bavíme se o Bohu a o 
Kantovi. 

Na okraji Szegedu se utábořuji v lese. Tam zjišťuji, že jsem ráno nekoupil 
stan, ale předraženou samonafukovací matraci (na obrázku je ta matrace 
schovaná pod dvojicí výletníků). Celou cestu tak prožiju pod širým nebem, 
což je nakonec výhoda - se stanem bych se na většinu míst nevešel.

23. července

Bezúspěšné stopování na benzínce. Jedu tramvají do města pro chleba, mlíko 
a vodu. Po návratu další šňůra odmítání. Chlápek v džípu mi aspoň přeje 
hodně štěstí, prý zamlada taky stopoval. Konečně mě bere manželský pár. 
Uvízáme v koloně čtyři kilometry před srbskými hranicemi. Pokračuji pěšky. 
Těsně za hranicemi mě bere první Srb, pak ještě tři, samí drobní řemeslníci. 
Pro celkovou slabost končím už odpoledne na lesnaté vyvýšenině poblíž dál-
nice.

24.července

Neděle. Auta přecpaná rodinami a balíky. Pěšky se dostávám na motorest. 
Potkávám tam českej kamion s melounama, kterej ale jede opačným směrem. 
Bere mě řidič dodávky jedoucí až do východního Bulharska (Haskovo). 
Sympatickej vousáč má na přívěsu ještě osobní auto. Jedeme po okreskách, 
protože dálnice v Srbsku je svinsky drahá. Chlápek už ví přesně, kde nabrat 
vodu z přírodního pramene. Při močící přestávce vylívám mlíko, který se na 
slunci zkazilo. 

Postupně nás zastavují dvě policejní hlídky. První bengo řidič ukecá, druhý 
už je moc ostrý. Bere mu všechny doklady, dokud nedá úplatek (auto na 
přívěsu je příliš opulentní ukazování peněz). Po třech hodinách a sehraném 
představení „O chudém řidiči a americkém stopaři bez místní měny“ nás fízl 
znechuceně pouští dál. „V Rumunsku dávám všem policajtům, tam jsou fakt 
chudí,“ říká s pochopením řidič. 



Ve tmě se rýsují hory. O půnoci překračujeme srbsko-bulharské hranice. 
Přespáváme v autě na odpočívadle nedaleko Sofie. Do města si řidič netroufá 
a klidně vysvětluje, že tam má „nějaký problémy.“

25.července

Haskovo. Město postavené z paneláků. Řidič mě s úsměvem donutí nastoupit 
do autobusu na Istambul, bere mi z ruky eura a dává je autobusákovi. Jsem 
příliš malátný, abych se bránil, že chci stopovat. Vděčně se s ním loučím. 
Všichni dostáváme od stevarda ručníky navlhčený vodou s citrónovou vůní, 
pak kafe. Poprvé slyším originální tureckej pop. 



Kapitola 2
Turecko, Sýrie, Jordánsko, Egypt

Přejížíme průliv, vidím moře. Bzukot Istambulu. Kupuju si na ulici další chle-
ba a vodu. Jdu se zeptat do banky na cestu. Ujímá se mě mladý, na zákazníka 
orientovaný arabský bankéř, kterýmu končí směna, a jedeme na autobusové 
nádraží. Po cestě nadšeně vypráví o koncertu ACDC. Nevědouce jak dál 
stopovat nastupuji do autobusu směr Ankara.

26. července

Ankara. Nevím co bych v ní ve tři ráno dělal, tak si připlácím do Konye. 
Rozednívá se. Vidím před námi nekonečně rovnou prašnou cestu a stejně 
nekonečnou step okolo. První zkušenost s městem středního Turecka. 

Platím si nehorázně drahý hotelový pokoj. Po okolních rovných střechách 
jsou rozložené koberce na prodej. Na ulici kupuju rajčata a okurky. Mladej 
Turek se mě snaží nalákat do nějakýho průjezdu. Jeho nabídku se rozhodnu 
nevyužít. Na pokoji vyhazuju z batohu veškerý teplý oblečení. Doufám, že mi 
zelenina pomůže v boji s chrchly a horečkou.

27.července

Pěšky odcházím na periférii. Hned, jak zvednu palec, zastavuje kamion. Řidič 
mě bere do Adany a po cestě učí, jak se zbavit evropských předsudků a vy-
hazovat všechny odpadky z okna. Okraj silnice roubuje Velká zeď z lahví, 
plastu a zbytků jídla, tak se nežinýruju. Step se postupně mění ve skaliska. 
Několik dalších stopů mě přivádí do jakéhosi města. 

Při cestě po chodníku směrem na periférku mi zastavuje osobák. Jeho řidič 
mě zve k sobě domů. Telefonuje manželce, ať udělá jídlo navíc (jinak ji 
pravděpodobně nabouchá). Bavíme se špatnou ruštinou. Před večeří mě bere 
do modlitebny, kde pětkrát padá na kolena s čelem k zemi. Malej syn u toho 
pobíhá a dělá bugr, malá dcera má přístup do modlitebny zamezený brankou. 
Z kluka bude jednou judista, říká můj hostitel. 

Večeře. Spousta chodů, manželka je bezpečně schovaná v kuchyni. Muž 
příjmá telefonát z Ruska, musí prý hned odjet a nemůže mě nechat samot-
nýho v domě. Navzdory jeho naléhání, ať si vezmu bus, přespávám v údolí



nedaleko města na úzkém pásu mezi kaktusy.

28.července

V modravém oparu rána mi zastavuje kamion s nákladem broskví. Řidič je 
už jimi přežraný a mě taky zásobuje. Přijíždíme na překladiště nedaleko 
Antakye. Přestupujeme do čísi dodávky. Její řidič jede do obchodu, kde naku-
puje horu jídla a poté míří do průmyslové zóny. Zastavujeme před jednou z 
výroben. Následuji je i přes své zmatení. Uvnitř se účastním rodinné žranice. 
Poté odjíždíme do Antakye. 

Tři stopy k sýrijským hranicí, jeden řidič náklaďáku vypadá jak z reportáží o 
Talibánu. Ptá se, jestli jsem muslim nebo křesťan. Když říkám, že ani jedno, 
zdá se, že s tím chce něco na nejbližším odpočívadle udělat. Snažím se mu 
nakreslit na papír holistický přístup a tak mě se smíchem nechává na pokoji. 
Pochopil, že nejsem zlý člověk. 

Sýrijské hranice - kamení, ostnatý drát a strážné věže. Získávám dva stopy 
do Aleppa. Jeden z nich je mikrobus narvaný lidmi. Křičím na řidiče, že mu 
nezaplatím, jestli mě vezme. Je v pohodě. Mezi cestujícími je mladý Jordánec, 
který mi platí autobus do Damašku. 

Vysoké baráky, vysoké postavy kompletně zahalené do bílých rouch. Spousta 
světel, mravenčí provoz. Bloudím v taxíku. Řidič mě nakonec bere kamsi, kde 
vyjednává auto do Ammánu. Přes otevřené dveře se ze mě starej spokojeně 
vypadající žebrák snaží vypáčit prachy. Dalších dvacet stojí okolo a čeká, jest-
li se mu to povede. Dělám, že neumím francouzsky a nechávají mě na pokoji. 
Nakonec sedám do auta ještě se dvěma chlápky kolem padesáti. 

Jedeme do Ammánu za cenu jízdy přes Prahu. V duty free shopu na hranicích 
si chlapi kupují kartony cigaret a ovoce. V Jordánsku se zálibně dívám po 
stepi u dálnice. Chci se vyspat, ne se zas chytit v centru města. Ostatní mě 
přemluvají ať to nedělám. Prý jsou tady už velký šelmy. 

Zastavují mi uprostřed noci na periférii Ammánu. Usínám na skládce staveb-
ního odpadu. Je osvětlená, z obou stran jsou řady domů. Nacpu se do mezery 
mezi betonovými panely. Ještě než usnu, cítím, jak mě někdo překračuje.



29.července

Probouzím se brzo ráno a zjišťuju, že jsem nocoval na úzkém pásu mezi silni-
cemi všem na očích. Rychle se vyseru a na silnici vedle skládky mi zastavuje 
kamion. Řidič je spokojený, zcestovalý chlap. Jede do Saudské Arábie. Říká, 
že kdyby přestal fungovat větrák na palubní desce, měli bychom uvnitř celou 
cestu padesát stupňů a stažená okýnka by nám nepomohla. 

Na mobilu mi ukazuje video, jak mu opice naskákaly na motor a pak jak si 
thaiboxer zlomil nohu při lowkicku. Říká, že srážka s velbloudem může být 
smrtelná i pro kamionistu - hlava je dost velká a tvrdá, aby člověka sejmula 
přes čelní sklo. 

Zastavujeme v poušti. Na straně, kde je stín, vysunuje řidič z podvozku 
plošinu, usedáme na ni a nabízí mě čerstvě uvařené kafe. Tady v Jordánsku ve 
22 letech poprvé piju kávu. Poté mě nechává na místě. Musí zabočit směrem 
na Saudskou Arábii. Ujišťuje se, že mám vodu a loučíme se. 

Jsem 20 kilometrů před Aqabou. Dýchám pomalu. Do města mě bere mladík 
s celou rodinou ve starým mercedesu. Aqaba je krásné město u moře s pal-
mami mezi bělostnými domy. Taxikář si za cestu k přístavu ochotně bere 
padesát dolarů se slovy: „To je v pořádku.“ Není to v pořádku, vole. Domlu-
víme se na pěti. 

Kupuji si lístek na loď do Egypta. Snažím se získat nějaké info od bílýho 
kluka: „Do you speak English?“ „Sometimeeees,“ slyším americkou angličinu 
a informuju ho, že fakt nejsem z Ruska. Přidávají se k nám dva Jihokorejci, 
kteří se už předtím stačili nalepit na jakéhosi Egypťana. Spolu překračujeme 
egyptské hranice po moři a ubytováváme se v laciném hotelu.

30.července

Ráno vycházím na ulici. Podél aut pomalu pluje obrovskej velbloud. Zdá se 
mi, že ještě spím. Já a Egypťan jedeme autobusem přes Sinajský poloostrov 
do Šarmajšku. Výstavní letovisko je naprosto prázdné. Jdu vybrat prachy na 
trajekt do kontinentálního Egypta z bankomatu. Nikde ani noha. Asi ještě 
všichni spí, myslím si. Do vyplutí zbývá osm hodin, tak se jdu koupat. Jsem 
sám, až po hodině se v zátoce objevuje jeden Egypťan a mladý ukrajinský pár. 



„Je to hrozný neštěstí,“ říká plážovej pingl u kterýho si dávám vynikající 
mangový džus, ve kterým stojí slámka. „Co jako?“ Dozvídám se, že před pár 
dny jakejsi vidlák z pouště najel s dodávkou plnou výbušnin do recepce jed-
noho hotelu. Spousta mrtvejch. Vlády západních států okamžitě evakuovaly 
všechny turisty a zakázaly jim tuhle zónu. Takže nespí, myslím si, a jdu se 
ještě párkrát vykoupat. Kluk mi v přestávkách vykládá, jak je snadný na pláži 
sbalit Evropanky a že se takhle sám poznal se svou manželkou z Itálie. „Kde 
je teď?“ „V Itálii. Vidíme se dvakrát do roka.“

Navečer jede trajekt. Pupkatej celník s knírem si prohlíží můj pepřák. Snažím 
se mu vysvětlit, že je to proti divokým zvířatům, ne slušným egyptským 
občanům. Pupkáč opakovaně mačká spoušť a zálibně pozoruje, jak se na 
podlaze stáčí špagát obranné látky. Západ slunce na moři. Za setmění vystu-
puju v Al Gradace. Nemá smysl zkoušet stopovat. Sedám do non-stopu, jím 
vajíčka, piju kolu, kafe a dívám se v televizi na wrestling a videoklipy.

31.července

S úsvitem se vydávám stopovat na jižní periférii města. Začíná to být samej 
hotel a samý armádní stanoviště. Několikrát potkávám betonovej půlkruh 
obskládaný pytlema s pískem mezi kterými výhružně trčí kulomet. Na okraji 
města je to zas samá potápěčská škola. 

Jdu až tam, kde končí zástavba a pokládám batoh. Pokaždé, když zvednu 
palec, zastaví prázdnej minibus. A pokaždé, když řeknu, že stopuju, tak řidič 
s kroucením hlavy odjede. Někdy si myslí, že chci jen smlouvat. Země 
zmrvená turismem. Po stopadesáti pokusech mi jeden povídá: „Ok,“ 
a doprovodí to gestem šroubovitě stoupající pěsti. „Aha, chceš tvrdou měnu? 
Dolary?“ „No, no,“ plácá na tu pěst dlaní druhé ruky. „Ne, nebudu ti solit na 
dřevo!“ „No, no,“ dělá konečně srozumitelné gesto a napodobuje do vzduchu 
felaci. Nakonec ho musím přemlouvat já, aby odjel. Vzdávám to, přecházím 
silnici a platím za minibus na nádraží, z něhož asi po třech minutách vyrážím 
autobusem do Asuánu. 

Nikde tu není kousek přírody k přespání. Vyhlížím skládku odpadu obehna-
nou betonovou zídkou. U vchodu sedí dva chlápci. Dělám, že je nevidím. 
Je už noc, chlapi odchází, za zdí září vchod do mešity. Tahle skládka už je 
opravdová, hnije to tu a zavání vším, co se dá posbírat ve středně velkým 
egyptským městě. Za zídkou celou dobu štěká pes. Slyším, jak se štěkot 
přemísťuje dokola ke vchodu. Pod hlavou mám sekeru, ale když pes přijde 



až ke mě, stačí na něj posvítit baterkou.

1.srpna

Ráno odcházím ze skládky. K mému potu se přidává chemický a biologický 
zápach. Naposledy jsem se sprchoval v Turecku. Beru si taxík. Začínám být 
tak dehydrovaný, že nechápu nápisy na displeji bankomatu. Taxikář mi s tím 
musí pomoct. Kupuji lístek na loď do Súdánu přes Násirovo jezero. Stojí tako-
vou pálku, že odjíždím zase bez peněz. 

Podpalubí je narvané, od spokojenýho strejdy s licousy se učím 
nejpodstatnější větu. „Mabaku lahma.“ Nežeru maso. Noc trávím na palubě 
zkroucenej mezi výstupky lodního vybavení. Všude okolo spí lidi namačkaní 
jeden na druhýho.



Kapitola 3
Severní Súdán - Wadi Halfa a Chartúm

2.srpna

Když vysvitlo slunce, vidím na břehu jezera jeskyni a u ní dvě strážné sochy 
staré minimálně pět tisíc let. Dává se se mnou do řeči Němec-čtyřicátník. Prý 
skončil manažerskou práci v nějakým korporátu a teď jezdí s manželkou po 
světě na kole. Mají plán na deset let. V prvním roce chcou přejet Afriku až na 
jih. Je spokojený sám se sebou, rozdává rady a nápady, přes satelit uploaduje 
fotky. Celou cestu po Egyptě měl přidělenou vojenskou ochranku, která 
musela jet za jejich dvoukolem v autě bez klimatizace. Směje se tomu. 

Přijíždím do Súdánu. Čekal jsem město, ale tady je jenom molo zabořený 
do písku. Kvůli dehydrataci vidím už jen úzkej tunel světla, nemám prachy 
a nejsem schopnej přemýšlet. „Máš problém?“ Přede mnou stojí mladej 
černoch. „Jo, nemám prachy a potřebuju do Chartúmu.“ „Tak pojď se mnou.“ 
Jedu s Wilsonem a rodinou jeho bratrance v minibusu kamsi. Kolem je jenom 
písek, auto zastavuje voják se samopalem a táhne mě ven. Tváří se, jako bych 
mu zneuctil babičku. Při pohledu do pasu se ale začíná křenit. „Czechoslova-
kia! Promiň, myslel jsem, že seš Amík...“ 

Přijíždíme do pouštního hotelu: baráčky bez podlahy, takže ani vevnitř 
nekončí písek pod nohama. Vedle stojí krčma. Wilson mi kupuje rybu ochu-
cenou motorovým olejem a kolu. Tak tohle je ta Wadi Halfa na mapě. V hotelu 
si dáváme sprchu - každej fasuje dvoulitrovej plechovej kýbl a čeká, až na něj 
vyjde řada polít se v budce s betonovou podlahou. Všichni až na mě si ještě 
našetří vodu na dodatečné omytí nohou po kolena a rukou po lokty. Na noc si 
vytahujeme kovové rámy postelí z baráků a spíme pod širým nebem.

3.srpna

Pozdě odpoledne hážeme věci na korbu náklaďáku z šedesátých let a 
přejíždíme kousek pouště. Asi dvěstě metrů od nás leží v písku šedý had 
vlakové soupravy. Netuším, jak se tam dostal, vpředu ani vzadu od něj nevi-
dím koleje. Jen jakoby ho někdo do té pouště položil. Z minibusů a náklaďáků 
spěchají lidi ověšení krabicemi a kufry k vagónům. Tlačenici moderují vo-
jáci s klackama. Natlačíme se do třetí třídy. Když dávám svůj batoh nahoru, 
shodím na hlavu drobného, ústyhodného, bělovlasého kmeta v turbanu těžký 



kufr. Hrozně se mu omlouvám s rukou na rameni a on se na oplátku směje. 

Sedíme celá rodina na sedačkách proti sobě. Wilsonův bratranec má 
hezkou ženu s henou na nártech a malou dceru. Ta se mu snaží odtlačit 
pupek na stranu. Všichni jsme namačkaní, lavice jsou tvrdé a mají přísný 
devadesátistupňový úhel. Pojedeme takhle dva dny v kuse. Čekáme do noci, 
když se vlak pohne. Zlaté čtverce rozsvícených oken se odráží od písku 
v nekonečné tmě.

4. srpna

Odpoledne udělal vlak zastávku ve vesnici, kde si dáváme čaj. Wilson 
dostává zprávu, že v Chartúmu zase propukly nepokoje po zdánlivě 
ukončené občanské válce. Umřel John Garang, hrdina Jižního Súdánu v boji 
za nezávislost a černoši z jeho smrti viní araby. 

Z okna vlaku vidím Saharu: písek, občas několik čtvercových stavení. Přichází 
písečná bouře. V oknech není sklo, jen ocelové žaluzie. I když je zavřeme, 
naplní se celý vagón žlutým oblakem. Skoro není vidět na lavici naproti.

5. srpna

Po dalším dnu a další písečné bouři přijíždíme do Chartúmu. Vítá nás obří 
továrna Pepsi. Na nástupišti vystupuje dav s jednotnou žlutou barvou 
oblečení. Wilson se loučí s bratrancem a jeho rodinou a nastupuje se mnou 
a jakousi Taiwankou do taxíku. Chlápek si to namíří rovnou k benzínce. 
Musíme zaplatit nejen za cestu, ale i za benzín. Prostě na nás vyšla řada. 

Přijíždíme do křesťanské ubytovny obehnané zdí. Vrátnej nejdřív zkontroluje 
okolí přes průhled ve dveřích než nás pustí dovnitř. Domlouvám se s Wilso-
nem, že seženu prachy a vrátím mu je, do té doby můžu spát tady.

6.-7. srpna

Nesmíme vycházet kvůli pouličním nepokojům. Sedím, sleduji neustále se 
omílající zpravodajství CNN. V baráku je parta černochů z Jihu, kteří mě tro-
chu přivádí do obrazu. Zjišťuju, že za poslední týden jsem zhubl čtyři dírky 
na pásku, a tak když mě chlapi pozvou ke společné míse s hovězím gulášem, 
končím bez mrknutí oka s vegetariánstvím. „Jez, jez maso.“ 



Večer jezdí ulicemi dodávky s tlampači, z nichž neustále hlásí „Alláh agbar!“ 
Jasný sdělení černý části populace, kdo je na severu pánem.

9. srpna

Ráno přichází Willis. Říká, že k jeho sousedům vtrhlo muslimský komando 
a usekalo hlavy manželskýmu páru i jejich děckám. Potřebuju Wilsonovi co 
nejdřív vrátit prachy a zaplatit ubytovnu. 

Seznamuju se s Taiwankou - čtyřicetiletou učitelkou matematiky. Poprvé se 
snažila dostat do Súdánu, když ji bylo šestnáct, ale chytili ji na hranicích a 
poslali zpátky. Teď si plní sen. Doma má dvě děcka. 

Vyrážíme do ulic. Ani ona nemá prachy. Amerika uvalila embargo na súdán-
skou vládu kvůli Darfúru a tak Súdan uvalil embargo na Ameriku - neplatí 
tady ani moje karty ani Taiwančiny cestovatelský šeky. 

Hledám českou ambasádu. Není. Nacházím slovenskou - malou místnost v 
průjezdu, kde sedí jakejsi Súdánec. Neumí slovensky ani anglicky. Zkoušíme 
vybrat prachy v největším hotelu ve městě. I tady je bankomat mimo provoz. 

Venku se mě ptá Taiwanka, jak se stopuje. Zvednu palec a hned zastavuje 
pick-up. “Takhle” Sedíme na korbě a teprve teď vidíme, jakej je ve městě 
průšvih. Na hlavní ulici stojí milicionáři s obuškem, klackem nebo gumovou 
hadicí v ruce. Na deseti kilometrech jsou rozestavení po deseti metrech. 

Spousta baráků je vypálených - včetně předváděcího salónu Škody auto. 
Z německé ambasády obehnané železobetonem nás posílají na základnu 
OSN. Břichatej nýmand s bradkou a v sandálech nám tu dává poučení: 
„Zapomeňte, že byste takhle cestovali po městě!“ Cože? Vy se chcete do-
stat do čtvrti Omdurman? Tam se lidi zabíjejí tyčemi na ulicích! Do Jižního 
Súdánu? Tam se lidi vaří zaživa v kotlích! Někdo vás unese nebo se ztratíte, a 
kdo to bude řešit? OSN,“ musí si odpovědět sám. „Tohle OSN, vždycky, když je 
nějakej průser, tak nechají lidi na holičkách, nasednou do vrtulníku a zdrhaj,“ 
komentuje Taiwanka na cestě ven. 

Musíme si pomoct sami. Dostáváme se k libanonské bance. Chlápek uvnitř 
je moc milej. Příští rok chce letět do Karlových lázní. Párkrát zatelefonuje 
a nečerno nám vybere prachy z účtů. Nemám tušení za jakej poplatek, ale 
aspoň je tenhle problém vyřešen. Zkoušíme si zjednodušit cestu na Jih



u Červenýho kříže a Spojených národů. Třeba by nás přibrali do letadla. Z 
obou kanclů jsme přátelsky vyvedeni.

10.-16. srpna

Vracím peníze Wilsonovi a jedu do Omdurmanu. Stojí tam ženská univerzita, 
kam se hodlám vetřít pod záminkou vypracování výměnného projektu 
s Gender Studies brněnské Fakulty sociálních studií.

Loučím se s Taiwankou, která jede tam, kde „se vaří lidi zaživa“ zatímco já 
tam „kde se lidé zabíjejí tyčemi na ulicích.“ Rady břicháče z OSN nezabraly. 

Mezi stovkami minibusů na náměstí Suk Arabia se mi podaří sehnat ten 
správný. Jedeme po mostě přes Nil. Všude na sloupech reklama na LG. 

Vystupuju u univerzity a mířím si to přes bránu rovnou do kanceláře. Musím 
být drzý. Víceprezidentce pro studijní záležitosti slibuju proplacení cesty 
pro studentky, rozvoj, zahraniční profesory... Jen když mě pár dní nechá na 
univerzitě, abych vypracoval projekt. Dává mi klíče od bytu na nádvoří. Zrov-
na tam končí nějaká Holanďanka, od které si půjčuju foťák a dávám email, 
kam má poslat fotky až přijede domů (děkuji). 

Piju největšího místního konkurenta Sprite s jablečnou příchutí a stávám 
se závislým na arabském chlebu, kterej prodává kluk na ulici před univerzi-
tou. Nikdo se nehýbá rychleji než pomalu. Na každým rohu je stánek s Pepsi 
vyskládanými v kastlech až do stropu. Člověk zaplatí tři koruny, vypije, vrátí 
láhev, popojde sto metrů a koupí si další. Slunce je v takovém úhlu, že neexis-
tuje stín. V noci to není lepší. V trenkách na posteli zkouším přepnout větrák 
jeden stupeň pod maximum a cítím jak mi okamžitě na kůži raší pot. 

Po nádvoří univerzity chodí nejkrásnější holky Afriky - míšenky nejbohatších 
černochů a arabů. „Who are you?“ ptají se mě na potkání. Nevím, jaká je 
správná odpověď, tak radši nic neříkám. V knihově mají literaturu vyřazenou 
z holandských univerzit, na nástěnce visí nabídka workshopů proti ženské 
obřízce. 

Musím na Ministerstvo vnitra, abych dostal povolení pro cestu do vojenské 
zóny na Jihu. Víceprezidentka mi píše na lístek název úřadu v arabštině, díky 
kterýmu mě spolucestující v mikrobusu navedou až před bránu.



Za masivním dřevěným stolem sedí ostrej chlápek s chytrýma očima. Říká, 
že není žádnej důvod, aby dával civilovi povolení. Vysvětluju mu, že nejsem 
debil z televize a že je nutný, aby nechali normálního tvaroha trochu pore-
ferovat o reálný situaci v Súdánu. Jsem překvapený, když říká, že to chápe a 
oceňuje. Mám přijít za pár dní. 

Na fakultě opravdu pracuju na výměnném projektu, jím chleba a čtu Odys-
seu.

17. srpna

Když se vrátím na úřad, zastihnu mého člověka v debatě s jiným úředníkem. 
„Běžte do dveří naproti, máte tam svůj papír.“ A víc se mi nevěnuje. Loučím 
se s Víceprezidentkou. 

Na Suk Arabia se se mnou dává do řeči nějaký stařík. Aby mi vymluvil záměr 
stopovat, bere mě za svými stejně starými kámoši v pátém patře u náměstí. 
Nakonec uznám všechna nebezpečí a nechám se posadit na minibus. Jedeme 
asi hodinu na nádraží, pak dalších několik hodin autobusem než skončí 
zástavba Chartúmu. Domky v jeho okolí pokrývají území zhruba stejně velké 
jako Česko. 

Celou cestu dávají v palubní televizi turecké telenovely. Všem milencům je 
čtyřicet plus a ženám z tříčtvrtečních sukní koukají tlustá lýtka. Přijíždíme 
do Kosti, kolem autobusu se shlukují žebrající děcka. Noc trávím v malé 
budce v kempu.



Kapitola 4
Jižní Súdán - Malakal, Bór, Juba, Yei. Uganda

18. srpna

Nějaký obchodník mi platí mikrobus do městečka na druhé straně řeky. 
Podél ní se nekonečnými lány trávy táhne silnice. S batohem na zádech si to 
namířím k ní. U rákosové boudy sedí dva staříci. „Kam deš?“ Volají na mě. 
Ukážu jen neurčitě před sebe. „Něco vidět?“ řehtá se jeden z nich. U silnice 
čekám půl hodiny než jede první náklaďák. 

Občas jsou vidět u cesty vlajky s pneumatikou označující minu. Po dalším 
stopu se dostávám na odpočívadlo. Regulérní silnice tu končí. Po krátké 
debatě mi jeden chlápek ze stánku bere batoh a jde se mnou k náklaďáku - 
přesně takovej starej mercedes, jaký jsem viděl v dokumentech z Amazonie. 

Na korbě je deset dalších kluků. Jedeme snad dvěstě kilometrů po cestičce 
vyježděné ve stepním porostu. Celý náklaďák se kroutí jak úhoř, ani v jednom 
okamžiku nejsou dvě kola ve stejné výšce. Přes několik kontrolních bodů 
obsazených vojáky mě dostává chartůmské povolení. 

První problém mám v Al Rank. Veledůležitý úředník mě nutí vystoupit 
a buzeruje tak dlouho, že náklaďák odjíždí beze mě. Zatímco si úředníci 
přehazují papír s razítkem, jeden voják ukazuje na můj batoh. „Tam je celej 
můj život,“ říkám a voják se směje. „Proč si neletěl letadlem?“ „Abych věděl, 
co je mezi Československem a Keňou.“ Tomu už se smějou všichni. „Seš 
úplnej blázen.“ Je jim jasný, že jsem nepřijel podvracet súdánskou vládu. 

Jeden milicionář mě bere zpátky na stanoviště u silnice. Ukazuje si do pusy 
a kvoká. Kuře bych si věru dal, ale chci hned pokračovat - povolení mám jen 
na deset dní. 

Stojíme a debatujeme, moc aut tady neprojíždí, takže je čas se domluvit bez 
jazyka. Vypadá to, že milicionáři jsou většinou jen vládou pověření vesničani. 
Jeden dělá do hlíny vlnící se rýhu a do ní nalívá vodu. Musím podle něj jet po 
řece. Všichni se smějem důslednosti, s kterou to předvádí. Jestli prý nepojedu 
po řece tak „vraaaaau“ a dělá, že ho lev hryzl do zadku. 

I tenhle projev má u všech úspěch, ale mě se to nelíbí. Řeka je pomalá, přece



tady musí být aspoň jedna normální silnice na jih. 

Přichází vesnický duchovní s bílou čepičkou na hlavě. „Ty seš“ a ukazuje 
křesťana sepnutím rukou a lehkým shrbením „nebo seš“ a ukazuje muslima 
roztáhnutím paží dlaněmi nahoru a pohledem k nebi. Snažím se mu ukázat, 
že v Boha věřím, ale jinak v tom mám bordel. Zase se všichni smějou 
a duchovní je spokojenej. Dokonce jsem vzbudil takový sympatie, že 
milicionáři za mě otravujou projíždějící řidiče. 

Nakonec donutí posádku Nissanu, aby mě vzala. Na zadním sedadle se sez-
namuju s arabem jak víno: hustý černý vous a inteligentní pichlavý oči. „Proč 
jezdíš pomáhat do Afriky a nepomáháš u sebe doma?“ Přesvědčuju ho, že u 
nás máme v každý vesnici elektřinu a každej si může dovolit doktora, takže 
tady je to víc potřeba. To dává mému nedobrovolnému společníku smysl 
a nabízí mi extra sladký zákusky. „My arabové máme hrozně rádi sladký, 
všichni víme, že budeme mít zkažený zuby,“ směje se. 

Přijíždíme za tmy do Faluče, můj společník mi platí večeři a odváží na 
policejní stanici, kde mě bez velkých řečí nechávají vyspat pod moskytiérou.

19. srpna

Ráno před bengárnou potkávám chlápka čistícího si zuby. „Vezmeš mě 
prosímtě ssebou do Evropy?“ Zkouším mu vysvětlit, že mám jen na jednu 
letenku, ale on se mi směje. Jen mě připravuje na větu, kterou na Jihu uslyším 
často. 

Policejní auto mě odváží do Malotu, vesnice, odkud se dá pokračovat jedině 
říční bárkou. Kupuju si lístek a čekám na odjezd pod plachtou nedaleké 
krčmy. Obsluhuje mě kluk, kterýmu nemůže být víc než pět let, ale má pohled 
i projev dospělýho upracovanýho chlapa. Takových bude spousta. 

Loď je jenom tak úzká, aby se na dvě podélné lavice natěsnalo, co nejvíc lidí. 
Dlouhá je asi patnáct metrů a pohání ji přívěsný motor. Díky extrémně 
tenkému trupu pluje překvapivě rychle. Sedím už jen se samými HC Afričany 
- vesničani s předkusem a místy i v kmenových hadrech. 

Na břehu vidím nějaký lidi nést dřevo z lesa. Dávám si ruce k očím, jako bych 
měl dalekohled, pak chvilku šátrám v batohu a dělám, že vytahuju foťák a 
mačkám prstem na prázdno se slovy: „Ach můj bože, Afrika!“ Chlápci kolem



se smějou. Všichni víme, že běloši jsou hňupi. 

Navečer přichází průtrž mračen. Pláštěnku si v Budapešti půjčil Gábor. Jedu 
dál do noci úplně mokrý a v protivětru. Asi třikrát přestane fungovat motor, 
takže ho kluci, kterým není víc jak patnáct musí opravovat s baterkou za-
tímco nás proud unáší zpátky. Třesu se čím dál víc, nemám se kde schovat. 
Nepamatuju si v životě nic nepříjemnějšího, snad kromě zlomenýho bérce. 
Jenže to netrvalo dvanáct hodin. Postupně přestávám cítit všechny části těla.

20. srpna

Připlouváme do Malakalu. Tady to už opravdu smrdí válkou. V bahně 
nedaleko mola se potácí chlápek, kterej to má zjevně za pár. 

Snažím se vyžebrat nějaký let od asi pěti organizací. Zase končím v kanceláři 
OSN, kde jsem svědkem rychlé porady několika dánských důstojníků: „Kdo 
to včera střílel?“ „Nevím, možná někdo slavil narozeniny.“ Mezitím si čtu 
na stěně tabulku priorit Spojených národů. Hned první je neohrozit vlastní 
zaměstnance. Chápu. 

Alespoň mi definitivně potvrzují, že se po zemi nikam nedostanu. Je období 
dešťů a rychlost teréňáku není větší než pět kilometrů v hodině. Ještě se mě 
snaží přehodit americkým pozorovatelům, ale ti nás rychle vyprovodí. „Mají 
to kluci těžký, fakt je tady nenávidí,“ říká Dán a veze mě zpátky do přístavu. 

V kanclu si od bělovlasého a bělovousého arabského kapitána kupuju lístek 
do Bóru. Pojedeme několik dní tak si před vyplutím jdu koupit marmeládu 
a chleba. Od pětiletýho kluka kupuju ještě kanystr na vodu. Sám mi do něj 
nabírá vodu z řeky. Smrdí po oleji. 

Nastupuju na největší loď v přístavu: plošina s motorem a kapitánskou věží, 
která před sebou tlačí nákladní modul. Má třikrát překročenou tonáž, takže 
paluba je přesně na úrovni vody. Občas se přes ní i přelije. Na dvou řadách 
kajut, vytvářejících uličku, jsou vystaveny další dvě patra stanů 
darovaných Adrou. Loď veze v nákladním prostoru pod vodou obilí a to 
lidské mraveniště nad vodou jsou uprchlíci, kteří se po válce vracejí domů. 

Ujímá se mě kapitán a vyjednává s jednou rodinou, že můžu spát u nich. Jsou 
to samí kluci od osmi do dvaceti. Přivádí mě do rozpaků, když jeden vyklízí 
postel a jde si lehnout jinam. V mezerách mezi plachtami pozoruji řeku 



a doufám, že loď popluje rychleji. S třikrát překročenou tonáží ale rychleji 
nepojede. Pět mil za hodinu říká kapitán. Plachty mají sice oka, ale kluci 
z jakéhosi důvodu udělali šroubovákem díry hned vedle nich, takže se při 
první bouřce začnou trhat.

21. srpna

Loď byla původně určená pro deset až dvacet lidí. Nás jsou tady stovky. 
Po setmění jsou občas vidět světýlka ve stanech, je slyšet hlasy a křik. 
Instinktivně se vyhýbáme cestou v uličce. Sem tam někdo nakopne kozu, 
která je uvázaná přesně uprostřed a její bobky rozšlapáváme od přídě po 
záď. 

Kluci z našeho stanu obdivují všechno, co mám u sebe i na sobě - od polní 
láhve po tričko. „Jsou parádní“ říká jeden z nich na moje boty. „Můžu si je 
vzít?“ poněkud nerespektuje, že je mám právě na nohách. Začínáme klasický 
téma o letence do Evropy. „Víš, i v Evropě musíš hrozně dlouho makat, abys 
měl na cestu.“ 

Večer mě zvou na společný jídlo - tradičně hovězí guláš. Poněkud jsem 
vytěsnil, že ho ženská odvedle připravovala poté, co holou rukou shrnula 
výkaly svého dítěte do vody, aniž by si ji pak omyla. Večeři jsem zapil svou 
olejovou vodou. 

Posral jsem se. A pak znova. To, co jsem ustál v arabské části Súdánu jsem už 
nezvládl v té černošské. Připadal jsem si, jako bych se rozkládal zaživa. Pocit 
hnití a spalování mi vyrážel ze žaludku v odpudivých oblacích do pusy. Vleže 
se mi trhala střeva, vsedě jsem se vždy posral do kalhot. Vystlal jsem si je 
papírem. Když jsem ho naplnil, vyhodil jsem ho směrem do vody. Jenže vítr 
ho zanesl do stanu pod námi. Po pár minutách se v něm rozproudila živá 
diskuze, která přešla v nadávky směrem nahoru. Náš nejsilnější mladík je 
však rychle usadil. Nikdy se nedozvím, jestli se mí hostitelé dozvěděli, jak 
moc jsem se posral.

22.-27. srpna

Ráno na své pravidelné obchůzce na mě naráží kapitán lodě, jak sedím na 
přídi po dvou dnech sraní vody, nejezení a nepití. Vysvětluju mu svou barvu 
a skeptický výraz a on mě s úsměvem zve k sobě do kajuty. Dostávám čaj 
servírovaný klasickým arabským způsobem - třetina cukr, dvě třetiny vody. 



Pak jdeme na můstek za blahobytným kormidelníkem s falešnýma rolexka-
ma na zápěstí. Ten mi dává prášky, které skoro okamžitě zabírají. „Když jsem 
se ženil, bylo mi dvacet čtyři a manželce třináct. Byla to taková láska,“ chytá 
se za srdce a pokračuje „Mám sedm dětí, bude mi padesát pět a přemýšlím, 
že se ještě jednou ožením.“

Posádka je tvořená výlučně araby. Můžu se volně procházet po můstku 
několik metrů nad utečeneckým mumrajem, můžu se i vyšplhat na střechu, 
z které je vidět, jak moc se nepohybujeme - pokaždé, když urazíme sto 
metrů, se loď otočí o 170 stupňů a pluje zpět.

Tohle je totiž původní Nil, spleť zákrut v poli rákosí. Moderně vybudovaný 
kanál je teď zasypaný troskami lodí, které najely na minu nebo je dostal 
granát. 

I posádka má s neustálým otáčením problém. Zatímco si čtu Kanta a píšu 
poznámky, hádají se pode mnou chlapi, kterým směrem je zrovna teď Mekka. 
Nakonec to určí kapitán a všichni poklekají. 

Do stanu už chodím jenom spát. Nevím, jestli to ostatním vadí nebo se s 
každým dalším dnem víc nudí, ale celá uprchlická část se o mě začíná 
zajímat. „Dej mi papír, chci si číst,“ křičí na mě vidlák s předkusem. „Co budeš 
dělat, až rozdělíš všechnu humanitární pomoc?“ ptá se zas jiný. 

Kolem nás je tak obrovská země posetá pouze vysokou trávou, že je vidět, jak 
se na všechny světové strany zeměkoule zakulacuje. Ze střechy můstku vidím 
úplně celé nebe, na kterém zapadající slunce kreslí do mraků nejnádhernější 
úkazy. Zdá se ale, že jsem jediný, koho to zajímá. Místní to mají na talíři každý 
den. 

Ještě se nesetmělo, když ke mě po žebříku vyleze malý míšenec okolo 
pětadvaceti. Už na první pohled má vlezlý výraz. „Čtu si teď ten váš časopis.“ 
Vidím, že má v ruce Strážnou věž. „To není můj časopis. Vydávají ho 
Američani, abys na ně podepsal životní pojistku.“ „Ne, příteli, vydáváte ho vy. 
Vy bílí jste jedna rodina - Američané, Evropané, Japonci...“ 

Zdola na mě mává nějaká holka a posílá pusy. „Chce, aby ses s ní oženil,“ říká 
můj nechtěný kamarád. „Ale já mám holku, v Evropě,“ lžu mu. „Copak, bojíš 
se žen?“ hecuje mě metr padesát vysoký seladon a pokračuje: „Já mám dvě 
ženy“ „To sis to hezky zkombinoval - křesťan, co má dvě ženy.“ Zdá se, že jsem



konečně přišel na to, jak se otravy zbavit „To není tvůj problém,“ říká ještě 
při cestě po žebříku.

Mezi uprchlíky je čím dál větší ponorka. Hádky někdy přerostou v bitky a 
ochranka lodi složená z vojáků v civilu je musí řešit. A řešení se musí najít 
vždycky, není kam člověka zavřít. Jedině hodit ho přes palubu. Do problémů 
se dostal i jeden kluk z našeho stanu. Předváděl totiž komusi, jakej se naučil 
highkick, když chodil na taekwondo v Chartúmu. 

Trochu debilně jsem se snažil jemu i jeho bratrancům zvednout náladu. 
„Máš fakt dobrou kopačku, možná by o tebe měli zájem v nějakým 
evropským oddíle.“ Dostal jsem číslo na jeho strejdu z města, kterej používá 
satelitní telefon. „Určitě zavolám.“

28. srpna

Po osmi dnech konečně připlouváme do Bóru. Otvírají se útroby lodě 
a vydávají svědectví, proč jsme pluli tak pomalu: stovky tun mouky se 
pomalu kupí na břehu. Vychrtlej policajt s klackem to všechno hlídá. 
„Bolí to?“ ptám se a začnu se s tím klackem mlátit do hlavy. 

Policajt i kapitán se směje a přemlouvá mě, ať s něma jedu ještě do Juby. To 
by ale bylo dalších několik dní cesty a já doufám, že tady seženu letadlo od 
World Food Programme. Alespoň mě kapitán provádí po Bóru a díky němu 
se seznamuju s koordinátorem WFP. Ustaranej malej černoch s vysílačkou za 
pasem. 

Je mi jasný, že ho víc zajímá vybudování mobilního stanu pro mouku než 
začne pršet a tak ještě jdeme s kapitánem na čaj do města. Teď už spíš jenom 
vesnice, protože registruju jenom pár zděných budov. Ostatní jsou z rákosí 
a hlíny. Třicet let války tady udělalo svoje. Bór byl tehdy ohniskem odporu 
proti muslimskýmu severu. 

V jedné uličce začnou volat malý děcka na kapitána: „Mzungu!“ a zdrhají. 
„Nevěděl jsem, že jsi taky bílej,“ povídám mu. „Pro ně je každej, kdo není 
černej, bílej.“ Loď už má vyplout. Zažívám nečekaně dojemné loučení se 
šlechetným kapitánem i jeho poživačným kormidelníkem. Dává mi adresu 
ať určitě napíšu až budu v bezpečí v Evropě. Zařadila se mezi další kontakty, 
které jsem ztratil. 



Koordinátor mě veze do jednoho z domů WFP, po cestě občas zastaví 
a vyhodí z korby teréňáku děcka, která tam za jízdy naskákala. 

Je to naštěstí jeden z těch zděných domů. Na dvoře se občas střídají různí 
zaměstnanci. Nejzajímavější z nich je urostlý černoch. Je doktor a je mu 
pěkně blbě, protože chytil malárii. Narodil se tady v Súdánu, přestěhoval do 
Kanady, kde měl docela slušnou živnost. Svědomí mu ale nakonec nedalo a 
tak se rozhodl vrátit sem do tohohle bláta a pomáhat krajanům. „Nejtěžší to 
bylo pro děcka. Zvyknout si po Vancouveru na jižní Súdán je těžký... Něco je 
tady ale lepší. Když jsem šel v Kanadě v noci po ulici a naproti mě se objevil 
jinej černoch, tak jsem se radši schoval do křoví.“

Stejně jsem měl chuť na něj křičet, jak to mohl těm děckám udělat. Možná 
jsem ho naopak obdivoval. Bavíme se pak o náboženství a mojí náboženské 
neukotvenosti. Snad v záchvatu malárie se na mě doktor dlouze zadívá a 
řekne: „Mysli si teď co chceš, ale já vím, že jednoho dne budeš kázat Ježíše.“

Debatu přerušuje návštěva mojí staré party ze stanu, tedy dvou z nich: 
„Zapomněl sis u nás marmeládu, pojď si pro ní.“ To je divný, oba se taky tváří 
divně a nervózně. „V pohodě kluci, nechte si ji.“ Ještě chvilku postávají a pak 
jdou. 

Po setmění slyším meluzína, jak teskně volá z věže mešity, pak se v reprácích 
ozývá čtení Koránu. Mám hrozně rád atmosféru tohohle náboženství. 
Z vesnice se zase ozývá bubnování - černoši oslavujou příjezd ze severu. Trvá 
to celou noc a ještě další den.

29. srpna

Koordinátor mi přichází oznámit, že let je zrušený. Sedím na dvoře a 
povídám si s malárií zmoženým doktorem. Ženská vedle nás slyší, že chci 
jet přes Jubu do Keni a lomí rukama. „Tam je všechno zaminovaný. Slib mi, 
že nepojedeš.“ Doktor to vidí z hlediska naší věci: „Jestli ví, že má jet, tak ať 
jede.“ Navečer se oplachuju ve džberu a jdu spát. Tentokrát už snad vyletíme.

30. srpna

Koordinátor mě veze na letiště. Po cestě si poprvé přiznávám, že jsem 
v Africe - to když před autem ustupuje několik domorodců v červených 
hadrech a s nůšemi na hlavách.



Není mi jasný, kde má to letadlo přistát. Je tady jenom louka obehnaná 
vysokým lesem a na ní se pasou krávy. Čekáme. Pod nohou se mi proplete 
ještěrka. 

Přilétá malý jednomotorový hornoplošník a na třetí pokus přistává mezi 
utíkajícími krávami. Zevnitř vylezou dva Angličani v nablýskané uniformě 
a raybenech jakoby měli fotit reklamu na tenhle job v Jižním Súdánu. Nacpou 
mě do letadla tak rychle, že se ani nestačím rozloučit s koordinátorem. 

Nahoru jdeme prudce. Letadlo je tak malé, že každý závan do něj pořádně 
kopne. Pod námi je do nedohledna zelené pole rákosu a v něm se kroutí Nil. 
Tam, kde je pevná půda, vidím prošlapané cestičky spojující samoty a malé 
vesničky obehnané rákosovým plotem. 

Na letišti v Jubě se jdou piloti hlásit. Už si ani nepamatuju jak jsem se do něj 
dostal, ale jedu v obřím bílým teréňáku OSN a chlápek, co mě veze málem 
pláče lítostí nad smrtí Johna Garanga a hned nato se zas rozplývá nad českým 
fotbalem, hlavně Nedvědem. 

Přijíždíme do perimetru základny obehnaného plotem. Jedinou bránu hlídají 
chlápci se samopalama a poprvé vidím, že někdo kontroluje detektorem 
kovu podvozek kvůli výbušninám. Nemůžou mi sice nijak pomoct, ale aspoň 
si můžu poslat mail. Máma to určitě ocení.

Do Keni se prý nedostanu přímo. Sever je příliš hustě zaminovaný a navíc 
se tam teď usadila nějaká gerila z Ugandy. Jediná cesta teď vede přes Yei do 
Ugandy a odtud do Nairobi. Z náměstí prý odjíždí náklaďáky směrem na jih, 
tak mě tam můj fotbalový nadšenec odváží. 

Cestou si začínám přiznávat, že tady válka ještě neskončila. Lidi i město jsou 
zvláštně ponuří. Podle OSN se ty největší svinstva občanské války děly právě 
tady. 

Na náměstí se nestačím ani zeptat na cestu a sbírají mě policajti. Stojím na 
dvoře místní bengárny, kouká na mě deset chlápků v chudobnejch, tmavě 
modrejch stejnokrojích a evidentně nemají do čeho píchnout. Pak na dvůr 
přijede vojenský auto, zevnitř vystoupí důstojník a začne všechny prcat. 

Odváží mě na policejní velitelství, kde se potkávám s černošským šéfem poli-
cie. Směje se, že chci jet z Juby na jih. Prý se tudy nemám šanci dostat. 



Pak zavolá pobočníka, strašně ho seřve, strčí mu do ruky foťák a s širokým 
úsměvem společně pózujeme. Běloch se tady neobjevil víc jak šest let. Pak 
pobočníka zase seřve a dáváme si čaj. 

Přespávám na chodbě kdysi luxusního hotelu. Jednou za čas mi projdou 
kolem hlavy vysoký boty vojáka, je slyšet elektrický ruch jeho vysílačky. 

31. srpna

Ráno mě policajti odváží na velitelství rozvědky. To už je jiný kafe - kožené 
sedačky a za mahagonovým stolem sedí arab (je jasný, kdo má i tady na Jihu 
poslední slovo). V televizi běží reportáž o tragédii v Mekkce, kde se několik 
desítek poutníků v panice ušlapalo. Snažím se udržet hovor co nejdýl o téhle 
tragédii, o pouti, náboženství, než ho začnu přesvědčovat, ať mě pustí. 

Chlápek je podobně příjemný jako ten, který mi před dvěma týdny dovo-
lil cestu na Jih z Chartúmu. Nakonec příjmá mou nabídku - napíšu papír, že 
za mou smrt během další cesty nikdo nenese zodpovědnost a poslíček ho 
odváží na vojenské velitelství pro razítko. Když se po dvou hodinách vrátí, 
přidává podpis i můj společník. 

S lehkou lítostí se loučím s koženým křeslem a evropskou záchodovou mísou. 
Policajti mě odváží zpátky na náměstí, odkud mě sebrali. Moc nechápu, co se 
kolem mě děje, v malé boudě večeřím s pěti policajty z jedné mísy fazole. Pak 
společně usínáme na podlaze.

1. září

Od rána postáváme před strážní boudou. Těžko říct, kdo je policajt, 
milicionář, polo-milicionář nebo jeho kámoš se zvýšenými pravomocemi. 
S jedním z nich trochu boxujeme, všichni se smějou. 

V pravidelných intervalech odjíždí teréňáky a náklaďáky od boudy. 
Milicionáři mě nakonec pašují na korbu jednoho z nich. Ani nevím, jestli 
o tom řidič ví. Následuje několikahodinová cesta přes výmoly krajinou 
nikoho. Sedět se nedá, ani stát. Pořád se musíme dívat, jestli se neblíží větev 
a jít do dřepu, když prolítá nad našimi hlavami. Udělám za těch několik hodin 
asi pětset dřepů a ruce, kterými se držím dřevěných bočnic, mám rozsekané 
od trnitých větví. 



Nejsem tudíž v nejlepší kondici, když náklaďák zastavuje a všichni vyskakují 
ven. Dál už se nejede, úsek před námi je hustě zaminovaný a pokračovat 
můžeme buď pěšky nebo na kole. A musíme to zvládnout do setmění, pokud 
nechceme riskovat setkání s nějakou velkou kočkou. 

Sesypává se kolem mě asi padesát rentiérů kol a motorek. Zdá se mi, že 
jsou všichni nastřelení. Nebo jsou jenom u vytržení nad bělochem. S jedním 
klukem z náklaďáku si půjčujeme napůl kolo. Vyšlapanou pěšinku lesem - 
plnou výmolů vedoucí místy přes řeku - nezvládám jet na kole, hlavně kvůli 
pětatřicetikilovému batohu na zádech. S nasraným výrazem předávám kolo 
společníkovi a jdu pěšky. 

Jsem už příliš vyčerpaný. Mám chuť si lehnout a zabalit to, ale ostatní kluci 
se smějou, povídají si a po každým kilometru říkají, že už je to jenom kilák. 
Když je mi nejhůř, vyletí z křoví barevný motýl a letí těsně nad pěšinou, tak 
jdu prostě za ním, dokud nepřijdeme do dalšího tábořiště. Tady lidi předávají 
kola těm, kteří jedou opačným směrem. 

Nasedáme do Nissanu Patrol upraveného na minibus. Chlápek z Ugandy se 
dozvěděl o téhle obchodní příležitosti a dokonale ji využil. Jezdí každej den 
plně naloženej mezi Yei a zaminovaným koncem silnice. Černí kluci si sedají 
dozadu na dvě podélné lavice, mě bere řidič a jeho společník k sobě do kabi-
ny.

Jedeme ještě po divočejší cestě než vedla od Juby. Častokrát zabírá jenom 
jedno kolo, hrabeme se do padesátistupňového svahu z koryta řeky. Kdy-
bych měl kameru, můžu tady natočit virální reklamu pro Nissan. „Čemu se 
borci vzadu tak smějou?“ ptám se řidičova společníka. „Říkají, že vypadáš 
jak běloch na diskotéce,“ odpovídá. Když si představím svoje poskakující tělo 
zezadu, je to vtipný i pro mě.

Za nějakej čas ale smích a nekonečný brebentění vystřídá mrtvolný ticho. 
I řidič má soustředěně sevřený rty. „Cesta tady ještě není úplně odminovaná,“ 
vysvětluje společník.

Hlubokým teakovým lesem, kde se jen občas přes ulici potácí nějaká vyhublá 
postava, se dostáváme do Yei. Už je tma, řidič mě veze do kempu. Malou 
budku osvětluje petrolejka. Pod postelí se schovává kňučící štěně. Krmím 
nás oba tím jediným, co u sebe mám - oříšky, které mi dal do batohu kdosi na 
Severu. Prý nejrychleji doplní energii. Já mám ale dojem, že energii



jenom ztrácím a nedokážu to zastavit. Z posledních sil ještě párkrát kopnu 
do batohu a usnu.

2. září

Před vraty troubí řidič a veze mě k autobusovému nádraží. Vlastně je to 
vesnický sklad, odkud odjíždí autobusy. Říká, že chce za včerejšek a dnešek 
sto dolarů. Nabízím mu súdánské peníze, které tu neplatí a k tomu sluchátka. 
„Jakou mají cenu?“ „Moc ne.“ Nakonec skončíme na nějakých deseti dolarech.

Jdu po městě - domky rozházené podél červené hliněné cesty. Zastavuje 
mě vysokej chlápek v košili: „Běž se nahlásit na velitelství milice, jestli to 
neuděláš, budeš mít problém.“ Jsem tak velký blbec, že to jdu udělat. 

Na verandě domku sedí několik ustaraných lidí. Jeden z nich brečí a prosí o 
pomoc. Za chvilku ho s křikem odvádí chlápci do teréňáku a odjíždí s ním. 
To není úplně dobrej začátek. 

Volají si mě do předsíně. Chlápek si bere pas a nechává mě čekat zhruba tři 
hodiny. Po nich mě volá dovnitř. Za stolem sedí ouřada. Tváří se, jako když 
se snaží tvářit vážně retardovaný. A k tomu ještě vytahuje z přihrádky brýle, 
které mají přes celé sklo nálepku s cenovkou. 

S extra soustředěným výrazem kouká do pasu i na mě. Brýle má posunuté na 
špičku nosu. Otáčí velmi, velmi pomalu stránky pasu včetně těch, na kterých 
není nic napsané. Když dojde nakonec, dlouze se na mě podívá. Jsem takový 
nezkušený vůl. Nechápu, že nehledá razítko, ale padesátidolarovku. 

Vzhledem k tomu, že nestačí ani toto naznačování, vytáhne s úředním 
výrazem papír a školáckým písmem na něj naškrábe: „Tento úřední list je 
třeba zaplatit padesáti dolary,“ a posune ho ke mě s širokým úsměvem. 

Naočkován výchovou k občanské společnosti se ve mně vzedme pohoršení. 
Provolávám, že jsem občanem Evropské unie a zde jde prosím pěkně 
o úplatek! Chlápek se mi směje, vrací pas a posílá ven.

Tam se na mě lepí jakýsi David: „Všechno ti tady ukážu.“ Vede mě do 
jiného kempu, ukazuje banku, kde můžu vyměnit prachy na autobus. Po pár 
hodinách do kempu vtrhává milice, strká provozovateli moje doklady a hrozí, 
že pokud mě je vrátí, odveze si ho.



To je blbý. Vím, že za městem je základna OSN i s letištěm, tak se tam jdu 
podívat. Bouchám na bránu a jsem jakožto tvaroh vpuštěn dovnitř. Klimati-
zovaná kancelář, za stolem u počítače s kávičkou sedí ženský v letních šatech. 
Snažím se jim vyložit, že mám dost velkej průser, ale postarší bába, která 
vypadá jako účetní, mě vysvětluje, že oni jsou tady kvůli sirotkům. „Tolik dětí 
tady přišlo o maminku i o tatínka! Je to strašné, dejte si kávu.“ Odvádí mě 
k servírovacímu stolu s deseti druhy jídel a nápojů. 

Mažu si jednu housku burákovým máslem a jednu medem. První sním na 
místě, druhou schovávám v batohu. Venku na mě už čeká David. „Tak co, 
mluvil jsi se svýma kamarádama?“ 

Sedím v kempu, povídám si s inteligentním klukem v tričku Manchester 
United. „Ryan Giggs je můj nejoblíbenější hráč, věrnej celej život jednomu 
týmu.“ Kupuje mi kolu a fantu a den se chýlí ke konci. Do toho mě pořád otra-
vuje David ať mu dám nějaký prachy. „Doktor mi zakázal těžce pracovat,“ 
poplakává. Dávám mu poslední jídlo, co mám u sebe: housku s medem made 
in OSN. „Je to velmi sladké, velmi sladké. Děkuji ti bože za tyto dary.“ 

David se pořád na něco vyptává a pak někam odbíhá. Začíná mi být jasný, že 
je to Pepek Vyskoč yeiské milice. Dávám mu proto informace typu: „Šéf 
vojenské rozvědky z Juby je můj osobní přítel. Kdykoli mu můžu zavolat, aby 
tady udělal pořádek.“ David je z toho dost špatnej a zase odbíhá. 

Je už večer a potkávám na dvorku kluka kolem dvaceti. Je z Ugandy a po dvou 
letech studia stavárny už tady projektuje silnice zničené válkou. Konečně 
někdo, kdo mě uvádí do obrazu: „Každej, kdo tudy projíždí, dává do pasu 
padesátidolarovku. Je jedno, jestli je z Ugandy nebo Evropy. Zaplatit jim něco 
musíš. Kdybys byl černej, už tě nechali zbičovat.“ 

Beru dvacetidolarovku a kupuju nám oběma kolu. „Ty drobný, co mi 
rozměnili jim dám taky, ať to vypadá, že víc už nemám,“ vylepšuju jeho rady. 
Přichází zase David, říkám mu, ať vzkáže milicionářům, že bych s něma 
potřeboval mluvit. 

Za míň než hodinu přichází několik týpků. Jejich šéf na mě štěká: „Poď sem 
dovnitř!“ Jsem s nimi zamčený v mé malé místnosti. Jsou dva a poprvé jed-
nají úplně bez respektu. Přemýšlím, že bych je mohl sundat. Jenže co ti ostat-
ní venku? Stojíme naproti sobě, čumíme. Vtom šéf s nezměněným smrtelným 
výrazem povídá: „Jak se máte?“ Je to tak absurdní moment, že se nemůžu



nesmát. Ti dva se nesmějí, ale mě se podařilo uvolnit. 

Začínám vyprávět, že si velmi vážím jejich náročné práce, že se omlou-
vám, pokud to vypadlo, že k nim nechovám úctu, ale jsem po velmi náročné 
cestě za bohulibým projektem. Chlápci říkají, že to srovnáme, když jim dám 
všechny svoje prachy, já na to, že bez nich se nedostanu do Ugandy. Končíme 
na dvaceti dolarech. Už teď vím, že když zaplatím jízdenku a vízum, nemám 
peníze na jídlo. Aspoň je to vyřešené. 

Dostávám zpátky svoje doklady. Autobus má zastavit před kempem ve čtyři 
ráno, provozovatel prý všechny hosty vzbudí.

3. září

Provozovatel všechny vzbudil až na mě. Beru to jako bonus k dvaceti 
dolarům, které mi milice vzala. Nemám na další noc v kempu a tak se 
společně s fanouškem Giggse balím a jdu na nádraží počkat do další noci.

Po cestě vidím v okýnku jednoho stavení, jak se chlápek neustále rozma-
chuje rákoskou a zouvalý nářek bičovaného vězně. „Co to kurva je?“ ptám se 
Giggse. „Bičujou vězně,“ krčí rameny a usmívá se. 

Loučíme se na nádraží, Giggs jede prvním autobusem, mě zbývá přečkat den 
a neusnout v noci. Sedím na verandě a snažím si číst Kanta, když s řevem 
a túrováním motoru přijíždí milicionáři. Dost mě zatrne, ale kluci si jenom 
přijeli nakoupit další svazek rákosek, který předtím zlámali o vězně. 

Celou dobu se na mě nenávistně dívají dva arabové. Když ale vidí, že během 
čtení vybírám z podlahy rozšlapané stroužky česneku a cpu si je do pusy, 
měkne jim výraz: „Odkud jsi?“ „Z Brna.“

Jeden z nich mě zve na oběd. Je to Somálec, jehož rodina má doma stádo 
dvanácti set velbloudů. „Není to nejvíc,“ vysvětluje skromně. Můj hostitel umí 
vyjmenovat všechny mužské předky dvacet pět generací dozadu. S úsměvem 
se podivuje nad mou kulturní zaostalostí, když mu říkám, že znám jméno 
jenom jednoho z pradědů. 

Somálec do mě cpe tolik fazolí, masa a chleba, kolik se jen vejde. Musí dost 
přemlouvat kuchařku, aby nám půjčila ostrý nůž (v těchhle krajích asi člověk 
nikdy neví, co s ním druhej udělá). Tlačí mi do ruky ještě extra chleba na 



cestu. 

Noc trávím v malém domku za nádražím. Vím, že nesmím usnout, další den 
bych už nezvládl - z hlediska kondice i sebeúcty. Proti lampičce u stropu 
vidím mrak komárů. Nemůžu uvěřit, že na ně funguje krém zakoupený v 
české drogérce. Jeden po druhém dosedá na kůži a odlétá, aniž by bodl.

4. září

Slyším troubení. Pane bože, usnul jsem. Beru všechny věci do náruče a v 
rozvázaných tkaničkách přibíhám na poslední chvíli do autobusu. Jen co 
vyskočím na schody, zavírají se dveře a odjíždíme. V rádiu hraje I Shot the 
Sheriff. Jsem nejšťastnější parchant v celým yeiským okrese.

Před hranicemi s Ugandou musíme všichni vylézt a vyskládat věci na pás 
igelitových pytlů. Tady už jsou jen zubožení vojáci v zablácených botách. 
„Nemáš dvacet centů na čaj?“ ptá se ten nejmenší a nejhladovější. „Promiň, 
mám už jen na vízum. Nepřijel jsem střílet lvy.“ Aspoň se směje. 

„Moment,“ chytá mě za rameno pro změnu ten největší - šéf. Dřív než to roz-
balí, vysvětluju mu, kdo jsem, co hodlám v Keni dělat, a že mě obrali už v Yei. 
„Kolik jsi jim dal?“ „Asi sedmdesát.“ Pokýve hlavou a nechá mě jít. 

Následují vesničky Ugandy. Červená hlína a zelený listí. Silnice je tak hrbola-
tá, že se vzadu někomu rozbije láhev koly, když vyletí z podlahy až ke stropu. 
Jsem unavený, dám několik hlaviček chlápkovi, co sedí vedle. „Budeš mě ještě 
bít?“ ptá se s bolestínským výrazem. 

Jednou uvidím zpoza sloupku mezi okny ucho slona. Asi po hodině zas 
otevřu oči a uvidím na větvi dva paviány. Když k tomu připočtu nos a oči 
hrocha, kterého jsem před týdnem viděl z lodi na Nilu, je to veškerá africká 
exotika, kterou jsem si během stopu dopřál. 

Přijíždíme do Kampaly. Hned po výstupu ke mně míří chlápek s důležitým 
výrazem a čímsi mává: „Vážený, mám tady jeden eurocent! Kolik mi za něj 
můžete dát?“ U okýnka měním poslední peníze a kupuju si lístek do Nairobi. 

Sedím na betonové rampě, jídlo nemám, kartáček na zuby se mi právě zlomil 
v puse, cítím se ale spokojený. Cíl je blízko. Venku po ulici projede několik 
chlapů na motorkách. Na každé z nich sedí vzadu bílí kluci a holky v černých 



brýlích a s výskotem se vzájemně natáčí na video. „Nesnáším tvarohy,“ po-
myslím si. 

Jak se stmívá, dávám se do řeči s nějakým chlápkem, kterýmu v Somálsku 
vyvraždili celou rodinu a teď se skrývá tady v Kampale. Když mu říkám, že 
jsem potkal dva Somálce v Yei, je smrtelně vyděšený a vyptává se na každej 
detail. Pak mizí. 

Noc přespáváme zamčení v nádražním skladišti. Jdu se vymočit do nějaké 
mísy u vrat. Snad byla k tomu určená...

5.září

Jedeme Ugandou. Na hranice s Keňou se dostáváme za tmy. V kanceláři 
celnice visí velký plakát antikorupční kampaně: „Chce od vás někdo úplatek, 
nahlaste to zde.“ Jsem s penězi tak na dně, že jakýsi mladý Keňan mi musí 
doplatit vízum. 

Šťastný, že mám všechno za sebou, narážím při cestě k autobusu na dva 
hubený policajty v pláštích. Prší a oba se schovávají pod jedním deštníkem. 
Blábolí cosi o tom, že jim musím zaplatit, berou mi z ruky doklady. 

Už nechci dál. Vytrhávám jim svoje papíry a skáču do autobusu. Fízlové stojí 
venku a neví, co mají dělat. Mladík jim dává drobný, aby se uklidnili a něco 
dá i mě: „To máš na snídani, až přijedeš do Nairobi.“



Mapy

Z Brna do Ammánu



Z Ammánu do Chartúmu



Z Chartúmu do Nairobi



Fotky

Egypt: cech z non-stopu v Al Gradace



Egypt: jízdenka z Al Gradaky do Asuánu

Egypt: lístek z Asuánu do Wadi Halfa v Súdánu



Súdán: Wilson Tong a jeho bratranec, kteří mi zachránili kejhák

Súdán: ženská univerzita v Omdurmanu



Súdán: rozložená výbava. Chybí antimalarika, ale zato mám knížku

Súdán: ubytování za dobré slovo poskytla doktorka Awatif



Súdán: povolení k cestě na Jih pro Jkub Rysua



Súdán: Lístek na loď uprchlíků z Malakalu do Bóru

Súdán: Navigace po Chartúmu



Súdán: Velitelství armády i rozvědky mi konečně povolují šlápnout na minu.



Linky

Stopem jsem jel na rozvojový projekt organizovaný GLENem:
http://glen-europe.org/

Během cesty jsem napsal pamflet proti humanitárním projektům:
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/20972/humanita-
nebo-humanitarita.html

...lepší je samozřejmě nezkrácená verze na mých pubertálních stránkách:
http://www.mochotka.wz.cz/humanitarita.html

Projekt se odehrával ve slumu Kibera, oficiálně nejšpinavějším místě Afriky. 
Abychom se nezbláznili, hráli jsme basketbal:
http://www.youtube.com/watch?v=RMbO3_MOCjM

Ve slumu žilo milion lidí, ale existovaly pouze dva východy. Takhle vypadala 
doprava u jednoho z nich:
http://www.youtube.com/watch?v=P7HV8HRWfNo

Tento soubor byl publikován a stažen z webu:
http://prigl.cz/


