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LIDOVÉ NOVINY

Slovo safari původně znamenalo dlouhou cestu, tedy lov divoké zvěře. Dnes se stejný termín používá pro turistické výlety za pozorováním zvěře v divočině. Uganda nabízí na sedm set druhů živočichů a přes tisíc druhů rostlin. Návštěvníci si
odvážejí památky v podobě fotografií lvů, žiraf, slonů, krokodýlů či hrochů.

Uganda je červeno - zelená

Uganda Když se řekne Afrika, řada lidí si vybaví vyprahlou krajinu. Jistě i takové země jsou, ale

vzdálenost z Prahy
5800 km

Vanilková pohoda

Uganda je jiná. Už při příletu z okénka letadla zjistíte, že zdejší půda je zbarvená do ruda
TEXT A F O T O T O M Á Š H Á J E K
a velká část země je hustě porostlá zelení.
Jízda o život

Slum v Kampale

Boda-boda! Tahle slova stačí
zakřičet kdekoliv v Ugandě
a v mžiku u vás přistane chlap
s motorkou. „Boďáci“ jsou jako
rikšové v Indii. Vás, vaše
zavazadla nebo i novou skříň
převezou za peníze kamkoliv.
Jejich síla je v rychlosti, s jakou se
proplétají dopravní zácpou
v Kampale, hlavním městě
Ugandy. Po prašných, vymletých
a deštěm rozblácených cestách
ugandského venkova se
projíždějí s nebývalou
zručností. Často to
vypadá, že takovou jízdu
nemůžete přežít, ale
budete jim muset věřit.

Neuvěřitelných tři sta tisíc lidí žije
podle odhadů v kampalském
slumu Soweto nedaleko hlavního
vlakového nádraží. Jediná
procházka mezi chatrčemi kousek
od centra s luxusními obchody,
bankami a McDonaldy vás vrátí
zpět na zem. Děti pospávají
v prachu u cesty a na hromadě
odpadků hledají potravu kozy,
marabuové a smečky toulavých
psů. Slum má svoji vlastní síť
obchůdků, řemeslníků
i „jídelen“. Také tady žijí
skuteční lidé. Návštěva
by měla být povinná pro
všechny, kdo nadávají na
evropské poměry.
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Malá vesnice Ndali je známá i ve
Velké Británii. Právě tady totiž
jedna anglická rodina již desítky
let rozvíjí zvláštní byznys.
Pěstování voňavé vanilky, ještě
v systému fair trade, se v době
různých levnějších a snáze
vyrobitelných náhražek zdá být
bláznivé. Továrna v Ndali však
dává práci desítkám lidí, vanilkové
lusky sem dodávají a zde také suší
celé vesnice. O propagaci a prodej
aromatického koření se
pak postará Lulu, vnučka
generála Price, který do
Ugandy přijel ve Fordu T
ve dvacátých letech
minulého století.
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Obživa z jezera
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Značnou část Ugandy zabírá na
jihu země proslulé Victoriino
jezero, které je druhé největší
sladkovodní jezero na světě
(a v rámci Afriky je vůbec
největší). Uganďané je hojně
využívají k dopravě z přístavu do
přístavu, ale především
k rybolovu. Své úlovky pak
prodávají v přístavních tržnicích.
Cena často není stanovena. Roli
hraje nejen vzhled úlovku,
velikost ryb, ale často
i to, jak je prodejce
sympatický. Zákazníci
postupně zvyšují cenu
jako při dražbě. Nejvyšší
nabídka vítězí.

Hroši, sloni a gazely
Když Afrika, tak safari. Nabízí je
několik národních parků na území
Ugandy, výlety za zvěří jsou
nejvyhledávanější atrakcí. Vstup,
průvodce, pronájem auta i jídlo
vyjde jednu osobu na sto dolarů na
den, ale investice stojí za to.
Zatímco v parku Queen Elizabeth
si užijete lvy, hyeny, hrochy,
krokodýly, slony či stáda antilop,
v parcích na severu můžete
pozorovat a fotografovat i zebry
a žirafy. Pro opravdové
fajnšmekry se tu nabízí
výprava za horskými
gorilami daleko do
pralesa na hranici
s Rwandou a Kongem.
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Česká stopa
Asi padesát kilometrů od hlavního
města Kampaly se nachází vesnice
Buikwe. Celkem obyčejná ves má
ale překvapivě blízko k České
republice. Arcidiecézní charita
Praha zde totiž provozuje
nemocnici Sv. Karla Lwangy.
V komplexu na Ugandu velmi
moderních budov všude září
barevné šátky místních žen, které
sem bohužel přivedla nemoc nebo
zranění v někoho rodině.
O každého pacienta se
v nemocnici totiž
v případě
hospitalizace stará
jiný člen rodiny, vaří
mu i pere prádlo.
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