
DENÍK VOD BUBÁKŮ  
aneb skrzevá národní parky za panem Livingstonem  

 
26. 7. 2012  
21:33 
Dostali jsme posukanej napad - projet Namibii, Botswanu a kus Zimbabwe, prevazne po 
vlastni ose. Teda spis ja jsem dostal napad a ucastnici zajezdu nadsene (vice mene) 
souhlasili....cili budeme koukat na Afriku zase, na zvirata, na bubaky. Budeme se kochati 
horkem, suchem, panoramaty, malarii, slony na ceste a take mozna vlastni demenci.  
Dobri cechove  nam nez odlet do Afriky doporucili vysetreni u jakehosi pana Chocholouska a 
po vydeji prasku odjezd do pionyrskejch chatek na Machac, popripade do exoticke zeme 
jmenem Hrvatsko, kde prej obdivujou chcanky z Podebrad. 
Mno. 
Protoze posledni valka skoncila  v Hrvatsku pred kratsi dobou nez v zemich divokych 
Masukulumbu a my valky neradi, poletime zitra do Namibie - letenky a viza v passportech 
mame v kapse, injekce v  prdelich, protikomari sajrajty a antimalarika v baglech. 
Inu - vzhuru Vavro, na Windhoek !!! 
Myslim ostatne, ze nejvetsi nebezpeci nam zitra hrozi v olympiadou posukanym Londyne, 
kde prestupujeme na ceste do Johannesburgu...ne od besnicich lidojedu. 
 
27.7.2012   
17:30 
Sedime v baru na Heathrow T5 a cekame, az budeme moci nastoupit do naseho era smer 
Johannesburg. Ale to bude zadlouho... Londyn trpi akutni olympiadou, uz abysme byli pryc. 
Toz tak. Popijim cerstvej nepasterovanej cider a je mi fajn. Zatim. Hehe. 
 

Vsuvečka : 
Po příletu do Windhoeku následovalo v Otjiwarongo (30.7.) zjištění, že se deníček (mail 
z Heathrow a následný maily z Windhoeku a Etoshy) nezobrazuje správně, resp. kromě 
chybový hlášky vůbec – nezobrazený zprávy se podařilo nevím jak a proč po zestručnění 

znovuposlat a hlavně potvrdit jejich zobrazování pomocí satelitu při pobytu v Grootfonteinu a 
Rainbow Lodge, kde bylo první a skoro jediný rychlejší wi-fi pro promazání zdrojovýho mailu – 
proto tolik zpráv z neděle 5. srpna...a taky nastalo použití výhradně satelitu pro aktualizaci a 

tím velký zestručnění jednotlivých zpráviček, kteréžto jsem při přepisu ráčil trochu 
zesrozumitelnit, ale ne m oc, že jo…c´est la vie !!!  

 
5.8.2012 21:46 – 22:07 OPRAVA 
28.7. Prijeli jsme do Windhoeku, nakupy a zjisteni co a jak.  
29.7. Navsteva a prvni safari v Dan Viljoen Park. Zadna „Afrika“ jako Kena zatím, dikybohu... 
30.7. Dorazili jsme do Otjiwarongo a navstivili jsme zachrannou stanici pro gepardy. 
Epochalni zazitek... 
1.8. Vcera jsme se presunuli do NP Etosha a pichnuli gumu. Bubaci vsechno zaridili a po 
rannim safari jsme zamirili do Okaukeuju. Parada! 
2-3.8. Cas v Etosha = Halali, nosorozci a levharti. Mame BIG5!!! Jedna velka krasa, jedno 
velky Safari! 
5.8. Vcera prejezd do Grootfontein (Kalkfontein - pan lev Mufasa!) Dneska jsme prejeli 
500km k rece Okavango do Rainbow Lodge, zitra boat safari a prejezd do Botswany... 



6.8.2012  
17:31 
Rano za svitani boat safari na rece Okavango, hodne hrochu. Pak no problemo prejezd do 
Botswany, jsme 2 dny v Guma Lagoon Camp v delte Okavanga. 
 
7.8.2012  
18:48 
Celodenni vylet do mocalu SZ delty Okavanga a reky byl super, jenom tam byla zima a vitr. V 
Africe! Videli jsme krokodyla s koristi a hrochy. 
 
8.8.2012   
09:49 
Odjizdime z Guma Lagoon, uzasna Afrika-v noci 5st.C. Jedeme do Maun a ja se po 2500km 
zbavim auta, budou nas vozit! 
22:25 
I pres dvoji troji zapadnuti do pisku jsme nakonec dojeli do centra severu Botswany Maun a 
nasli Island Safari Lodge. Vratili jsme auto a ubytovali se. Zitra jedeme do Kazikini camp - 
3denni safari do NP Moremi (Okavango) TMobile nema v Botswane roaming, takze jen 
satelit! 
 
9.8.2012 
20:48 
Jsme v domorodych chatrcich, moje zenuska se se mnou asi rozvede. Zitra celodenni safari v 
Moremi a pak chatrce. HEHEHE! 
 
10.8.2012 
13:20 
 Jsme na safari v NP Moremi, prave piknikujeme kousek od hrochu. Jedna nadhera, psi 
hyenoviti, hrosi, sloni, LEVHART, uzasna SV delta Okavanga! 
21:23 
Hehe, lezim v chatrci a pisu SMSku. Evicka jeden velkej straspytel, vsude vidi lidozravy 
veverky. Od vcerejska ma novou prezdivku – „Velky Voci“  
Zitra z5 do Maun. HEHE. 
 
11.8.2012 
17:57 
Tak jsme bohuzel z5 v Maun. NP Moremi byl super zazitek, hlavne diky pruvodci Jasonovi. 
Zitra letime do Kasane/NP Chobe. Uz se nam to krati, ach jo... 
 
12.8.2012 
13:06   
Tak dlouho Velky Voci blbla, ze nam uleti let do Kasane, az nam ho posunuli o tri hodiny a 
trcime na letisti v Maun. 
Poznámečka : A to jsme nevěděli, že nakonec budou mít Air Botswana zpoždění něco kolem 6 
hodin celkem a uteče nám kvůli tomu jako jediná akce večerní boat safari po řece Chobe. Ale 
co už, naše štěstí na týhle akci na zvířata a lidi to vyvažuje vo 10.000 tun zeměkoulí… ;-)  
 



13.8.2012 
19:12 
 Rano bezproblemovej prejezd do Zimbabwe, Victoria Falls. Pro nas v pohode zeme. Dnes 
krasna plavba po Zambezi, zítra rano Viktoriiny vodopady, odpoledne jizda na slonech a 
pozejtri ranni spacir se lvy! 
 
14.8.2012 
22:01 
Victoriiny vodopady jsou zivotni zazitek, jizda na slonech taky. Zitra spacir se lvy a pak letiste 
a domu. Ach jo! 
 
15.8.2012 
13:03 
Pomalu a jiste se blizime odbaveni na letisti ve VicFalls a tim konci AFRIKA. A zitra kol 
poledne mame bejt v Prase. 
Poznámečka : Spěchal jsem doplatit nadváhu (ne mojí, báglu) a nenapsal, že procházka s lvy 
je něco, co jsem nevstřebal ještě doteď – jít v buši s rozbřeskem slunce vedle stokilovýho lvího 
„kotěte“ je něco…já nevím jak to kurva popsat. Jeďte si to zkusit - akorát Branibor fon 
Llodyha asi trochen ví ;-) 
 
17:8.2012 
14:30 
15.8. jsme nastoupili do era ve Victoria Falls a odletem jsme ukoncili krasnou cestu Afrikou. 
Zbyvalo uz jen presednout v Johannesburgu do slunete BA a pretrpet 11 hodin na ceste do 
Londyna a odtamtud uz domu, do Kocourkova - kam jsme skutecne 16.8. dorazili. Na letiste 
dopoledne, domu pozdeji kvuli zmatkum s jednim batohem. Ale i ten nakonec dorazil a tim 
se uzavrela tahle nase dalsi cesta za poznanim Afriky. Ta jizni rozhodne stoji za dalsi 
navstevy, bylo tam fajn - i v Zimbabwe.  
Skoda jen, ze tak trochu zlobil na zacatku denicek, ale co, uz.  
Ze jo. VIVAT RUPRECHT !!! 
 
 

* * * 
 
 

…a to je všechno, přátelé… 
 
    …vlastně není… 
 
      …protože… 
 
       …už brzo… 
 
        …se ozve… 
  
         …JEDEM DO AFRIKY !!! 


