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Během nášho výleťa do Afériky sa nič zvláštneho něstalo, súdruch myňyster, 

Váša excelencija, pán Velkomožný henten oný…  

(volný překlad do Burešbištiny) 

 

Jinak pro ostatní kocourkoffské toto čtoucí - vše jest zapsáno nejčistší pravdou 

tak, jak to proběhlo, jinak už to nebylo, není a nebude. Pokud se chcete řídit 

naučením z tohoto cestopisu, dobře Vám všem tak, nezapomeňte se pojistit… 

 

*  *  * 
 

středa 23.09.2015 v 15:41:05 hod  

Tentokrate se posukany pan hruucoon rozhodl navstiviti opet Afriku a tam se, 

mimo jine nepredlozenosti, sapati na horu jmenem Kilimandzaro, takto 

nejvetsi hroudu sutru a ledu tohoto kontinentu. A s kym jinym, nez s nebohou 

zenstinou, ktera pred nekolika staletimi pojala, uderena v lebku, sileny napad 

a v ramci ktereho me pojala za sveho pana a vladce. Ano, tentokrate me na 

sve prvni vyprave do vysek, kde letaji letadla, doprovodi moje milovana - 

Velky Voci !!! Diky ni je sbaleno a predodjezdovej mentalni marast se tyka 

zase jenom me...tradice je tradice a nez zitra odletime z Los Havlos 

Aeropuerto do Tanzanie urcite dojde k nejednomu vystrelu z Aurory :-) 

 

čtvrtek 24.09.2015 v 10:49:45 hod  

Prezili jsme posledni fazi baleni, projeli i Blanku, halda baglu odfucela do sluji 

pod letistem a my sedime u Budvaru a kafe a pomalu se odsuneme na ero do 

Istanbulu...  
 



 

čtvrtek 24.09.2015 v 18:30:57 hod  

Zase Istanbul, zase stejny smradlavy hajzly a pivo Efes. Cekame na ero do 

Tanzanie...  

 

pátek 25.09.2015 v 05:39:52 hod  

Pristali jsme na Kilimanjaro Intl. Airport, dostali viza s fotkama a huz 

metelime do Arushy bydlet. Konecne zase v Africe!!! Dneska az se vzbudime 

poflakovani po meste a zejtra vzhuru na kopec :-) Velky Voci ma zase velky 

voci :-)  
 

pátek 25.09.2015 v 14:29:17 hod  

Dneska jsme se probehli po Arushe, zejmena Natural History Museum bylo 

vskutku kolosalni. Protoze tu panuje mraz kolem 24st. Celsia je videt vetsina 

mistnich v perovkach a kulichach. Holt 1300m.n.m. jest znat...za chvili 

prijedou nasi guidi se seznamit a pak uz jenom prebalit pro muly. Dvounohy, 

jak jinak zde, hle.  

Poznámka : Pokud budete někdy v Arushe, určitě to muzeum navštivte, 

flájbojům se vyhněte ☺☺☺☺ 

 

sobota 26.09.2015 v 21:42:00 hod  

Interasantni den zapocal na Londorosi gate vazenim baglu a konci v pralesnim 

C1 ve stanu. Cesta v pohode, guidi Daniel a Ape v jeste vetsi :-)  

Poznámka : Autobus - trolejbus, africký ouřadové a velkej Kosman - Vopičák 

večer před stanem… 
 

 

pondělí 28.09.2015 v 13:13:56 hod  

Jsme v C2, Shira 1. 3.500m. Velky Voci klepe kosu, jinak vse vyborny. Ja jako 

vzdy pomala aklimatizace, Velky Voci cajk 95%, bleda zavist ;-)  

Poznámka : Kvílení zimomřivé VV a moje jako vždy pomalá aklimatizace 

 

pondělí 28.09.2015 v 16:06:52 hod  

Jsme v nasem C3, Shira2, 3.900m Velky Voci blbne ze zimy a chce domu. Ale 

zatim v klidu, aklimatizace OK. Zitra Lava Tower a C4 Barranco :-)  

Poznámka : Kvílení a hořekování nad zimou zimovatou utichá, já se hážu za 

pomoci taťky Dilurana docela rychle do aklimatizační pohody. Starčeky a 

Lobelie vidím poprvý v životě, krása… 

 

 



 

úterý 29.09.2015 v 19:05:45 hod  

Dneska si dala VV rekord vyskovej - 4.646m - Lava Tower Pass. Jsme v nasem 

C4 Barranco 4.050m, cestou kroupy. Zitra Barranco Wall a C5 Karanga.  

Poznámka : VV chudák během výstupu na Lava Tower Pass pocítila příznaky 

výškový nemoci a po krátkým odpočinku a focení jsme se vydali raději níže do 

kempu…nicméně jí bylo dost blbě, což mi zakázala psát do deníku … ���� 

 

středa 30.09.2015 v 19:14:36 hod  

Jsme v C5 Karanga 4.073m. Barranco Wall 4.320m prelezena, davy jak na 

M.Blancu. VV zacaly problemy z vysky, rano uvidime co dal, rekl slepej...  

Poznámka : Noc v Karanga byla hnusná, VV bylo dost blbě z vejšky. Při večeři 

jsme se rozhodli, že zítra jdeme dolů a ne do Barafu, nebylo nad čím bádat. 

Den po nás stejný rozhodnutí neučinil německy hovořící horoplazec… 

 

čtvrtek 01.10.2015 v 11:02:59 hod  

Velky Voci prezila noc vcelku v klidu, ale funi, mota se ji a boli kebule. 

Saturaci ma taky dole, takze jdeme pomalu o tabor niz, misto do C6...  
 

čtvrtek 01.10.2015 v 16:50:10 hod  

Sestoupili jsme na pohodu do Millenium High Camp 3.795m. VV se cejti 

vyrazne lip, takze vystup by fakt byl vo hubu - jeji... VIVAT RUPRECHT!!!  

Poznámka : …krásný scenérie při cestě, s poklesem vejšky se VV probouzí a 

teskně kouká k vrcholu…Germán pokračuje směr vrchol a podepisuje guidům 

revers… 

 

pátek 02.10.2015 v 18:23:09 hod  

Nase pout kolem Kilimandzara konci v Mweka Camp 3.100m. Zitra 

sebehneme na Mweka Gate a z5 do Arushy, kde pozitri zacne jinej pribeh - 

Safari...  

Poznámka : Na pohodu jsme sestoupili do posledního tábora, v klidu se 

vyspali, v sobotu ráno poděkovali našim hochům, Ti nám 

zatancovali…Germán vystoupil na vrchol a ulehl do svého stanu v Millenium 

High Camp 3.795m…ráno v sobotu mu jeho průvodce přinesl čaj a teplou vodu 

na mytí…čaj si mohl vypít sám a vodou omejt Germánovo mrtvolu… R.I.P. ���� 

 

 



neděle 04.10.2015 v 07:15:57 hod  

Za chvili vyjizdime z Arushy na Safari, dnes to bude NP Lake Manyara - 

plamenaci, lvi na stromech a podobna vetes, proslavena z National 

Geographic ;-)  

Poznámka : My dva jsme na rozdíl od mrtvol využili v sobotu v Arushe sprchu, 

hotel a povečeřeli s Danielem a jeho ženou. V neděli jsme se seznámili 

s Edwinem, našim průvodcem na Safari a vyrazili do NP Lake Manyara – jedna 

z mála výhod skutečnosti, že bylo mimo sezónu, spočívala v nedostatku 

turistů…ale dobrý, sloni v pralese a trpasličí antilopí kamzíčci byli zajímavý… 

 

úterý 06.10.2015 v 07:21:36 hod  

Vcera jsme prejeli z Lake Manyara do Serengeti. Odpoledni game drive byla 

uchvatna, nekonecny plane a krome nosorozcu vsechno - lvi s koristi, levhart, 

gepardi, zirafy, hrosi, gazely, zebry, pakone, buvoli, paviani, sloni...jedeme 

prave na dalsi celodenni fotograficky hody. Zitra pak Ngorongoro...je to tu jak 

v pohadce, primo za bungalovem se nam pasou zebry a pakone :-) 

 

čtvrtek 08.10.2015 v 18:50:51 hod  

Predevcirem vecer jsme videli pareni lvu, vcera pri ranni game drive jsme meli 

obrovsky stesti a videli z bezprostredni blizkosti, jak tri lvice cihaji na zebry a 

posleze jednu ulovily. Je to vzrusujici, hnusny a pri vzpomince na to mame 

husi kuzi...pak jsme se presunuli pres Olduvaiskou rokli a muzeum do 

nadherny lodge vytesany ve skale na okraji krateru Ngorongoro a sjeli 

odpoledni game drive. Dali jsme druhou Big5 a Big8 v zivote a ted cekame v 

Arushe na odvoz na letiste, zitra nam zacne prodlouzenej vikend v 

Istanbulu...a 13.10. by nas melo uvitat Los Havlos Aeropuerto, toz tak a 

hujaja...  

Poznámka : Naše nejlepší dosavadní Safari, náš průvodce Edwin byl naprosto 

skvělej a profesionál…viděli jsme všechno, co jsme chtěli a ještě něco víc…oba 

s VV si myslíme, že by to měl zažít každej člověk – není to popsatelný…stejně 

jako tři neděle mudrující český celníci, zkoumající Edwinem zaslanej obraz, co 

VV nechala v Arushe v hotelu, když jsem psal tuhle zpravu ☺☺☺☺ 

 

 

pátek 09.10.2015 v 17:02:50 hod  

Jsme v Istanbulu, prave zacala posledni, kulturni, cast nasi expedice. Turkish 

Airlines, resp. jejich letusky, se na nasem letu z Arushy prilis nevytahly a to je 

dost eufemisticky receno. Sraly na nas jak na placatej kamen a vypadli jsme 

tak v Konstantinopoli z letadla jak delegace somnambulu. Taky ubytovat se 



primo u Hagia Sophia nebyl moc dobrej napad, ono je to sice muzeum, ale už 

nejakou dobu z jejich minaretu jest zase v pravidelnych intervalech skrze 

ampliony do okoli siren straslivej jekot, asi jako kdyz se prastim do kouli. Prej 

je to ku oslave nejakyho pana alacha, kalacha, nebo tak nejak. Od zejtrka to 

tu probehneme, vsechno snime a vypijeme a v outery se vykutalime v 

Prasogradu na eroportu pana, jaksi, tedy, chm, eee ze, mno, abych tak rekl, 

upresnil...eeee... Havla... VIVAT RUPRECHT!!! 

Poznámka : Istanbul je krásný město, bohužel i tam sílí vliv bandy fousatých 

pitomců s hadrem na palici…rybí kebaby opět smrděly jak starej racek, na 

tržíčku se dál smlouvá…čaj je pořád dobrej a pivo Efes taky, ale… 

   

úterý 13.10.2015 v 13:40:27 hod  

Jsme odbaveni na eroportu tatinka vsech Turku v Istanbulu, bagly odfucely do 

trubek pod letistem a my sedime, koukame na ten mumraj kolem sebe, 

papame dobrutky turecky, pijeme kaficko, cajicek a vcelku obstojny turecky 

pivo Efes. Cichovou kontrolou bylo zjisteno, ze hajzly vedle baru jsou na tom 

jeste hur, otazka kam to dospeje pri pristi navsteve ;-) Z vyletu jsme nadseny, 

ani se nam nechce zpatky do Kocourkova, ale nasi kluci chlupaty a holky usaty 

uz nam tak nejak chybi. No co ale uz... Toz tak a zase nekdy baaaj Afriko a 

Istanbule :-) VIVAT RUPRECHT!!! 

 

středa 14.10.2015 v 17:01:25 hod  

Jsme zpatky v Prasogradu a zaclenujeme se do spolecnosti a pracovniho 

procesu. Jeste ze jedu za dva tydny aspon na par dni do Tater, tam to taky 

dokaze bejt obcas divocina. Ale to bude jinej pribeh a bez moji Velky Voci, 

statecny to souputnice a zenstiny mne nemilejsi. Cest a slava Tanzanii, 

Istanbulu, Danielovi, Apemu, Edvinovi, lvum, zebram a vubec zviratum, 

vcetne much Tse-Tse :-) Hanba Turkish Airlines na ceste zpatky - z Arushy 

personal jak z Domu Hruzy, z Istanbulu otresny letadlo...ale co uz. VIVAT 

RUPRECHT !! ! 
 

*  *  * 
 

TAKŽE BÁJ AFRIKO A BRZY NATAKŽE BÁJ AFRIKO A BRZY NATAKŽE BÁJ AFRIKO A BRZY NATAKŽE BÁJ AFRIKO A BRZY NA    VIDĚNOUVIDĚNOUVIDĚNOUVIDĚNOU    !!!!!!!!!!!!    

eeeetttt    

VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!VIVAT RUPRECHT !!!    


