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EDITORIÁL

Habari,	to	je	svahilsky	dobrý	den.	Vítám	
Vás	 u	 čtení	 našeho	 prvního	magazínu.	
Vždy	 říkám,	 že	dokonalá	 káva	není	 jen	
o	perfektně	připraveném	šálku	espressa,	
ale	také	o	zážitku.	Věřím,	že	první	vydání	
tohoto	magazínu	se	pro	Vás	tímto	zážit-
kem	stane.

Společně	 se	 vydáme	 do	 Tanzánie,	
na	českou	kávovou	plantáž.	A	vy	máte	
díky	 tomu,	 jedinečnou	možnost	 zjistit,	
jak	 vlastně	 funguje	 život	 na	 plantáži	
nebo	 jak	 si	 třeba	 takovou	plantáž	po-
řídit.

Můžete	 se	 také	 těšit	 na	 mé	 postře-
hy	 ze	 života	 v	 Tanzánii,	 co	mě	 zaujalo
a	jak	to	změnilo	můj	pohled	na	Afriku.

Přeji	Vám	příjemné	čtení,	hodně	zábavy	
a	hlavně	TEN	zážitek.



 

 

 

         

 

 

 

Magazín DK na cestách 4

Vydáváme	 se	 na	 cestu.	Na	 dlouhou	 cestu.	
Čekají	nás	skoro	dva	dny	ve	vzduchu.	A	kam	
míříme?	Pokud	řeknete	na	konec	světa,	ne-
budete	se	plést.

Na	tanzánsko-zambijské	hranice.	Do	města	
Vwawa	na	 kávovou	plantáž.	 A	 že	 to	 bude	
cesta	dobrodružná	se	můžete	spolehnout.

Ještě	 pár	 měsíců	 zpátky	 jsem	 měl	 africké	
země	(nepočítám	Egypt	a	Tunisko)	v	kate-
gorii	nebezpečné.	Pak	 jsem	dostal	kontakt	
na	Láďu,	majitele	kávové	plantáže	v	Tanza-
nii.	Po	telefonu	jsme	si	sedli	a	on	mi	vysvětlil,	
že	je	vše	„na	klid“.	Tak	jsme	koupili	letenky	
a	vyrazili.	Itinerář	naší	cesty	byl	Vídeň	–	Abu	
Dhabi	–	Zanzibar	–	Dar	Es	Saalam	–	Mbeya.

Logičtější	je	samozřejmě	let	přímo	na	pev-
ninu	 do	 největšího	města	 Tanzanie	Dar	 Es	
Saalam,	ne	na	dovolenkový	Zanzibar.	 Jen-
že	to	nesmíte	kupovat	letenky	5	týdnů	před	
odletem.

DVA DNY NA
CESTĚ DO
TANZANIE
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Takže	 jsme	si	vyzkoušeli	 (ne)pohodlí	zanzi-
barského	letiště	ve	4	hodiny	ráno	při	6	hodi-
novém	přestupu.

Samotnou	kapitolou	byl	vůbec	vstup	na	úze-
mí	 Tanzanie,	 respektive	 Zanzibaru.	 K	 tomu	
potřebujete	víza.	

No,	 víza.	 Spíš	 poplatek	 a	 formulář.	 A	 tato	
dvě	slova	si	zapamatujete.	Budete	je	potře-
bovat	v	Tanzanii	hodně	často.	

Pokud	budete	chtít	ušetřit	čas	a	z	digitalizo-
vaných	zemí	jste	zvyklí,	že	e-vizum	průchod	
letištěm	zrychlí,	tak	na	Zanzibaru	je	to	přes-
ně	naopak.	

Už	to	písmeno	„e“	totiž	značí	pro	místní	velké	
úskalí	a	v	kombinaci	s	úředníkem,	který	má	
hodně	času,	to	může	znamenat	pro	zrychle-
ného	Evropana	nervový	šok	/infarktový	stav/
totální	nasr…

Ale	přežil	jsem	to.	

Každopádně	 nejdříve	 jsme	 prošli	 vtipnou	
covid	 kontrolou,	 kdy	 na	mě	maník	 namířil	
mobil,	 že	má	appku	s	 testem	na	covid.	Ří-
kám	ok,	tak	mě	otestuj.	Asi	mě	vyfotil	a	fotka	
mu	ukázala	negativ.	Takže	my	se	v	západním	
světě	šťouráme	v	nose,	v	Tanzanii	mají	app-
ku.	This	is	Africa,	si	tak	říkám.

„Takže my se v západním 
světě šťouráme v nose, 
v Tanzanii mají appku. 
This is Africa, si tak říkám.“
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Takže	jsme	bohužel	byli	příliš	akční	a	kupo-
vali	si	e-vízum,	zařadili	se	do	fronty	na	pa-
sovou	kontrolu.	Z	nějakého	záhadného	dů-
vodu	ti,	co	vízum	ještě	neměli,	byli	rychlejší.	

Kontrola	 totiž	neuměla	 s	počítačem,	 takže	
nás	 poslali	 to	 vízum	 si	 udělat	 znovu,	 ten-
tokrát	 s	 fyzickým	 formulářem.	 A	 pas	 nám	
kontrolovali	třikrát.	Ještě,	že	jsme	měli	těch	
6	hodin	na	přestup.

Lekce svahilštiny - Hakuna matata

Základní	lekce	svahilštiny.	„Hakuna	matata“	
znamená	žádný	problém.	Tohle	slovní	spo-
jení	si	zapamatujte,	uslyšíte	to	hodně	často.	
A	věřte	tomu	nebo	ne,	oni	vážně	žádný	pro-	
blém	nemají.	A	pak	taky	„pole	pole“	to	zna-
mená	hlavně	pomalu,	nikam	nepospíchej.

Zkrátka	z	Evropy	jsme	zvyklí,	že	 letadla	 lé-	
tají	na	čas	(Laudu	a	Ryanair	nepočítám).	Blí-
žil	se	náš	čas	odletu	a	my	jsme	začali	lehce	
šílet,	 protože	 samozřejmě	 10	 minut	 před	
plánovaným	odletem	to	na	nástup	do	leta-	
dla	opravdu	nevypadalo.

„A pak taky „pole pole“ 
to znamená hlavně 
pomalu, hlavně nikam 
nepospíchej.“
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Náš	 problém	 spočíval	 v	 dalším	 přestupu	
na	 letadlo,	měli	 jsme	 půl	 hodiny	 v	Dar	 Es	
Saalamu.

Každopádně	 vše	 dobře	 dopadlo,	 odlétali	
jsme	 sice	 s	 15	minutovým	 zpožděním,	 ale	
díky	rezervě	v	letovém	řádu	jsme	měli	po-
řád	na	další	přestup	dost	času.

Istá	 kulturná	 špecifíka	 jsme	 zažili	 na	 letišti	
v	Daru.	Letadlo,	kterým	jsme	přiletěli,	mělo	
pokračovat	dále	do	naší	cílové	destinace	na	
letiště	v	Mbeyi.

Jenže	my	 jsme	museli	 vystoupit,	 vyjít	 z	 le-
tiště	 ven,	 jít	 na	 letiště	 zpět,	 projít	 všemi	
kontrolami,	 udělat	 znovu	 check-in	 a	 te-
prve	 potom	 znovu	 nastoupit	 do	 letadla.	 

Ještě,	že	zavazadla	zůstala	v	původním	leta-
dle,	protože	při	rychlosti	personálu	při	změ-
ně	letadla	by	s	námi	zcela	určitě	dál	nepo-
kračovala.	

Tak už jsme tady

Po	posledních	3	hodinách	letu	jsme	koneč-
ně	přistáli	na	cílovém	letišti	v	Mbeyi.	Na	po-
slední	chvíli	jsme	se	dozvěděli,	že	na	plan-
táž	 nepojedeme	 autobusem,	 ale	 vyzvedne	
nás	přímo	Láďa.	To	nám	docela	vyhovovalo,	
protože	přece	jen	po	30	hodinách	cesty	už	
se	člověk	 těšil	na	sprchu,	 teplé	 jídlo	a	po-
stel.	Jenže	specifika	Afriky	opět	pokračova-
la.	I	Láďa	měl	asi	„jen“	dvě	hodiny	zpoždění.	
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Prý	byly	obrovské	kolony	kamionů.	Doprava	
v	Tanzanii	je	také	specifická.	Kromě	toho,	že	
před	každou	vesnicí	najedete	na	neoznače-	
ný	retardér,	a	to	hned	třikrát	z	každé	strany,	
tak	na	hodinu	policie	ve	špičce	zavře	silni-
ci	pro	kamiony,	pak	na	hodinu	pro	osobní	
auta.	Opravdu	důmyslné	řešení.

Cesta	 na	 plantáž.	 No	 jak	 to	 napsat.	 Alen-
ka	v	 říši	divů	 se	asi	 tolik	nedivila	 jako	my.	
Jeli	 jsme	 asi	 ještě	 hodinu	 a	 půl	 autem	 
a	 kromě	 spousty	 zmíněných	 retardérů 
na	dálnici,	v	evropském	podání	spíše	dvou-
proudé	cestě	plné	děr	zasypaných	prachem,	
jsme	se	nestíhali	dívat	okolo	sebe.	

Neskutečně	 krásná	 příroda,	 scenerie	 jako	
z	National	geographic,	ale	taky	chýše	z	rá-
kosí	a	bláta	jako	někde	ze	středověku.	

Po	32	hodinách	jsme	dorazili	na	místo.	Ces-
ta	strastiplná,	ale	stálo	to	za	to.	Takže	jsme	
si	řekli:	„Tady	se	nám	bude	moc	líbit.“

„Policie ve špičce zavře 
silnici na hodinu nejdříve 
pro kamiony, pak pro 
auta.“
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První	 večer	 jsme	 poprvé 
v	životě	viděli	celou	mléčnou	
dráhu	a	miliony	hvězd.	Jsme	
ubytování	 téměř	 na	 kon-
ci	 světa	 a	 pouliční	 osvětlení	
tady	opravdu	nevedou.	

Co	nás	ale	nemile	překvapilo,	
je	 počasí.	 Nebo	 překvapilo,	
my	 jsme	 to	 tak	 nějak	 tušili,	
ale	 nečekáte,	 že	 letíte	 tisíce	
kilometrů	 k	 rovníku	 a	 bude	
vám	zima.

Zkrátka	 nadmořská	 výška 
a	vítr	dělá	své.	Přes	den	máte	
trčiko	 a	 kraťase,	 po	 západu	
slunce	 jste	 rádi	 za	 tepláky	
a	mikinu.	

Samozřejmě	 místní	 chodí	
v	 zimních	 bundách	 a	 ušan-
kách…

Ráno,	 když	 jsme	 vstali,	 tak	
kromě	 zimy	 byla	 taky	 totál-
ní	tma.	Rozednívá	se	pozdě-
ji	a	v	Africe	to	tak	prostě	 je,	
elektřina	ne	vždy	dobře	fun-
guje.	

NA
KONCI
SVĚTA
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Obzlávště,	když	jim	po	celodenním	natáčení	
dáte	do	elektřiny	všechny	své	propriety,	tak	
se	lehce	může	stát,	že	osada	je	bez	šťávy.

Bydleli	 jsme	u	obchodní	ředitelky	plantáže	
Ushi.	Pokud	si	představíte,	že	jsme	přežíva-
li	 někde	 v	 chýši,	 tak	 to	 fakt	 ne.	Ubytování	
se	nám	moc	líbilo,	sem	tam	nějaké	zvířátko	
(třeba	pavouk,	myška),	ale	to	k	tomu	patří.	

Ona	sama	se	kvůli	nám	odstěhovala	k	bra-
trovi,	 aby	 nám	mohla	 přenechat	 své	 uby-
tování.	 Taky	 teď	máte	 v	 hlavě	 Růžičkovou	
ze	 Slunce	 seno…	 odstěhujete	 se	 do	 stanu	
k	řece?	Přijedou	Němci	a	celá	vesnice	už	to	
podepsala.

Asi	 v	 8	 ráno	 jsme	 tedy	 vyrazili	 k	 Láďovi	
na	plantáž.	„Jste	ready?	Je	to	jen	pár	minut	
chůze,	 pěkná	 procházka,	 bude	 se	 vám	 to	
líbit.“	 navnadila	 nás	 Ushi.	 Pěkná	 procház-
ka	to	byla,	příroda	úplně	nádherná.	Jen	to	
tempo.	Už	jste	zkoušeli	někdy	držet	tempo	
se	 sprinterem	 na	 dlouhé	 tratě?	 Tak	 nějak	
jsme	si	připadali,	rozhodně	to	nebyla	lehká	
procházka.	 Ushi	 nasadila	 tempo	 a	 kombi-
nace	vyšší	rychlosti,	únavy	po	cestě,	vysoká	
nadmořská	výška	a	cesta	z	kopce,	do	kopce	
znamenala	pěknou	rozcvičku	hned	po	ránu.	

„Odstěhujete se do stanu 
k řece? Přijedou Němci 
a celá vesnice už to 
podepsala.„
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Ale	prostě	děláte	to,	co	místní	zažíva-
jí	každý	den.	A	o	to	taky	samozřejmě	
jde.

Po	20	minutách	svižné	chůze	údolím,	
přeskakování	 potoku,	 obíhání	 krav	
a	 zdravení	 sousedů,	 kteří	 nechápou,	
kde	se	ti	dva	běloši	tady	vzali,	nás	vítá	
Láďa	u	něho	na	plantáži.	Obecně	se	
tady	neřeší,	 jestli	 je	někdo	bílý	nebo	
černý.	Vám	budou	říkat	Mzungu	(bílý,	
cizinec,	host)	a	nikdo	s	tím	nemá	jedi-
ný	problém.

Vlaje	 tady	 česká	 vlajka,	 v	 pozadí	 vi-
díme	 Zetor,	 běhají	 slepice.	 Do	 toho	
čeština	 a	 místní	 tanzánský	 předák	
vám	říká	„ahoj“	 ,	 tak	vlastně	nevíme,	
jestli	nejsme	spíš	na	české	vesnici.	Ale	
když	se	otočíme	na	druhou	stranu,	vi-
díme	kávovníky,	banánovníky	a	pobí-
hajícího	masaje,	tak	je	vše	v	pořádku.	
Jsme	v	Tanzanii.

Láďa	 nás	 bere	 na	 další	 procházku	
po	jeho	plantáži.	Nikdy	před	tím	jsme	
se	 neviděli,	 tak	 probíhá	 lehké	 před-
stavení	a	jde	se	na	to.	

„Plantáž,	 teda	 spíš	 ten	 prales,	 který	
tady	 byl,	 jsem	 si	 koupil	 před	 deseti	
lety“,	říká.	Od	té	doby	se	učím	meto-
dou	pokus	omyl,	protože	o	pěstová-
ní	kávy	v	Africe	toho	na	googlu	moc	
nenajdete,	 pokračuje	 ve	 vyprávění.	
Nejhorší	 je	 naučit	 místní	 pracovat.	
Oni	žijí	v	úplně	jiném	režimu,	než	my	
jsme	zvyklí.
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Hlavně	 vnímají	 čas	 úplně	 jinak.	My	máme	
hodinky,	oni	mají	čas.

Takže,	když	vám	Evropan	řekne,	že	to	v	pon-
dělí	udělá,	tak	to	bude	hned	to	první	pon-
dělí,	které	následuje	od	domluvy.	V	Tanzá-
nii	to	nějaké	pondělí	bude,	ale	nikdy	nevíte	
které.

Zároveň	rychlost	jejich	práce	je	přímo	strhu-
jící.	Vždy	se	můžete	spolehnout,	že	nad	nimi	
budete	muset	stát,	hlídat	a	povzbuzovat	do	
práce.	Bez	toho	to	tady	nejde,	dodává	tro-
chu	se	zoufalým	hlasem.

Naopak	 přednostní	 místních	 je	 ohromná	
síla.	50kg	pytle	plné	kávy	byste	u	nás	v	jed-
nom	 tahat	 dlouhodobě	 nechtěli,	 ale	 tady	
to	 zvládnou.	A	paradoxně	 to	dělají	 hlavně	
ženy.	

Farma	se	nachází	v	nadmořské	výšce	1760	
m.	n.	m.	a	má	zhruba	100	ha.	Na	takové	far-
mě	pracuje	56	zaměstnanců	ve	dvou	smě-
nách.	 Směna	 je	 tady	 kratší,	 díky	 ostrému	
slunci	a	těžké	práci	trvá	jen	4,5	hodiny.

Takový	sběrač	kávy	 je	hodnocený	úkolově,	
počítají	 se	mu	 jen	 posbírané	 zralé	 kávové	
třešně	 a	 když	 je	 šikovný,	 tak	 dostane	 cca	
1000	 Kč	 za	 týden.	 Pro	 srovnání,	 číšník	 na	
Zanzibaru	v	luxusním	hotelu,	který	umí	an-	
glicky,	bere	3000	Kč	měsíčně.

„Hlavně vnímají úplně 
jinak čas. My máme 
hodinky, oni mají čas. „
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Místní	 farmáři	 bohužel	 neřeší	 kvali-
tu	kávy.	A	právě	tady	je	hlavní	rozdíl	
mezi	Láďou	a	nimi.	Místní	totiž	sbírají	
i	nezralé	kávové	třešně,	a	tak	si	sni-
žují	kvalitu,	tím	pádem	i	odměnu	za	
prodanou	kávu.

Bohužel	 to	 není	 o	 nevědomosti,	 ale	
o	 lenosti.	 Jim	 zkrátka	 stačí	 to	málo,	
co	mají	a	nemají	snahu	se	zlepšovat,	
kopírovat,	 inovovat.	 Jedou	 si	 to	 své	
pořád	dokola	a	žijí	ve	svém	bludném	
kruhu.

Co	nás	překvapilo,	vy	si	toho	může-
te	všimnout	i	ve	videích	na	sociálních	
sítích,	tak	byly	děti,	které	se	pohybo-
valy	po	plantáži	společně	s	jejich	ma-
minkami.	 Nebojte,	 nejde	 o	 dětskou	
práci.	Jen	v	Tanzánii	opravdu	nezna-
jí	mateřskou	 dovolenou	 a	mateřské	
školy	už	vůbec	ne.	Lidé	z	něčeho	žít	
musí,	takže	děti	hlídají	jejich	mamin-
ky	přímo	na	plantáži.

Nikdy	 jsme	nechápali,	 co	 různí	 ces-	
tovatelé	 vidí	 na	 afrických	 dětech,	
proč	je	natáčí,	hrají	si	s	nimi,	fotí	se.	
Však	děti	jsou	i	u	nás.	Ale	tady	jsme	
to	pochopili.	 Jejich	bezprostřednost,	
radost	ze	života	a	energie	vás	přímo	
přitahuje.	Nemají	 lehký	život,	ale	to,	
co	mají,	si	umí	beze	zbytku	užít.

A	tak	se	stalo,	že	má	přítelkyně	strá-
vila	 s	 dětmi	 asi	 hodinu,	 dávala	 jim	
různé	sladkosti	a	všichni	jsme	z	toho	
měli	druhé	Vánoce.	
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CHCI SI POŘÍDIT
PLANTÁŽ V TANZANII

Odjížděl	 jsem	 na	 plantáž	 s	 tím,	 že	
bych	 taky	 jednou	 rád	 měl	 tu	 svou.	
Byl	 by	 to	 pro	 náš	 byznys	 obrovský	
posun.

Jenže	 těch	úskalí	 je	 tolik,	 že	 jsem	si	
to	rychle	rozmyslel.	 Jedno	z	velkých	
dobrodružství	 by	 člověka	 čekalo	
hned	na	začátku.

Nákup	pozemku.	To,	 co	 znáte	 z	 EU,	
tady	 vážně	 nefunguje.	 Když	 doje-	
dete	třeba	do	Portugalska,	že	si	chce-	
te	koupit	dům,	tak	klidně	můžete.	

Mimo	 EU	 to	 funguje	malinko	 jinak.	
Jako	cizinec	si	nemůžete	koupit	po-
zemek	ani	nemovitost.	A	v	Tanzanii	to	
funguje	úplně	stejně.

Takže	jak	na	to?

Mimochodem,	 ty	 děti	 neumě-
ly	 sladkosti	 ani	 rozdělat	 z	 obalu. 
Vlastně	jsme	jim	museli	ukázat,	že	
to,	co	najdou	uvnitř,	se	může	 jíst.	
Oni	mají	ovoce	nebo	klacek	z	cuk-
rové	 třitiny.	 Čokoládu	 nebo	 další	
sladkosti	neznají,	cukr	je	enormně	
drahý,	nemohou	si	ho	dovolit.
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Buď	si	musíte	najít	 svého	Tanzánce,	
kterému	 bezmezně	 věříte	 (nedopo-
ručuji),	dáte	mu	peníze	a	vše	 je	na-
psáno	na	něj,	nebo	si	musíte	v	Tan-
zanii	založit	firmu.	

Jenže	 se	 obrňte	 trpělivostí.	 Pokud	
vás	vytáčí	čekání	na	české	poště	před	
Vánocemi,	to	je	můj	případ,	tak	dále	
nemusíte	číst.

Jen	 čekání	na	výměnu	400	USD	mě	
vzalo	 hodinu	 a	 půl	 života	 v	 bance.	
Dokonce	i	bankomaty	tady	mají,	jen-
že	 si	 vyberete	 maximálně	 4.000	 Kč	
denně.

Založení	účtu	prý	trvá	3	dny.	A	to	ješ-
tě,	 když	 víte,	 co	máte	 dělat.	 A	 taky	
se	připravte	na	všemožné	i	nemožné	
poplatky.	A	ty	poplatko	–	úplatky	bu-
dete	platit	vlastně	stále	a	za	všechno.	
A	formuláře,	ty	mají	taky	moc	rádi.

A	klidně	i	tři	stejné	za	sebou.	Že	jste	
to	 vyplnil	 u	 jedné	přepážky,	nevadí,	
tady	to	vyplňte	pro	jistotu	ještě	jed-
nou.	Jo	a	případné	pokuty,	a	 ty	bu-
dou,	 ty	 máte	 taky	 desetinásobné,	
když	jste	bílý.	Pokutám	se	nevyhnete,	
pravidla	určuje	úředník,	ne	zákon.

Ještě	 vás	 to	 neodradilo.	 Tak	 dobře,	
máme	firmu.	Jdeme	koupit	pozemek.	
Na	Sreality	zapomeňte,	musíte	jít	do	
vesnice	a	ptát	se.
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Jenže	tady	to	funguje	tak,	že	vám	kdokoliv	
prodá	cokoliv.	Musíte	narazit:	
za	a)	na	skutečného	vlastníka,	
za	b)	když	už	narazíte	na	rodinu,	která	po-
zemek	vlastní,	musíte	jít	za	tím	nejstarším	
člověkem,	který	o	prodeji	vždy	rozhoduje.

Zaradujete	se,	máme	pozemek,	můžeme	jít	
budovat.	Ale	pak	nastane	další	isté	kulturné	
špecifíkum.	Dojde	soused,	že	ten	strom	na	
svém	pozemku	nesmíte	pokácet,	že	je	jeho.	
A	on	tam	má	avokáda.

On	vám	nekecá,	ten	strom	je	opravdu	jeho.	
V	Tanzanii	 je	běžné,	že	vy	vlastníte	poze-
mek,	 ale	 to,	 co	 je	na	něm,	patří	 někomu	
jinému.	Takže	si	ještě	musíte	i	pohlídat,	že	
vše	na	vašem	pozemku	patří	k	němu.

A	vyměřování	pozemků	funguje	taky	ma-
linko	jinak.	Žádné	vyspělé	technologie	za-
měřování	nečekejte.	Měří	se	od	stromu	ke	
stromu	nebo	k	nějakému	sloupu.	Zkrátka	
po	staru,	tak	jako	u	nás	v	dávné	době.

„Dojde soused, že ten 
strom na svém pozemku 
nesmíte pokácet, že 
je jeho. A on tam má 
avokáda.„
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Život	 je	tady	složitý.	Ale	 jako	
vždy	je	to	o	úhlu	pohledu.	Po-
kud	si	odmyslíte	vymoženosti	
západní	kultury,	 tak	vás	čeká	
poměrně	klidný	život	bez	vý-
razného	stresu,	spěchu	a	blbé	
nálady.	Je	to	tady	prostě	jiné.	

Procházeli	jsme	různými	část-
mi	plantáže	a	vlastně	nám	do-
šlo,	že	je	to	takový	malý	mik-
roorganismus	se	vším	všudy.

Najdete	 tady	 vše,	 co	 k	 živo-
tu	 potřebujete.	 Když	 by	 ná-
hodou	 byla	 válka,	 tak	 za	 	 a)	
se	o	ni	nemusí	ani	dozvědět,	
protože	 internet	 tu	 funguje	
velmi	 omezeně,	 na	 smart-
phone	zapomeňte	(pouze	tla-

čítkové	telefony),	televizi	jsme	
neviděli	 a	 noviny	 si	 budete	
muset	 jet	 koupit	 asi	 hodinu	
a	 půl	 do	 nejbližšího	 města,	
a	 za	 b)	 tady	 přežijí	 bez	 pro-
blémů,	 protože	 mají	 úplně	
vše.

Ovoce,	 zeleninu,	 slepice,	
vlastní	 rybníky,	 solární	 pa-
nely	 na	 výrobu	 elektřiny. 
A	co	nám	došlo	až	později	

ŽIVOT NA 
PLANTÁŽI
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Pokud	 budete	 chvilku	 googlit,	
tak	určitě	najdete	i	traktory	John	
Deere	 apod.,	 které	 v	 Tanzanii	
mají	taky,	jen	to	má	drobný	de-
tail.	 Náhradní	 díly	 a	 schopnost	
místních	 opravovat	 elektroniku	
v	namakaných	traktorech.

Tady	se	totiž	opravuje	stylem	tuhé	
mýdlo,	 klacek	 a	 sekundo-	 vé	 le-
pidlo.	 Pokud	 tomu	 nevěříte,	 do-
poručuji	se	podívat	na	můj	insta-
gram	 (@houdekjan8),	 tam	mám	
názornou	 ukázku	 funkčnosti	 ta-
kové	opravy.

je,	že	 i	když	byste	si	řekli,	že	na	
co	 budete	 vše	 chovat	 a	 pěsto-
vat,	že	snad	existují	obchody,	tak	
tady	 taky	 existují	 obchody,	 jen	
v	 nich	 kromě	 sušenek,	 arašídů,	
vody	a	nezbytné	coca	coly	nena-
jdete	nic.

I	 Láďa	 nám	 říkal,	 že	 90%	 věcí,	
co	jsou	na	farmě	a	mají	nějakou	
funkci,	tak	musel	dovézt	z	Česka.	
Traktor,	 motorové	 pily,	 pletivo	
na	africké	postele,	agregátor.	
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Jídlo	je	nedílnou	součástí	poznávání	míst-
ní	kultury.	Možná	byste	se	divili,	jak	vepřo	
knedlo	zelo	řekne	strašně	moc	o	obyvate-
lích	dané	země.

Takže	jsme	zvyklí	jíst	vše,	na	co	narazíme,	
čím	menší	stánek	na	ulici,	tím	líp.	

Jenže	v	Africe	máte	opravdu	respekt.	Když	
jsme	 odjížděli,	 měli	 jsme	 nabalené	 jídlo	
z	 domu	 (sušené	 jídlo,	 proteinové	 tyčinky	
atp.),	protože	jsme	trochu	měli	obavu,	co	
budeme	jíst.

Veškeré	jídlo,	které	tady	dostanete	je	v	bio	
kvalitě,	 je	fair	trade,	direct	trade	a	všech-
ny	super	truper	certifikáty,	co	si	na	světě	
vzpomenete.	Je	to	všechno	domácí.	Peče-
né	kuře,	které	máte	na	večeři,	pravděpo-
dobně	ráno	ještě	běhalo	na	dvoře.

Ledničky	 se	 tady	 nevedou,	 elektřina	 po-
řádně	 nefunguje,	 takže	 se	 jede	 všechno	
maximálně	čerstvé.	A	že	by	to	kuře	někdo	
krmil	 práškama	 nebo	 jinou	 chemií.	 Tak	
tady	na	to	fakt	nemají	peníze.

I	místní	totiž	mají	respekt	z	případné	otra-
vy	jídlem.	Mohla	by	to	být	díky	místnímu	
zdravotnictví	taky	jejich	konečná.	Jak	eko-
nomicky,	tak	dostupností	péče.

Nejkrásnější	je,	že	naráz	zjistíte,	že	i	kuřecí	
maso	má	chuť.	A	tím,	že	pořád	běhá,	tak	
nemá	žádná	prsa	a	je	výrazně	menší.

Takže	když	jsme	dostali	na	večeři	kuře,	my-
sleli	jsme,	že	máme	holuba.	Ale	ta	chuť	je	
nepopsatelná.	Já	vím,	kluk	z	města	objevil	
Ameriku.

„Veškeré jídlo, které tady 
dostanete je v bio kvalitě, 
je fair trade, direct trade 
a všechny super truper 
certifikáty.„



Magazín DK na cestách 21

Když	 jsme	došli	 na	oběd,	dostali	 jsme	
vaječnou	omeletu	 s	opékanými	bram-
bory.	Řekneš	si,	co	na	tom	je.

Ty	v...,	to	bylo	dokonalé.	Domácí	vajíč-
ka,	domácí	brambory	opečené	na	ohni.	
A	k	tomu	fresh	džus	z	manga	a	passion	
fruits.	Ano,	slintám	jen,	když	to	píšu.

Hlavně	nepijte	místní	vodu.	Asi	nejčas-
tější	varování	při	cestách.	Tak	tady	by-
chom	asi	 umřeli	 žízní.	 Plastovou	 láhev	
jsme	týden	neviděli.	Neměli	jsme	si	ani	
balenou	vodu,	kde	koupit.

Takže	jsme	pili	vodu	z	řádu.	A	světe	div	
se,	nic	se	nestalo.	Slivovice	byla	povin-
ná	sice	3x	denně,	ale	nemyslím	si,	že	to	
mělo	zásadní	vliv.

Takže	 opravdu	 ne	 všechny	 koncepty	
musí	všude	platit.	Tady	ve	vesnici	totiž	
v	 minulosti	 žili	 Švýcaři.	 Ti	 vybudova-
li	 celý	 systém	 vodovodů	 pro	 všechny,	
takže	i	v	okolí	je	normálně	pitná	voda.

	A	vlastně	další	koncept	taky	hned	padl.	
A	to,	že	v	Africe	není	voda.	Tady	jí	měli	
dost,	žízní	opravdu	netrpěli.	V	celé	Tan-
zanii	je	dost	vody.
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4	 týdny	 v	 Tanzanii	 utekly	 jak	 voda.	Každý	
den	byl	plný	zážitků.	Potkali	jsme	super	lidi,	
zjistili,	že	všude	na	světě	jsou	lidé,	kteří	vám	
chtějí	 pomoc	 a	 opravdu	 nemají	 potřebu	
vám	ubližovat.	

Pár	blbců	se	vždycky	najde,	ale	to	je	všude	
na	světě	stejné,	přece	si	kvůli	nim	nebude-
me	kazit	život.

Láďu	 z	 kávové	 plantáže	 jsem	 nikdy	 před	
tím	neviděl,	přesto	mi	zařídil	zatím	ten	nej-
lepší	 trip	 v	mém	 životě.	 Díky	 němu	 jsme	
poznali	Ushi,	Noaha	na	Malawi,	byli	na	Sa-
fari	v	Ruaze,	kam	by	se	Evropan	asi	sám	od	
sebe	nikdy	nevydal.

A	 vlastně	 cesta	na	 kávovou	plantáž,	 která	
byla	primárně	pracovní,	se	přerodila	v	su-	
per	dovolenou.

	 Honza	Houdek

CESTUJTE,
POZNÁVEJTE,
UŽÍVEJTE SI! 
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