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Za horskými gorilami

do Ugandy
V prvom tohtoročnom čísle Záhoráka sme
priniesli rozhovor so skalickým fotografom
Eduardom Timkom, ktorému v posledných
rokoch učarovala aj cestopisná fotografia.
Nuž a keďže sa kvôli nej zatúlal do rôznych
zaujímavých končín našej planéty, sľúbil
prispieť do našej rubriky Záhoráci vo svete
svojimi reportážami a fotografiami. Dnes vám
ponúkame prvú z nich.

Text a foto
Eduard Timko

„Ž

elám vám veľa
šťastia, v Ugande
ho budete potrebovať,“ povedal nám
s iróniou v hlase pri pasovej
kontrole na letisku v Amsterdame pán pri okienku. Len tým
posilnil moju neistotu prikrmovanú už mesiace pred cestou
kamarátmi, ktorí mi zasielali
linky so zaručenými správami
o prepadoch turistov v Ugande konžskými povstalcami.
Pravda, väčšina z nich bola už
niekoľko rokov stará. Opakovane sa presviedčam, že pred každou takouto cestou by som si
mal uvaliť informačné embargo
na gúglenie akýchkoľvek správ
o bezpečnosti v cieľovej krajine,
lebo je stopercentná istota, že
práve v tom čase sa stane niečo
mimoriadne...

Príchod do Kampaly

Naša cestovateľská partia
má dvanásť členov a cesta do
Ugandy je našou ďalšou spoločnou expedíciou, na ktorú sme
sa všetci tešili. Lietadlo prelieta
nad nekonečnou Saharou, pomaly sa blížime k cieľovému letisku a ja s napätím očakávam,
čo ma bude v nasledujúcich
dňoch čakať. Túto časť sveta
som doteraz nikdy nenavštívil.
Letisko v Entebe sa nachádza
iba kúsok od hlavného mesta Kampaly. Pristávame okolo
polnoci a na letisku nás už čaká
Becko, jeden z nás, najskúsenejší a najostrieľanejší. Smerujeme za prvým nocľahom,
ktorý nám už vopred dohodol.
„Prosím vás, len ma neukameňujte. Veď je to ubytovanie len
na pár hodín,“ ospravedlňoval
sa pre istotu už na letisku.
Do Kampaly letel Becko totiž o dva dni skôr, keďže nemal
rovnaké letenky ako my ostaní

jedenásti. Už prvé kilometre sú
zážitkom. Všade okolo vládne
tma, z času na čas sa z nej vynorí nejaké svetlo a hŕstka ľudí.
Konečne prichádza ten okamih
– vchádzame do Kampaly. Potvrdzuje sa všetko, čo poznám
z dokumentárnych filmov o Afrike. Je to mesto, ktoré nikdy
nespí. Či je obed alebo 4 hodiny ráno, v meste sa mení iba
farba oblohy. Ulice sú inak stále plné ľudí, so stánkov rozvoniava občerstvenie ako na pravé poludnie a cesty sú neustále
zapchané kolónami áut, ktoré vytvárajú v ovzduší typický mestský smrad. Po príchode
do takzvaného hostela (niečo
ako najlacnejšia ubytovňa), po
našom nazvaného „prasačák”,
sa všetci zložíme v jednej zaplesnenej a vlhkej izbe, ktorá má postele síce naoko pekne pripravené, ale po tom, čo sa
skrýva pod plachtami, dekami
a matracmi, radšej ani nepátrame. Po únavnej ceste s vďakou prijímame odpočinok, lebo
hneď ráno nás čaká dlhá cesta celou Ugandou. Zároveň sa
naša skupina rozdelí – my ôsmi
sa vyberieme za gorilami, zvyšok si zvolil adrenalínový raft
po Níle.

V národnom parku
Bwindy Impenetrable

Cestovanie po krajine je veľmi zaujímavý zážitok. Asfalt
na cestách sa pomaly vyparuje
pod horúcim africkým slnkom
už niekoľko desiatok kilometrov za hlavným mestom. Takzvanou východoafrickou diaľnicou plnou obrovských dier sa
z Kampaly presúvame na hranice s Kongom. V národnom
parku Bwindy Impenetrable (čo
znamená nepriepustný a naozaj taký je...) sa po dlhom presekávaní vlhkým pralesným
porastom (na moje veľké šťastie
väčšinou dolu príkrym svahom) dostávame k nádherným

Za záchranu
horských goríl
vďačíme Diane
Fosseyovej, ktorá
za tieto krásne
zvieratá položila
vlastný život...

a majestátnym horským gorilám. Srdce sa rozbúši, oči sledujú každé šuchnutie medzi
stromami, nehľadím na únavu.
Okamžite vyberám teleobjektív
z batoha, osádzam ho na fotoaparát, no v tom príde obrovské
sklamanie. Objektív nefunguje,
motor ostrenia je pravdepodobne v koncoch. Po včerajšej ceste
terénnym autom cez celú Ugandu dostal zabrať, nárazy a otrasy na afrických cestách urobili svoje. Nezostáva teda nič iné,
len fotografovať všetko na manuálne ostrenie, čo, našťastie,
fungovalo. S vedomím že ma
čaká skoro mesačné fotografovanie zvierat v Afrike všetko
na manuálne ostrenie, som sa
pomaly upokojil a začal si užívať pravý nefalšovaný kontakt
s divokými horskými gorilami.
Je niekoľko gorilích rodín, ktoré
tu pomaly navykajú na krátku
prítomnosť ľudí (max. 1 hodina
denne) a tým dokážu pre národný park zarobiť peniaze potrebné na ochranu pralesa a goríl.
Každý turista musí totiž zaplatiť
tzv. permit – poplatok za vstup
do národného parku.

Na celom svete
ich žije len 800...

Populácia týchto jedincov je
pomerne malá, avšak odkedy
sú chránené pred pytliakmi, tak
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sa im začalo dariť lepšie. Na celej planéte je posledných 800
kusov týchto vzácnych zvierat,
ktoré sa nachádzajú len v pohraničných pralesoch Ugandy,
D.R. Konga a Rwandy. Netreba
zabúdať, že za záchranu tohto
druhu vďačíme Diane Fosseyovej, ktorá neúnavne upozorňovala na problematiku pytliactva na horských gorilách,
za čo hrdinsky položila vlastný život, a tým vlastne rozpútala celosvetovú diskusiu a následný štart programu ochrany
horských goríl a ich prirodzeného pralesného prostredia.
Vychutnávame si hodinu čistého času, ktorú môžme stráviť
s týmito jedinečnými tvormi
a spúšte foťákov cvakajú ako
samopaly. Samova zrkadlovka
má o čosi výraznejší zvuk, a tak
jedna gorilia samica, ku ktorej
sa priblížil nad jej očakávanie,
po ňom vyštartuje. Vzápätí sa
však stiahne, bolo to len jemné upozornenie, kde sú jeho
hranice. Mal teda veľké šťastie,
že to bol len zastrašovací manéver. Na našu osemčlennú
skupinu dozerá so samopalmi sedem ozbrojených sprievodcov, z ktorých asi polovica
chráni turistov pred pralesnými slonmi a inými nástrahami
a zvyšok má na starosti ochranu pred pytliakmi, prípadne
pred povstalcami zo susedného Konga. Sprievodca nás upokojoval, že už asi tri mesiace
je, čo sa prepadov povstalcami
týka, pokoj, lebo susedné krajiny podpísali o tom vzájomnú
dohodu. Vzápätí však dodal, že
situácia sa môže zmeniť zo dňa
na deň, stačí ak niekomu „prdne” v hlave...
Náš hodinový čas uplynul,
a tak vyrážame späť. Po nekonečnom presekávaní sa pralesom, teraz však do prudkého
kopca späť, som plný dojmov zo
stretnutia s gorilami. Dostávame sa na cestičku vedúcu k odľahlej dedinke. Pre domácich
sme veľkou atrakciou, hlavne
pre deti, ktoré si nás obzerajú zo
všetkých strán a z ich tváričiek
žiari ostražitosť, ale zároveň aj
zvedavosť. Cestou dostávame
pozvanie do domu. Samozrejme, neodmietneme. Sme pohostení teplým africkým pivom
a to je pekná rozlúčka s národným parkom Bwindi.

Africký Nicky Lauda

Vyrážame späť Ugandou. Náš
šofér, ktorému sme dali pracovnú prezývku africký Nicky
Lauda, sa rúti po rozbitej ceste asi stovkou a s veľkým úspechom sa vyhýba všetkým jej
nástrahám. Cestou sme mali
len tri defekty. Udivovalo ma,
keď vymenenú pneumatiku
šofér hodil na strechu auta bez
toho, aby ju aspoň priviazal.
Pneumatika na streche negovala zákon gravitácie, pretože
cestou-necestou, po ktorej sme
šesťdesiatkou prelietali diery na ceste, sa dokázala udržať
na streche. Zostávam v nemom
úžase, ako touto cestou dokážu
bežne jazdiť plne naložené kamióny. Fakt, že to nie je jedno-

duché, potvrdzujú vyvrátené
návesy aj celé autá na okraji cesty. Dorazili sme k najbližšiemu servisu, avšak ak čakáte
opravu defektu so štandardným postupom ako to poznáte u nás, mýlite sa! Chlapík vyskočil na rám prednej kapoty
a opravoval pneumatiku priamo na streche auta. Keď som si
to chcel nakrútiť kamerou, ktorú som rukou vystrčil cez okno,
náš šofér ma okríkol, nech ju
schovám, lebo opravár sa bude
viac starať o kameru, ako o prácu na defekte...
Popri cestách vidieť doslova mravenisko. Okolie týchto
„tepien“ je domovom tisícok
ľudí. Scény z dokumentárnych
filmov o chudobnej Afrike sa
tu stávajú pred mojimi očami skutočnosťou. Hnedočervený prach sa dvíha za každým
dopravným prostriedkom, je
jednoducho všade. Stovky odtieňov hnedej a červenej zasa
pretínajú sýte farby neuveriteľného množstva ovocia a zeleniny v stánkoch (resp. zopár zviazaných konárov do tvaru stola)
predávajúcich všetko, na čo si
len spomeniem. Mám pocit, že
každý v tejto krajine niečo predáva.

Všetko potrebné nájdete
pri ceste

Priamo pri ceste tu nájdete výrobcov a zároveň predajcov všetkého možného: postelí, dreveného uhlia, brán,
truhiel, pálených tehál ale aj
ovocia, zeleniny či mäsa. Vidíte všakovakých remeselníkov,
ktorí takmer holými rukami
alebo svojpomocne vyrobenými nástrojmi niečo vyrábajú, opravujú, kutia... Z bicykla prerobená brúska remeňom
z predného kolesa poháňa kameň, z ktorého odletujú iskričky pri brúsení mačety – nástroja, ktorý sa tu používa takmer
na všetko. Ale šliapať musí dozadu, aby iskrilo smerom preč.
Ľudia si tu nájdu akýkoľvek
zdroj obživy, mladší chlapci tu
majú bežne upravený bicykel na „taxi”, na pakláku prirobený tapacírovaný sedák a dopravný prostriedok je hotový...
Motorka je už luxusnejším taxíkom, na ktorom sme bežne videli okrem šoféra aj ďalších troch ľudí. Spočiatku sme
si mysleli, že malé deti si kotúľajú staré pneumatiky po ceste
len ako hračku. Až neskôr vysvitlo, že z nich vyrábajú obľúbenú miestnu obuv, niečo ako
šľapky. Podrážka z pneumatiky auta však určite vydrží oveľa viac ako naše bežné topánky.

Švajčiarsko
východnej Afriky

Uganda pôsobí ako vždy zelená krajina. Winston Churchil
ju kedysi nazval Švajčiarskom
alebo perlou východnej Afriky. Viktóriine jazero s rozlohou
takmer 70 000 km² dokáže odparovaním vody zabezpečiť potrebnú vlahu, nachádzajú sa
tu rozsiahle banánové a čajové
plantáže. Hoci sa hovorí o chudobe, ľudia živiaci sa poľnohos-

Jednou
z najťažších
prác v Ugande
je zabezpečiť
rodinu vodou.

podárstvom si na úbočí hôr dopestujú všetko, čo potrebujú. Tí
bohatší majú aj kravy, kozy alebo ovce, ktoré sa pasú takmer
všade, kde sa pozriete, priviazané o kôl, alebo voľne na pastvinách. Ľudia žijú skromne, no
vyzerajú spokojne a vyrovnane.
Chovajú typický dobytok, ktorý má najširšie rozpätie rohov
(takmer 2 metre), chová sa však
len na mäso.
Jednou z najťažších prác
v Ugande je zabezpečiť rodinu
vodou. Deti majú detstvo len
do času, kým sú schopné uniesť
bandasku s vodou. Potom je to
už ich dennodenná povinnosť.
Stretávame dospelých i deti,
ktoré s ťažkými bandaskami
na hlavách prekonávajú dlhé
vzdialenosti od studní, potokov
a riek až do svojich príbytkov.
Uvedomujem si, aký je to zázrak otočiť vodovodným kohútikom a mať čistú pitnú vodu.
Takáto vymoženosť je v Ugande len vo väčších mestách, ktorých je však málo.
Pri pláne našej cesty sme
urobili jednu chybu – na túto
krajinu sme si vyčlenili málo
času, takže zostalo veľa krásnych miest, ktoré sme si nestihli pozrieť. Nič to, aspoň
máme dobrý dôvod na to, aby
sme sa sem niekedy v budúcnosti ešte vrátili...
/

