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Najprv len otvoríte
oči a v údive stratíte reč.

No potom sa stanete
rozprávačom príbehov.

Ibn Battuta 
(1304 – 1369)



T o isté sa zrejme stalo Ľubovi Fellnerovi, ktorý doteraz mlčal, 
a toto je jeho prvá kniha.

Podľa organizácie TCC (Travelers’ Century Club) so sídlom v USA 
precestoval doteraz 182 destinácií na všetkých kontinentoch. No 
pre túto knihu vybral iba tie najexotickejšie miesta našej planéty, 
kde sa málokto z nás doteraz dostal. Každá zo 100 fotografií je 
sprevádzaná unikátnym príbehom, ktorý je rovnako dôležitý ako 
samotná fotografia. Zrejme ste o mnohých veciach nevedeli, 
nikdy ste o nich nečítali, nenájdete ich v žiadnych bedekroch. O to 
je kniha unikátnejšia. Čím ste scestovanejší, tým viac si knihu, 
samotné príbehy a ulovené zážitky užijete!
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ČAD

P o náročnom okruhu severným Čadom sme oddychovali na 
Čadskom jazere. Kedysi práve okolo jazera vznikli prastaré 

civilizácie a odtiaľto zo svojej pradomoviny sa kmene rozšírili ďalej 
na juh. Teraz je plocha jazera mnohonásobne menšia a my sme 
sa plavili pomedzi vysoké rákosie s množstvom ostrovčekov. Na 
jednom sme sa zastavili a ako prvého sme navštívili náčelníka. 
Keď sme vstupovali do jeho domu, skočil k reťazi a zadržal svojho 
strážneho psa, teda krokodíla. Až potom sme mohli vstúpiť do 
domu a následne dojednať povolenie na prehliadku ostrovčeka. 
Pri odchode sa s nami lúčila celá dedinka.

Tucet rybárov pri západe slnka práve chytalo 200 kilovú rybu 
Kapitán (Capitaine) a tesne za našou loďou sa vynorila hrošica 
obraňujúce mladé, ktoré sme prehliadli. Cesta Čadom bola jednou 
z najlepších v mojom živote. Maximálna exotika vrátane strážneho 
zvieraťa pred vstupom do domu náčelníka.
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KROKODÍL NAMIESTO PSA
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KIRGIZSTAN

D žailó znamená pasienok, lúku. Na nej sa pasú stovky, tisíce 
koní. Pred dvoma hodinami sme prešli cez exotické sedlo 

Torugart vo výške 3752 m a stále sme ešte nenarazili na asfalt. 
Deň cesty odtiaľto sa stretávajú pohoria Pamír, Khun Lun a Ťan 
Šan. Sme v najväčšej oblasti Kyrgizska, v Naryne. Keď sa po-
zrieme okolo, je jasné, prečo má Kyrgizsko prezývku Švajčiarsko 
Strednej Ázie. Bohatstvom či rozvinutosťou to rozhodne nebude. 
Pár dní som na takomto džailó býval u Kyrgizov v jurte. Domáci 
pán držal celú noc v ruke archaickú pušku, vraj na vlky. Domáca 
pani podojila kobylky, nechala mlieko skvasiť, a potom podávala 
mierne alkoholický, štipľavý nápoj kumys.
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DŽAILÓ
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IRAK

Z ahalené moslimky sa ťažko fotia. Keď začnú kričať, fotografa 
obratom zatknú. V moslimskom svete celý život prebieha na 

souku, na trhovisku. Obchod je to, v čom boli Semiti vždy veľmi 
dobrí. Aj v najväčšej chudobe, aj počas vojny obchod funguje. Ženy 
chodia po uliciach ako čierne sudy. Podľa vystaveného tovaru 
(čipkovaného spodného prádla atď.) hneď vidíte, že doma je to 
iná káva. Bagdadky sú miestnou najkvalitnejšou značkou a ženy 
sa idú za ňou potrhať.
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KÚPIM BAGDADKY
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DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

N achádzame sa na hlavnej ulici v meste Goma. Maličké mesto 
v provincii Severné Kiwu má teraz vyše milión obyvateľov. Ide 

o utečencov, ktorých sem vyhnala vojna vo východnom Kongu. 
Keď chcem ísť za mesto, môj kamarát, ktorý nás vezie džípom, mi 
hovorí: „Chceš ísť skutočne ďalej? Pre teba je to značne nebezpeč-
né. Vieš, mne sa nestane nič, mne zoberú iba mobil, peňaženku 
a tento džíp, no Vás belochov unesú.“ V deň vyhotovenia tejto 
fotografie boli v Gome kortešačky. Priletel Joseph Kabila, syn 
zavraždeného prezidenta Lavrent - Désiré Kabilu. Vyrastal tu, 
rozpráva ako miestni swahilštinou, a tak tu má podporu. Určite 
väčšiu než na západe krajiny, kde sa rozpráva jazykom lingala. 
Drevená kolobežka „čikudu“ je úžasná. Jej socha je vyobrazená aj 
na centrálnom námestí Gomy. Ja takú kolobežku už mnoho rokov 
vlastním. Kúpil som ju asi za 2 Eurá, no mám ju stále odloženú 
v kamerunskej Douale a nemám energiu ju odtiaľ dostať domov.

Copyright © Free Vector Maps.com
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ČIKUDU
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SUDÁN

V ýhodou navštíviť krajinu pred ostatnými turistami je to, že 
zažijete viac. V Sudáne majú viac pyramíd než v Egypte a v py-

ramíde, respektíve pri jej vchode sme aj spali.
V egyptskej Gize Vás v tejto dobe na pyramídu nepustia, nedo-
stanete sa ani na prvý stupienok. Pri pyramídach kráľovstva Kúš 
to bolo iné. V moslimských krajinách často nosíme domorodé 
oblečenie, toto je sudánska džalabija. V tomto teple je to veľmi 
príjemné. Nie však pri výstupne na vrchol strmej pyramídy. Odvtedy 
obdivujem ženy v sukniach. Biela látka sa všade lepila. Keď Martin 
zliezal dole z druhej strany pyramídy, tŕpol som, či nezačujem pád. 
Táto fotografia vznikla ešte pred rozdelením Sudánu. Z gesta na 
vrchole vidieť, že to v danej dobe bolo veľké víťazstvo!
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LOVCI ZÁŽITKOV
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MAROKO

S ahara je fascinujúca podobne ako hory. Nedostupná, plná 
nebezpečenstiev, miesto, kde spoznáš pravého priateľa. Moji 

známi z Nemecka sa do najväčšej púšte sveta zamilovali a cestovali 
sem desaťročia. Posledné roky však od svojho koníčka upustili. 
Je to totižto veľmi nebezpečné. Púšť ovládajú extrémistickí isla-
misti a cestovať sem v tejto dobe je šialenstvo. Ja osobne som 
to zopárkrát riskol a Saharu prešiel od Tibesti na západe až po 
Timbuktu či Mauritániu na východe. Na Saharu v Maroku som 
zobral a kedykoľvek opäť zoberiem aj svoje deti. Mám tu totižto 
Hasana. Hasan je beduín, ktorý BUBO pozná už 25 rokov. Je nám 
ako brat a nikdy by nás nezradil. V deň vzniku tejto fotografie bol 
prvý deň Ramadánu. Beduíni sa celý deň pôstili a potom sme si 
spoločne sadli k jednému stolu, oni odetí v nádherných modrých 
džalábijách so šatkami na hlavách. Dali sme si najprv datlu, pohár 
ťavieho mlieka a následne hustú polievku haríra. Milióny hviezd 
nad našimi hlavami, všade pokoj a mier. Naše priateľstvo to iba 
upevnilo. Bubnovalo a tancovalo sa do rána.
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IDE ŤAVA SAHAROU
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SRÍ LANKA

S inhálsky nový rok (Aluth Avurudda) trávime s domácimi. 
Kamal je vodič autobusu, jeho žena je domáca pani. V strede 

obývačky, ak tú tmavú miestnosť možno tak nazvať, dali na zem 
vlnitý plech a rozložili oheň. Na oheň postavili hlinenú misku s ko-
kosovým mliekom, tak ako všetky sinhálské rodiny. Astrológ určil 
presný čas, kedy to majú urobiť, presný deň (podľa splnu), presnú 
hodinu a minútu. Keď si zapnete ktorýkoľvek srílanský televízny 
program, vidíte tam detailný záber na oheň pod miskou s koko-
sovým mliekom. V miestnosti toho nemajú veľa, jednu svadobnú 
fotografiu, kde vyzerajú ako králi a fotografiu budhistického 
mnícha. Tým mníchom je Kamalov otec, ktorý sa jedného dňa 
rozhodol, že pôjde do kláštora a tak opustil rodinu a odišiel. Celá 
rodina si jeho čin váži.
Oheň nám neche horieť a toto je chvíľa, keď ho Dinúši rozfúkava. 
Všetko totižto musí fungovať, dobre horieť. Po chvíli začne te-
levízne kokosové mlieko kypieť, zaznie televízny gong a sekundu 
nato sa to isté stane aj tu. Dinúši je šťastná.
Kamal zoberie misku, na dvore odtrhne zo stromu vetvičku, na-
močí do vykypeného mlieka a posvätí celý dom, každý kút domu 
aj záhrady.
Verí, že práve toto bude rok, kedy Dinúši konečne počne. Dinúši 
nám pripraví kiribath a s plným bruchom sa aj mne zdá, že tento 
rok bude úspešný.
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SINHÁLSKÝ NOVÝ ROK
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U melé ostrovy, nákupné centrá, nádherné hotely. Krajina 
sa propaguje luxusom a obrovskými investíciami. No aj 

toto je realita. Domorodú lodičku, ktorá križuje Dubai Creek do 
Deira, je sotva vidieť. Mesto dnes ráno zasiahla púštna búrka. 
Vo vzduchu sú miliardy zrniek piesku a tak sa domorodci, ale 
aj turisti, chránia rúškami.
Väčšina turistov fotí v Dubaji iba nablýskané gýče. Ja si však 
túto fotografiu vážim. Melancholické farby prebíja iba vlajka 
Spojených arabských emirátov, ktorých je Dubaj jedným zo 
siedmich členov. Poobede už bolo po búrke a my sme si krásne 
nafotili fontánovú show pred (ešte v  roku 2016) najvyššou 
stavbou sveta, Burdž Khalífa.
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PÚŠTNA BÚRKA
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MALDIVY

M aldivy sú rajom pre milovníkov mora. Pod našou chatkou 
pláva asi dvojmetrový žralok a moja 5 ročná dcéra je 

mnohonásobne menšia. Domáci tvrdia, že je to kamarát, ktorý 
žije na útese a človeka nikdy nepohrýzol. Mne ostáva iba veriť, 
že je to pravda.

Behal som všade. Na ceste na Severný pól, či v Severnej Kórei. 
Mám rád džogingové trasy v Kanade či v Japonsku. V New Yorku 
som bežal tri preteky vrátane maratónu. Toto sú však všetko 
príjemné oblasti. V teple je to horšie. Veľmi skoro ráno, ešte pred 
východom slnka, si vybehnem na západ ostrova Kuramathi. Až 
na úplný koniec, kde mi odliv nachystá úžasnú bežeckú dráhu. 
Okrem mňa tu bol na prechádzke ešte jeden pár a odfotili ma 
mojím iPhonom. Keď slnko vykukne, čo sa práve stalo, už radšej 
pešo nechodím. Na presun ostrovčekom tu slúžia elektrické vozíky. 
Je tak dusno, že lenivosť je namieste. Keďže mám odbehané, tak 
s pokojným svedomím vychutnávam zhýralosť služieb all inclusive.
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NAJRADŠEJ BEHÁME PO SVETE
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EGYPT

K áhira, najväčšie mesto arabského sveta. Hlučná, živelná, 
22-miliónová s permanentnými zápchami. Turisti ju väčšinou 

nemajú radi, no ja ju milujem. Po viacerých návštevách mesta 
a  jeho klasických pamiatok som zavítal do štvrtí, kam sa ne-
patrí chodiť. Do Mesta mŕtvych s grandióznymi holubníkmi na 
streche, či do Koptskej Káhiry s kostolmi vysekanými v skalách. 
Teraz som v meste triedičov odpadu, v Manšíjat Násir, konkrétne 
v časti Mokattam, ktorá je absolútne unikátna. Je to kresťanská 
štvrť so sviňami, ktoré tu nájdete aj v detskej izbe. Iba kopti jedli, 
a teda aj chovali svine (moslim prasa neje). Tieto prasatá “odjak-
živa“ konzumovali, a takto likvidovali mestský odpad. Teraz v tom 
pokračujú vo veľkom. Na rodinných autách - pickupoch zvážajú 
odpad z celého mesta, „uskladnia“ ho na ulicu pred svoj dom, do 
dvorov svojich domov, do bytu, všade. Každá rodina sa špeciali-
zuje na určité suroviny, odpad recyklujú a ten sa opäť dostáva do 
obehu. Nezrecyklovateľný odpad skonzumujú prasatá. Tak vysoké 
percento recyklácie (80%) nevieme docieliť nikde inde na svete. 
Cítite ten smrad?
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MESTO ODPADU
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JEMEN

A rabia Felix (Šťastná Arábia) v tejto dobe vôbec šťastná 
nie je. V mestách, kde žila kráľovná zo Sáby prebiehajú 

boje, šiíti bojujú so sunitmi, klan s klanom, sever proti juhu. Keď 
to skončí, ihneď sa sem vyberte. Jemen bol krajší, než som si 
dokázal predstaviť. Odtiaľto pochádzajú všetci Arabi a práve 
tu si zachovali svoju pôvodnú kultúru a tradície. Po kamenných 
schodoch vchádzame do mesta – pevnosti s názvom al Hadžarah. 
Pred nami idú dievčence a chlapec v domorodom oblečení. Nič na 
pohľade nenasvedčuje tomu, že je začiatok 21. storočia. Kamenné 
nedobytné domy, citadela z 12. storočia a v pozadí vrchy pohoria 
Haraz s kríkmi čierneho korenia a stromčekmi katu (Catha edulis). 
Každý krok v meste je nasiaknutý drsnou nádherou. Pohybujeme 
sa v živom múzeu.

Na expedícii po stopách kráľovnej zo Sáby sa nám podarilo dostať 
z Jemenu do Ománu. Bola to odvážna realizácia cestovateľské-
ho nápadu. Všade sa písalo, že sa to nedá a my sme boli jedni 
z prvých, ktorým sa tento bláznivý nápad podarilo zrealizovať. 
Južný Jemen bol dlho komunistický, pod vplyvom Sovietskeho 
zväzu. Omán bol pod vplyvom kapitalistickej Británie. Prešli sme 
okrajom púšte Ar-Rub’ al-Chálí a toľko súvislého piesku (erg) som 
potom zažil už iba v Čade.

Copyright © Free Vector Maps.com



29

AL HADŽARAH
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KOSOVO

V Prištine si dávame macchiato a po obede vstupujeme na 
Kosovo pole, na miesto, kde sa v roku 1389 rozhodovalo 

o dejinách Európy. Osmanská ríša na tomto mieste porazila 
Srbské cárstvo, ktoré sa takto dostalo do 500 ročného područia 
Turkov. Na tomto mieste postavili za čias Juhoslávie pamätník 
Gazimestan, ktorý je pre Srbov pietným miestom. Na 600. vý-
ročie bitky tu mal slávnu reč Slobodan Miloševič a neskôr sem 
pochodovalo mnoho srbských nacionalistických skupín. Od roku 
2010 monument stráži kosovská polícia.

Najmladšiu republiku Európy ešte Slovensko neuznalo. Kosovskí 
Albánci majú u nás dosť zlé meno. Mnoho obyvateľov emigrovalo 
v poslednej migračnej vlne na západ. No mňa Kosovo prekvapilo. 
Vysokí, statní, modrookí a veľmi milí ľudia. Veď toto prečítate aj 
z tváre tohto policajta.
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POLICAJT NA KOSOVOM POLI
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S amojská kultúra je striktne komunitná. Každá komunita má 
šéfa, náčelníka a ten dozerá na to, ako sa jej členovia sprá-

vajú, vrátane poriadku. Spoločenské práce komunity sú bežnou 
záležitosťou a aj spoločenská kontrola navzájom. Je vám blbé, aby 
ste mali neporiadok, veď susedia to uvidia a dobré meno rodiny, 
ktoré ste si budovali posledných 3000 rokov, je v háji. Tak radšej 
ten papierik nehodíte na zem, nemysliteľné je aj niečo posprejovať 
a dôvodom nie je to, že spreje nedovážajú. Proste nie!

Rodina je súčasťou osobného života. Aiga je širšia rodina.

Starí ľudia tu požívajú najväčšiu úctu. Spoločnosť je značne kasto-
vá. Ľudia chodia stále oblečení v „sukni“ lava lava a sú potetovaní 
od pása dole tzv. Pe’a. Pe’a. Ľudia sú pochovávaní s honorom pred 
vlastným domom. Potomkovia ich majú stále na očiach. Veľký šéf 
má hrob s množstvom poschodí.

Vstupujeme do katolíckeho kostola svätej Anny. Všetci nádherne 
spievajú, farár následne srdcervúco káže. No z tejto fotografie 
je jasné, kto je v kostole šéfom. Je to náčelník. Po omši sa aj tu, 
na ostrove Upolu, všetci vyberú domov dať si nedeľný obed Umu. 
Špeciality pripravené na rozpálených kameňoch. Na oka (marino-
vaná ryba) a palusani (mladé listy tara s našľahaným kokosovým 
mliekom) nikdy nezabudnem.
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NEDEĽA NA UPOLU
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ČIERNA HORA

Č ierna hora je prvým ekologickým štátom Európy. „Ľubo, my 
Čiernohorci sme buď pastieri, alebo ministri,“ hovorí mi náš 

sprievodca Nikolaj. „Komunizmus nám vieru nevzal.“ Z hlavného 
mesta Podgorica stúpame kaňonom rieky Morača do hôr národ-
ného parku Durmitor. Tu chceme zdolať najvyšší vrch Bobotov 
Kuk (2523 m) a splaviť čistučkú rieku Tara. Na toto dobrodružstvo 
dostávame požehnanie v tomto kláštore. Pravoslávni bradatí 
mnísi, ikonostás, vôňa kadidla. Všetko je omnoho mystickejšie než 
u nás. „Ešte môžeme robiť aj mníchov,“ pokračuje Nikolaj, „oni sa 
tiež priveľmi nespotia.“

„Ľubo, a vieš, kde skrývajú naše ženy pred mužom peniaze? 
Pod lopatu, lebo tej sa nikdy nedotkne.“
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MNÍCH Z KLÁŠTORA MORAČA
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CHORVÁTSKO

K edysi sa Dubrovnícka republika volala Ragusa a bola vždy 
samostatná, no pod vplyvom Benátskej ríše. Kultúrnosť tu 

cítiť. Dubrovník je rozhodne jedným z najkrajších miest Jadranu. 
To spôsobuje príval turistov. Keďže sa tu natáčajú epizódy seriálu 
Game of Thrones, je tu neuveriteľne veľa Američanov. Väčšina 
z nich ani nevie v akom štáte je a v reštaurácii si pýtajú hamburger.

Toto je pohľad z hradieb na Stradum, na korzo, ktorého kamenná 
dlažba je miliónmi krokov vyleštená tak, ako nikde inde. Celú ulicu 
od Onofriovej fontány až po Rolandov stĺp prejdete pomalou 
chôdzou za 15 minút. McEnroe s Goranom Ivaniševičom by to 
prebehli za minútu. V roku 2010 tu hrali exhibičný tenisový zápas. 
Na konci ulice zahnite doprava, utečiete tak od skupín Amíkov 
a zažite gurmánske hody v reštaurácii Palaca Pučič na Gunduli-
čovom námestí. Odporúčam ustrice zo Stonu a vínko z Pelješacu.

Copyright © Free Vector Maps.com



37

STRADUM
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POBREŽIE SLONOVINY

A bissa je festival s dlhou tradíciou. Odohráva sa na brehoch 
lagúny Ebrié, v meste Grand-Bassam, ktoré je pod patroná-

tom UNESCO. Bolo hlavným mestom francúzskej kolónie, pokiaľ 
malária a žltá zimnica kolonizátorov nevykosila. Jeseň je obdobím 
hojnosti, ďakuje sa za dobrú úrodu a spomína na predkov. Ako 
vchádzame do mesta, vidím pomaľované tváre… Keď prídem 
na námestie, začujem bubny a následne húf asi 500 tanečníkov 
zaplaví plochu s pieskom, tancuje sa odušu. Bohužiaľ tanečníci 
už nie sú v trstinových sukničkách, veď som v bývalom hlavnom 
koloniálnom meste. Atmosféra je super, to fluidum tu je. Úžasné 
je, že najviac tancujú mladí, uchovávajú si zvyky. 3 mesiace po 
tejto fotografii teroristi v mestečku zabili 18 ľudí.
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FESTIVAL V GRAND BASSAM
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GHANA

N ajväčším kmeňom Ghany sú Ašanti. Sú chrbticou aj mozgom 
krajiny a aj najznámejší ľudia pochádzajú z tohto kmeňa. 

Napríklad bývalý generálny tajomník OSN, Kofi Annan je Ašanti. 
Ich centrom nie je Akkra, ale mesto Kumasi. Keď sem kedysi prišli 
Briti, videli, že za dažďa po uliciach tečie zlato. Preto oblasť, ktorá 
sa v roku 1957 stala Ghanou nazvali Zlatým pobrežím (Gold coast).

Kumasi je obrovské, má vyše 2.5 milóna obyvateľov, je to jeden 
veľký trh a jedna veľká dopravná zápcha. Bývame v centre a cez 
trh Kejetia ideme rýchlosťou 500 m za hodinu. Ašanti sú známi 
remeselníci, rezbári a tkáči. Dnešné vzory a látky sú tie isté aké 
nosil kráľ Prempeh. Jeho figurínu v tradičných šatách vidíme 
v kráľovskom paláci Manhyia. Látky, ktoré majú pozostalí na fo-
tografii sú vyrábané akousi jednoduchou sieťotlačou a jednotlivé 
motívy majú stáročnú tradíciu. Nebožtíka, tu v Kumasi, posadia 
na špeciálnu vyrezávanú stoličku a zaviažu ho tam. Pôsobí ako 
živý. Celá rodina potom spieva, tancuje a veselí sa. Do pohrebov 
sa dáva viac peňazí než do svadby. Duša nebožtíka odchádza 
do večnosti a na tomto svete ostáva iba nepotrebná schránka 
v podobe mŕtveho tela. Duša nebožtíka žije s rodinou naďalej 
a často sa s pozostalými stretáva.
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UMREL. OSLAVUJEME!
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REPUBLIKA KONGO

T akúto energiu som zažil iba v Nigérii a Kongu. Ľudia sú chu-
dobní, vystavení nebezpečenstvu, ale žijú naplno. Brazzaville, 

ležiace na pravom brehu rieky Kongo, je hlavným mestom Republiky 
Kongo. Na dobrodružnú cestu z Brazza do Kinshasa na druhom 
brehu nikdy nezabudnem. Podobne na pereje pod mestom, v kto-
rých sa zabil posledný beloch Stanleyho (Henry Morton Stanley) 
výpravy a teraz tam bez bázne šantia malé deti.

Chladničky v Afrike nie sú, a ak sú, nie je prúd, a tak sa potraviny 
predávajú živé. Ako napríklad sliepky, potkany či netopiere. Za-
bijete ich, až keď ich idete skonzumovať. Prechádzame centrom 
Brazzaville, kedysi hlavného mesta francúzskej kolónie. Rozstrie-
ľané budovy, vyhorená pošta, na rohu tank.

Odporúčam netopiere nejesť. Jedna z teórií hovorí, že práve 
netopier je rezervoárom vírusu menom ebola.
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BRAZZAVILLE
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LIBÉRIA

T oto je jedna z ebolových kontrol. Denne nám merajú teplotu 
aj 30 krát. Ráno máme 36.1 ̊ C a na obed 36.7 ̊ C. Zodpovedá 

to vonkajšej teplote vzduchu. Vojdeme do koridoru, musíme si 
v akejsi špinavej vode umyť ruky, zmerajú nám teplotu a ideme 
ďalej ukázať pas. Väčšina ebolových kontrol je totižto súčasťou 
klasických afrických check postov. K policajnej buzerácii pridali 
ešte jednu. Pri prechode z okresu do okresu sa stáva, že nám 
zmerajú teplotu každých 500 metrov. Vystúpiť z auta a ide sa… 
Niekde to náš šofér vybavuje drobným bakšišným, ak je to príliš 
drahé, musíme vystúpiť. Keď ste domorodec a máte vysokú 
teplotu, musíte sa vyplatiť taktiež. Po tejto fotografii nás zatkli, 
predviedli na políciu a so šéfom sme strávili 45 minút v družnom 
rozhovore. „Viete, že je zakázané fotiť policajné a vojenské objekty? 
Pôjdete na súd!“

Ebola je známa od roku 1976, zabijácky vírus hemorhagickej horúčky 
lekári našli v povodí rieky Ebola, v džungli Konga. V dnešnej dobe 
je Libéria krajinou, ktorá je ebolou postihnutá najviac. Napriek 
tomu, ako atestovaný lekár so záľubou v cestovateľskej medicine 
tvrdím, že turista = cestovateľ, sa ebolou nemôže nakaziť. Stačí 
cestovať s niekým, kto chápe princíp nákazy.
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EBOLA
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SIERRA LEONE

M ohamed z kmeňa Mende je neuveriteľne zdatný šofér, ktorý 
tu pozná každý výmoľ. No nie výmole, skôr ide o pasce na 

slony. Cesta je skutočne v otrasnom stave a aj keď november 
má byť už bez dažďov, stále prší a prší. 80 míľ sme išli naplno 7 
hodín. No bola to jedna z mojich najkrajších ciest, aké som v živote 
prešiel. Červená terénna dráha plná hnedočervenej vody, okolo 
sýtozelená džungľa a kúpajúci sa domorodci. Pokojný život ďaleko 
od civilizácie. „Čo máte dnes na obed?“ pýtam sa. Pani odkrýva 
hrniec. „Šimpanz v arašidovej omáčke,“ odpovedá.

Prechádzame územím diamantových baní v Zimmi a Góla a v hl-
bokej tme končíme v meste Kenema, ktoré je centrom obchodu 
s drahými kameňmi. V rukách majú tento obchod už 120 rokov 
Libanonci. Práve kvôli vysokokvalitným diamantom bola v krajine 
krvavá občianska vojna.
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DŽUNGĽA PLNÁ DIAMANTOV
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SENEGAL

S me v meste, odkiaľ Francúzi ovládali obrovské územie Mali, 
Burkina Faso, Mauritániu a Senegal po viac než 230 rokov. 

Sme v Saint Louis. Ale nie v Missouri, no pri ústí rieky Senegal. 
Baobabov ubudlo a pribudlo suchých pichľavých akácií.

Bývame na hlavnom námestí, oproti palácu guvernéra a soche 
Louisa Faitherbe, ktorý bol guvernérom v čase, keď sa staval náš 
hotel. Vedel po arabsky a bol to on, kto zo Saint Louise urobil 
najluxusnejšie urbanizované centrum subsaharskej Afriky. Postavil 
most (navrhol ho Gustave Eiffel), zabezpečil pitnú vodu, položil 
telegrafický kábel do Dakaru. Dnešný Saint Louis je výsledkom 
pôsobenia afrického neskrotného temperamentu, je mostom 
medzi savanou a Saharou, medzi riekou a oceánom, medzi Eu-
rópou a Afrikou. Africký temperament nezakryje ani hidžáb na 
hlave mladej moslimky. Neskrotná prirodzenosť prerazí všetko.
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TEMPERAMENTNÁ MOSLIMSKÁ BOXERISTKA



52

MAURITÁNIA

V äčšinu Mauritánie s vyše 1 miliónom km2 tvorí piesok. Ne-
hostinná krajina a riedko roztrúsení vysokí muži v džalábiách 

a turbanoch. Mauritánci tvrdia, že práve oni majú najviac rýb na 
svete. Tu na rybom trhu v Nouakchott je plno. Drevené pirogy nosia 
zo studeného Atlantiku na horúci breh kvantá rýb. Tieto následne 
nakladajú na káričky a odvážajú. Langusty aj ryby sú ohromných 
rozmerov, aké inde už nestihnú dorásť.

Okrem púšte, islamistov a rýb je Mauritánia nechválne známa 
ako otrokárska spoločnosť. Otroctvo Mauritánia oficiálne zrušila 
v roku 1981 ako posledná krajina na svete. No tento „dobrý zvyk“ 
je v spoločnosti hlboko zakorenený. Odhaduje sa, že aj dnes asi 
25% populácie sú otroci, všetko ľudia tmavej pleti. To je svetový 
rekord. Spia v rovnakých priestoroch so zvieratami, za svoju prácu 
nedostanú ani cent. Najťažšiu a najsmradľavejšiu prácu vykonávajú 
na rybom trhu. Pre tú istú rodinu slúži matka, babička aj dcéra 
a komplet ich potomstvo. „Ľubo, ale vieš, čo je najväčší problém?“ 
hovorí mi beduín Abdoul. „Keď ich oslobodíš, oni nemajú kam ísť, 
stanú sa z nich bezdomovci a chcú sa k svojim pánom vrátiť.“
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KRAJINA OTROKOV
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C estovateľ musi trénovať svoj vtip. Všetko doma je ľahké. Ten, 
kto vie málo, je na smiech svetobežníkom. Toto je vyše 1000 

(tisíc) rokov staré príslovie Vikingov popísané v Eddickej básni 
v časti Havamal.

Tu na juhu ostrova prší 5x toľko ako na severe, no je tu nádherne, 
raj pre fotografov. Napríklad, tieto skalné útvary v mori (skamenelí 
trollovia), čierno-čierny piesok, biely spenený príboj, to je jedným 
slovom raj. Ja osobne mám taktiež najradšej vodopády tu na juhu, 
kde sa dá vystúpať popri hučiacej vode až na vrchol, či dokonca 
vodopád obísť zozadu zatiaľ, čo on padá do jazierka pod vami 
a špliecha a buráca, a keď ste tak blízko, cítite tu strašnú silu 
prírody. Človek je na Islande maličký a na pomoc si logicky musí 
volať elfov, trollov a  iné nadprirodzené bytosti. Island akokeby 
nebol z nášho sveta.

ISLAND
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SKAMENELÍ TROLLOVIA
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GRÓNSKO

N ajväčší ostrov sveta je nádherný a nie je to „biela snežná sle-
pota.“ Z lietadla sme presadli do červenej helikoptéry. Okolo 

nás sú „Vysoké Tatry,“ najvyšší vrch má iba 1352 m, no pocitovo 
akoby som bol o kilometer vyššie. Včera poobede som vybehol na 
peak Qaqqartivakajik, ktorý Dáni volajú Sømandsfjeldet (čosi ako 
vrch námorníka), odtiaľ som mal oblasť pod nami ako na dlani. 
Naskytne sa mi pohľad na more plné ľadových krýh, v ktorom 
plávajú narvaly. Zub narvala zvykli predávať v Európe ako roh 
jednorožca. Teraz z neho Inuiti vyrezávajú nádherné amulety. 
Tie figúrky, „tupilaq,“ pôsobia ako woodoo a šaman nimi môže 
zakliať nepriateľa. Na dohľad vidím 19 plies, niektoré kaskádovito 
pospájané vodopádikmi. Prechádzam lúky plné fialových a mod-
rých kvetov. Na túrach, čo som tu za 3 dni urobil, som doteraz 
nestretol ani jedného človeka.

Ľadové medvede sem teraz v lete nechodia, ale túto zimu dole 
na zamrznutom fjorde ľudia lovili ryby vo vysekanom ľade a zrazu 
sa na nich najväčšia šelma (2x väčší než tiger) rúti. Každý je tu na 
východe Grónska ešte lovec, a tak maco (Nanuq) nemal šancu.

Včera sme boli všetci na večeri v rodine. Mali sme tuleňa. Väčšina 
ľudí sa tu živí tuleňmi a tých je stále veľmi veľa. Na malých čln-
koch vyrážajú na lov, zaharpunujú tuleňa, a potom ho na skalách 
zvliekajú z kože. Jedia ho často surového ako aj ich psy, ktoré sú 
priviazané za mestečkom. Teraz v lete sú pripútané a drevené 
sánky ležia vedľa nich. No o chvíľu opäť napadne sneh, fjord za-
mrzne a psy budú opäť najdôležitejším dopravným prostriedkom.
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KŔMENIE PSOV V KULUSUKU
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ERITREA

C esta sa kľukatí, dole v priekope je spadnutý tank, na stráňach 
kaktusy, všade v údoliach sú polia „tefu, “ ktorý pomelú a ho-

dia na 3 dni do vody, nech sfermentuje a následne z neho vyrobia 
indžeru - kysnutú hnusnú placku, známu skôr z Etiópie. Dole, pri 
Červenom mori, sme stretli kmeň Rasaida a teraz prechádzame 
cez územia kmeňov Bilen a Tigre. Kultivovanú kresťanskú Asma-
ru, „Malý Rím,“ s architektúrou z čias Mastroianniho a 17 ročnej 
Sophie Loren sme nechali za sebou. Mierime na severozápad 
a ľudia sa úplne zmenili. Ich reč, výzor, oblečenie, náboženstvo, 
všetko. Macchiato s fernetom vystriedal čaj a alkohol je tabu. 
Práve dnes je v druhom najväčšom meste krajiny, v Keren vsade-
nom v horách, trhový deň. Ťavích trhov som videl desiatky, no čo 
sa týka scénickosti, tak toto je jednička. Ani v 21. storočí na tejto 
fotografii nič moderného nenájdete.

Eritrea má dnes prezývku Severná Kórea Afriky. Ide o najizolo-
vanejšiu krajinu tohto kontinentu, ktorá má všetky hranice so 
susedmi uzavreté. Krajinu, kde Vás po odvelení na 18 mesačný 
povinný vojenský výcvik (polovica vojakov sú ženy) už nechcú 
pustiť späť do civilu a využívajú Vás na prácu zdarma ako otrokov. 
Eritrea je krajina, kde aj ako turista potrebujete na každý pohyb 
permit. Eritrejčan do 60 rokov má zakázané opustiť krajinu, žena 
do 40tky. Každý z nich dostal od vlády kalašnikov a pravidelne 
absolvuje vojenský výcvik.
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ŤAVÍ TRH V KERENE
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NÓRSKO

T ento rok som zažil balet v opere v Sydney a je to nádherná 
budova. Poznáte ju, biele „plachty“, stavba s úžasnou polohou 

pri morskom zálive vyhlásená za moderný div sveta. Opera v Oslo 
má s tou v Sydney mnoho spoločného. Veď obidve stavali škandi-
návski architekti. Okrem polohy pri mori sú obe naprojektované tak, 
aby ste si toto miesto vychutnali, aj keď práve na vysokú kultúru 
nemáte chuť. Tu v Oslo sa na šikmých strechách opaľujú milenci, 
či tu skatebordujú malí Vikingovia, práve teraz prebieha výstava 
fotografií, rodinky si sem zájdu na bicykloch na piknik. Tá strecha 
je jednou veľkou lavičkou, či skôr lehátkom. Oproti opere v Sydney 
sú tu v Oslo použité oveľa kvalitnejšie materiály na fasáde aj vo 
vnútri. Napríklad, ako obklad neslúžia lacné biele kachličky, ale ide 
o kvalitný carrarský mramor a pod. Opera na konci Oslofjordu je 
úžasná stavba, ktorá inak značne nudné Oslo pozdvihla.
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ŽIVOT V OPERE V OSLO
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ZEM FRANTIŠKA JOZEFA

A si takto nejako sa musel cítiť sir John Franklin, keď uviazol 
v  ľade pri hľadaní Severozápadného prieplavu. Kniha od 

Cormaca Jamesa, „Vynáranie“ popisuje záchrannú akciu tejto 
stratenej výpravy. No aj táto záchranárska loď skončí uviaznutá 
v ľade, ktorý sa neroztopí ani v lete a unáša ich bohvie kam. Tú 
knihu nájdete v našich knihkupectvách a pri čítaní náročnej drámy 
sa môžete pozerať na túto fotografiu. Človeku sa tu v Arktíde 
absolútne zmenia priority. Práve sme preplávali okolo Rudolfovho 
ostrova, ktorý je najsevernejším ostrovom Zeme Františka Joze-
fa. Tieto ostrovy sú najsevernejším zoskupením Euroázie a mys 
Fligely je najsevernejším bodom Európy. Sme v oblasti starého 
ľadu, vulkanických kopcov, ľadovcov a ľadopádov. V oblasti drsnej 
nádhery. Človek objavil tieto končiny až v roku 1873 a dodnes je 
veľká časť zo 190 ostrovov nepreskúmaná. Chceme vystúpiť na 
ostrove Jackson, kde dvaja nórski dobrodruhovia Fridjof Nansen 
a Hjalmar Johansen, strávili celú zimu 1895-96 v kamennej chate 
v tých najťažších podmienkach. Miesto sa volá Cape Norway. 
Našimi lodičkami sa na breh dostať nemôžeme. Našťastie, na 
našom ľadoborci máme aj vrtuľník, a tak sa na pevninu a z nej 
dostať môžeme. Z helikoptéry si vychutnáte neskutočné pohľady 
na scenériu tejto divočiny. Vidíme tucet ľadových medveďov, 
mrože, obrovské balvany v tvare dokonalej gule, ktoré nájdete 
iba tu, v Zemi Františka Jozefa.
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ARKTÍDA MENÍ PRIORITY 
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VANUATU

Ľ udia Ni – Vanuatu rozprávajú 27 rôznymi jazykmi. Niektorí hovoria 
dokonca o 112 jazykoch. Vanuatu má vraj najviac jazykov na 

počet obyvateľov na svete. Ni – Vanuatu sú priateľskí a s otvore-
ným srdcom. Naozaj v Melanézii by som čakal násilie, čosi v zmysle 
Port Moresby, no Port Vila (hlavné a prakticky jediné mesto štátu) 
je pokojné. Pri príchode na nakamal = hlavné „námestie“ dedinky, 
čím je iba vyklčovaný prales, musím prejsť okolo tohoto bojovníka. 
Zbraň má z dreva, ale je tak ťažká, že ňou bez problémov jednou 
ranou zabije protivníka. No ja som priateľ, doniesol som peniaze.

Náčelník nám potom ukazuje rastlinku, ktorej list, ak dáte rybe 
do oka zistíte, či nemá ciguateru. Na túto chorobu doplatil už 
v máji 1606 Portugalec v španielskych službách, Pedro Fernandes 
de Queirós, korý ako prvý Európan na Vanuatu (Santo) pristál. 
Niekedy ryby zjedia medúzu, alebo zjedia otrávené koraly, rybám 
nič nie je, no, keď vy takúto rybu zjete, umriete. Toxín ciguatera 
je bez zápachu, bez chuti a je teplotne rezistentný. Nezničíte ho 
uvarením ryby, neprídete na to… Musíte použiť rastlinku. Keď sa 
po vložení lístočka oko ryby sfarbí, viete, má ciguateru, ak ostane 
biele, je to ok. Ďalšou fintou ako to zistiť je, že dáte kúsok ryby 
mravcom. Ak ju nejedia, nejedzte ju ani vy. Na takúto rybu vraj 
nesadajú ani muchy. Queiros vedel, o čo ide a pod žiabre rýb 
dával striebornú mincu. Ak sčernala, ryby nejedol. No zrejme táto 
detekcia až tak dobre nefungovala.
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BOJOVNÍK PRED NAKAMALOM
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NIGÉRIA

D nes je nedeľa, minimálna premávka, a tak frčíme na sever 
z Lagosu prakticky bez zdržania. Kostoly popri Ibadanskej 

diaľnici majú kapacitu neuveriteľných 5 miliónov veriacich. V krajine, 
kde dnes žije 180 miliónov ľudí, je všetkého viac. Tu v Abeokuta 
sme objavili pre seba mesto s nádhernou afro-brazílskou archi-
tektúrou a úžasných temperamentných ľudí, ktorí nám skáču 
po aute, na kapotu a tancuju nám na ulici. Všetci sme otvorene 
nadšení. Napriek tým zápcham a nefungujúcemu systému sme 
aj my šťastní.

Títo mladíci už zrejme v kostole boli a teraz sa venujú pôvodným 
domorodým tradíciam. Vyberajú peniaze na karneval. Ako vidíte, 
idú naplno. Za tento výkon dostali 10 000 naira. Je to slušnosť.

Keď sa spýtate Nigérijčanov, čo si myslia, aký bude nasledujúci 
rok? Až 85 percent odpovie, že ďalší rok bude lepší! To je najvyššie 
číslo na svete. Prezident organizácie WIN/Gallup International 
Association, Jean-Marc Legér, ktorá prieskumy „šťastia“ realizuje, 
konštatuje, že nielen Nigéria, ale celá Afrika je najšťastnejším 
kontinentom.
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CESTY DO AFRIKY VÁS NABIJÚ ENERGIOU
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INDIA

N a tomto mieste stojím už 25. raz. Taj Mahal sa mi stal osud-
ným. Mnohí hovoria, že ide o najkrajšiu stavbu sveta. A zrejme 

majú pravdu. Je nádherný takto z diaľky, ale aj z 5 cm, keď mô-
žete obdivovať vsadené drahokamy a polodrahokamy do bieleho 
mramoru.

Pre svojich zamestnancov organizujeme v BUBO cesty po tých 
najkrajších miestach sveta. Snažím sa, aby sa všetci vzdelávali 
a cestovanie milovali aspoň tak ako ja.

Táto bielo-biela fotografia sa stala úvodnou v našej BUBO Ces-
tovateľskej Akadémii. Mottom BCA je: „Najlepší učia najlepších.“ 
Podľa tohto hesla postupujeme s pokorou tak, aby sme sa dokázali 
neustále po troške zlepšovať a náš klient dostal ten najlepší servis, 
ako je u BUBO zvyknutý.
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TAIWAN

P rechádzam Taipeiom, hlavným mestom štátu ROC = Republic 
of China, ktorú lepšie poznáte pod názvom Taiwan. Čína si 

na tento najľudnatejší nečlenský štát OSN nárokuje, považuje 
ho za svoj najväčší ostrov a rada by ho pričlenila ako Tibet. Táto 
ulica je zozadu nášho hotela Sheraton, a tak sa tu zastavujem 
pravidelne počas 4 dní, keď mám rokovania s naším partnerom. 
Na demonštrácii sa zúčastnilo 500 000 ľudí, no ani raz som nezažil 
zvýšený hlas či náznak akéjkoľvek agresivity.

Mierová slnečnicová demonštrácia ukazuje slabnutie koalície 
takzvaných „modrých“(za spojenie s Čínou) a veľkú podporu 
koalície „zelených,“ ktorí podporujú taiwanskú identitu, vrátene 
vyzdvihovania kultúry Lapita. Celá demonštrácia je študentskou 
akciou a bojuje proti ekonomickému zbližovaniu sa Taiwanskej 
vlády s Pekingom. „Radšej budeme chudobnejší, ale slobodní,“ 
hovorí mi Jenny Yu. No extrémna chudoba nehrozí, Taiwanec je 
dnes bohatší než priemerný Európan, bohatší než Francúz či Brit.

20 mesiacov po zrealizovaní tejto fotografie, si v januári 2016 
Taiwanci zvolili za prezidentku prvú ženu. Tsai Ing-wen je z DPP 
(zelená), a teda proti Kuomintangu (modrá), ktorý kedysi založil 
doctor Sunjatsen a neskôr viedol Čangajšek. Tým si taiwanský 
ľud zvolil nezávislosť od Číny.
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HAVAJ

N ajbližšia zmysluplná pevnina je 2400 míľ a naokolo nedozerné 
nádherné modré vody. Prešiel som všetky najväčšie ostrovy 

Havaja a teraz sa nachádzame na ostrove Oahu. Rozoklané vrchy 
vnútrozemia, sýtozelená džungľa, veď tu, na východnom pobreží, 
sa natáčal Jurský park. Míňame nepreberné množstvo hotelov, 
reštaurácií a obchodov. V tejto chvíli sa plavíme ku krížniku Arizona 
v Pearl Harbour, ktorý sa nachádza kúsok od medzinárodného 
letiska. 7. decembra 1941 ho japonská letka zbombardovala. Vedeli 
ste, že Havaj vtedy ešte nebol štátom USA? 50. štátom sa stal až 
o viac než 12 rokov. Architektom pekného pamätníka je viedenčan 
Alfred Preis. Ako všetko v USA, aj toto je jedna veľká show. Mám 
však šťastie a zachytávam uniformy, ktoré sa do fotografie hodia, 
a práve tento detail ju oživuje.

Na Oahu bývam vyše týždňa a prechádzam ho kol-dokola. Ak 
máte menej času, tak 30 minút od Pearl Harbour nájdete Čínsku 
štvrť, následne centrum Honolulu a potom Waikiki. Náš sprievod-
ca mi ukazuje školu, kde študoval Barack Obama a reštauráciu 
Marukame, kde servírujú najlepšie udony (hrubé biele japonské 
slíže) krajiny. Okrem školy surfovania na Oahu nemôžete vynechať 
ani nákupy, buď na luxusnej Kalakaua avenue, alebo v najväčšom 
nákupnom centre sveta pod otvorenou oblohou, v Ala Moana. Zdá 
sa mi, že tu žije viac Japoncov než Američanov a reštaurácie ako 
Benihana či Tanaka Vás rozveselia. Ráno sme si s Miškou vybehli 
na Diamantovú hlavu, ktorou končí pláž Waikiki. No to je už iná 
fotografia…
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TALIANSKO

U ž 10 rokov mám suseda Taliana a do tejto krajiny chodím kaž-
doročne. Giullio vynikajúco varí a ja veľmi rád jem. Zastavíme 

sa u nich dokonca aj cez Vianoce a poznám celú rodinu. Hltám 
kultivovanosť. Detaily a nuansy života, mnohé tak odlišné od na-
šich. Cesty do Talianska organizuje buď on k svojim známym, alebo 
sa aj ja snažím posúvať poznanie každým rokom ďalej. Najprv to 
boli klasické prehliadky miest. Potom návštevy michelinovských 
reštaurácií a vinárstiev. Cesty loďami, výstupy na hory. Chianti 
som odložil nabok a začal piť Barolo, Brunello či vína z Bolgheri. 
Vyberiem si malú oblasť a idem do hĺbky. V znalostiach ma ďalej 
posunulo aj zopár firiem, ktoré si u nás objednali cestu na vysokej 
úrovni. V dnešnom Slovensku je takýchto požiadaviek málo. Väč-
šina ľudí sa pri danej ekonomickej situácii musí uspokojiť s hrubým 
priemerom. No Taliansko dokáže poskytnúť vysokú kvalitu, toto 
vedia. A tak som navštívil Vasariho koridor vo Florencii a centrum 
contrady v Siene. Mesto, kde vznikla prvá banka na svete, ma 
nadchlo. Zamiloval som sa do jednoduchej vysokokvalitnej archi-
tektúry a do súboja jednotlivých mestských štvrtí rozdelených na 
spomínané kontrady. Každá má svoju vlajku, svoje tradičné oble-
čenie, svoj vlastný kostol, svoje unikátne princípy. Každá kontrada 
je svojská. Iba jednu vec majú spoločnú. Každá chce vyhrať Palio. 
Konský pretek, ktorý sa behá tu, na hlavnom námestí Piazza del 
Campo, neprináša osobné zisky, skôr to človeka brzdí v rozvoji, 
ale robí ho to šťastným a výhra prináša doživotnú slávu. Il Palio 
nevyhráva jazdec, ale kôň, všetky prostriedky na získanie víťazstva 
sú povolené, vrátane podplatenia jazdca súpera. Je to šialenosť. 
Uctievanie tradícií ad absurdum. A to uznávam!
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FRANCÚZSKA GUYANA

J ednou z mojich fascinácii na tejto planéte sú „primitívne kmene“, 
ktoré nám tu ešte ostali. Mám za to, že naša „vyspelosť“ mení 

naše správanie preč od prirodzenosti, respektíve, že našu prapod-
statu potom už nevieme nájsť. Je prekrytá nánosom náboženstva 
a pancierom, ktorý nazývame civilizácia. Iba značne izolované etniká 
si zachovali ľudskosť a na nič sa nehrajú. Žijú podľa zvláštnych, 
niekedy krutých pravidiel, ktoré však majú svoje opodstatnenie.

Keď má dievča menštruáciu, nedostáva jesť, iba diétu, ako naprí-
klad stred kasavy a malé rybky. Veľké mäso, napríklad tapíra, či 
korytnačku nedostane. Nesmie sa smiať, v niektorých kmeňoch 
dokonca 3 dni ani prehovoriť. Chlapcov vezmú medzi mužov až 
po skúške v džungli a po tom, čo mu šaman tukaním zobákom 
urobí na hrudi, ramenách a chrbte bolestivé rany, ktoré sa zahoja 
jazvami charakterizujúcimi jednotlivý kmeň. Indiáni Roucouyenne, 
Pitou, Pomeroon a Apaläis prikladajú pubertálnym dievčatám 
a chlapcom na telo osy a mravce tari-tari. Iba keď nezakričia od 
bolesti a prejdú touto skúškou, môžu sa vziať. Inak sú odkazaní na 
doživotný celibát. Indiáni veria, že ak neprejdú skúškou mravcov, mali 
by poškodené deti. No, myslím, že za tým je ešte čosi iné. Odvaha, 
odhodlanosť, schopnosť prekonávať ťažké bolestivé situácie. A keď 
si toho druhého jednoducho nechcete vziať, tak stačí zakričať.

Preto som bol šťastný, keď som sa aspoň na chvíľu stretol s In-
diánmi z Amozónie. Verím, že túto „tému“ ešte počas svojho 
cestovateľského života rozoberiem hlbšie. Teraz som si aspoň kúpil 
70 litrový prútený košík a 7 hodín som sa s Indiánmi rozprával. 
Mal som pocit, že ten košík uplietli priamo pre mňa. Mám ho na 
terase, v daždi, v zime a stále je ako nový.
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FIJI

R ugby je pre Fiji to, čo pre Brazíliu futbal. Hrajú ho všetci a tu 
to nie je evidentne iba šport silných mužov. Prechádzam 

kol-dokola najväčším ostrovom krajiny po Viti Levu. Už druhý raz 
sa dostávam na severovýchodnú časť ostrova, kam zavíta pro-
mile turistov. Tu je pochovaný Udre Udre, ktorý mal v pláne zjesť 
1000 ľudí. Veril, že to by mu zabezpečilo nesmrteľnosť. Zjedol ich 
„iba“ čosi nad 800, no aj tak je to najstrašnejší zdokumentovaný 
ľudožrút. Na tomto mieste som urobil túto fotografiu. Melanézske 
rugbistky majú možno hrubšie črty než polynézske krásavice, ale 
že by ma chceli zožrať, tak to teda nie. „Bula“ je pozdrav, s ktorým 
sa stretávam všade. A ľudí z Fiji považujem za jedných z najmilších 
v celej Oceánii.
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AMERICKÁ SAMOA

A merická Samoa je samostatným štátom, štátikom v nedo-
zernom Pacifiku.

Prenajímame si nádherný autobus, celý z dreva, podlaha, sedadlá, 
celá konštrukcia. Najkrajší autobus na svete, najväčší zážitok. 
Naprace sa doň 80 detí, no nás je spolu 10. Prechádzame hlavným 
mestom Pago Pago tak, že som si to ani nevšimol. Toto je mesto? 
Vyrážame popri nespočetných zálivoch, hustou džungľou krížom 
cez celý ostrov. No hľadám aj pôvodné zvyky. Je zaujímavé, že 
medzi 6. a 7. hod. sa na Samoa nesmie chodiť po dedine. Je čas 
modlitieb, porušenie sa berie ako silná urážka, všade si musíte 
sadnúť a počkať na tretí gong.

O polhodinku sme v Faga ‚ itua. Viem, že najvyšším základom 
samojskej kultúry je process Fa ‘aaloaloga. Je to dávanie darov. 
Veľmi formálna záležitosť, ktorá sa deje v duchu tých nastarších 
tradícií. A to sme práve objavili „stoj!“ kričím šoférovi. V armáde 
USA ako aj v Americkej futbalovej lige je na počet obyvateľov 
najviac chlapov zo Samoe. Oproti priemeru majú 40 násobne 
väčší výskyt. Sú to ohromné korby. Aj najväčší hráč svetového 
pohára rugby za rok 2015, Uini Atonio, má rodičov, a teda gény, 
zo Samoe. Tento drobček meria 197 cm, váži 145 kg a je to útoč-
ník, ohromne rýchly a priebojný. Približujem sa teda pomaličky 
v miernom úklone, aby som niekoho neurazil. Vyberám si toho 
najväčšieho, najpotetovanejšieho chlapa. Náčelníci totižto sedia 
už vo vnútri. Dostávame povolenie: „Len poďte, toto je pohreb,“ 
pozýva nás s úsmevom od ucha k uchu. „Budú sa dávať dary.“

Ženy držia v rukách akúsi dlhú záclonu. Touto obalia dom, aby 
bolo jasné, že v tomto falé niekto zomrel.
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TOGO

T ogo malo byť Československou kolóniou a ja sa tu cítim ako 
doma. Sme na severe, asfalt a ani turistov tu nepoznajú.

Prašnou cestou okolo baobabov sme prešli cez hranice z Beninu 
načierno. No a teraz nás čierni policajti chytili s otázkou: „Vieš si 
predstaviť, že by si bez toho, aby si ukázal pas, vstúpil do USA?“ 
Musím povedať, že mne sa to raz podarilo… Naozaj! S týmto 
teraz neargumentujem a situáciu jednoducho urovnáme. Kmeň 
Tata Somba obýva územie severného Beninu, no tu v Togu sú 
ich domčeky – hrady od r. 2004 pod patronátom UNESCO. A sú 
krajšie. Tváre domorodcov zdobia jemné jazvy, ktoré sa tiahnu 
celou tvárou a rovnaké ornamenty nachádzame na omietke ich 
príbytkov. Sú to animisti a pred každým domom je malý rodinný 
chrámik. Na vrchole každého hradu sa suší obilnina sorgum. Ženy 
tú nosia na hlavách akési vikingské ozdoby a neveriacky si nás 
premeriavajú. O Slovensku, ani o Československu nikdy nepočuli.
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TONGA

Z nelo to pre mňa vždy ako sen. Priateľské ostrovy niekde na 
juhu. Omnoho exotickejšie ako Havaj a Tahiti. A omnoho ne-

dostupnejšie. To kapitán James Cook nazval Tongu „Priateľskými 
ostrovmi“. Moja prvá skúsenosť nebola najlepšia. V reštaurácii 
Billfish na promenáde hlavného mesta Nukualofa popíjame tre-
tinkové pivo Popao a pozorujeme ten nátresk, kedy sa reštaurácia 
mení na diskotéku. Krásky a krásavci celej Tongy sa sústredili na 
jednom mieste. Väčšina dievčat má nad 90 kg a chalani majú 
skoro všetci nad 190 cm. Na tejto diskotéke sme jediní bieli a na-
pätie visí vo vzduchu. Tonžania boli vždy preslávení ako vynikajúci 
námorníci, ako vynikajúci rugbisti a hlavne ako obávaní bojovníci. 
Boli vždy obrovskí. Aj najnovší kráľ Tupou VI. má šesť stôp a tri 
palce (vyše 190 cm).

Jedna z reklám Tongy je, kvôli blízkosti dátovej hranice - „krajina, 
kde čas začína“, no niektorí tvrdia, že ide o „krajinu, kde čas stojí.“ 
Jediné kráľovstvo Pacifiku pozostáva zo 130 ostrovov. Prenajatou 
loďou jeden objavíme. Akoby tu zastal čas. Každý z nás tu má 
svoju vilku a svoju súkromnú pláž s obrovskou lagúnou, v ktorej 
lovia prasatá z blízkej dedinky. Na večeru máme langusty, 140 kg 
Meti nám k tomu vyhráva a vypijeme tu všetko víno, čo mali 
nachystané na sezónu. Sme tu jediní turisti, a tak sa s nami prídu 
rozlúčiť Pili a Siba aj so svojou dcérkou. Nakoniec mám z Tongy 
dobrý pocit, podobne ako James Cook.
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NOVÁ KALEDÓNIA

H ladina najväčšej lagúny sveta je ako zo zlata. Každá naša izba 
má výhľad na oceán a biely maják na ostrove Amadee vidieť 

z terasy najlepšieho hotela hlavného mesta Noumea úplne jasne. 
Tu dole na mestskej pláži Anse Vata hrajú „Caldoches“ petangue 
a obchody predávajú čierne tahitské perly lacnejšie než na Tahiti, 
veď na zlato tu nie je daň.

No pôvodnými pánmi Grande Tere bol niekto iný. Táto fotografia, 
ukazujúca stret dvoch absolútne odlišných kultúr, je urobená v mú-
zeu, kultúrnom centre Tjibaou. Je pomenované po Kanakskom 
bojovníkovi za slodobu (Jean- Marie Tjibaou), ktorý bol v roku 1989 
zavraždený. Kanaci sú pôvodnými obyvateľmi krajiny, teraz ich tu 
žije 100 000, čo je vyše 40% populácie (belochov je 29%). Sú to 
čierni Melanézania, ktorí vám budú trošku pripomínať Aborigíncov 
z Austrálie. Nosia dredy, dúhové čiapky Boba Marleyho a sú vo 
svojej pôvodnej vlasti evidentne ľuďmi druhej kategórie. Novej 
Kaledónii vládne nikel.
Sú tu jeho najväčšie náleziská na svete a jeho ťažbu a vývoz majú 
v rukách bieli Francúzi.

Copyright © Free Vector Maps.com



89

KANACI VS. CALDOCHES



90

SEVERNÁ KÓREA

K órejská ľudovodemokratická republika. Bizarná krajina položená 
na osi zla. V roku 2005 ju ako prvý (po roku 1989) navštívil 

Jožo Zelizňák (BUBO). Na najvyšší vrch by nás nepustili, no podľa 
miestnej legendy sa tu narodil Kim Čong Il. A tak sme tvrdili, že 
ideme pozrieť jeho rodný dom. „Chceme ísť vlakom,“ začali sme 
vybavovať praktické veci. No vlak nechodí. Ani autobus. Je tu síce 
letisko, ale žiadne lietadlá nelietajú. V najkomunistickejšej (idea 
Juche) krajine sveta sme si prenajali súkromné lietadlo a odleteli 
sme. Leteli sme nízko a snažili sa zazrieť v tých horách a zelených 
lesoch gulagy. Keď sme vystúpili, ocitli sme sa v neuveriteľne exo-
tickom svete. Pchjongjang je oproti tomuto turistickým centrom. 
Zdá sa, že aj my sme tu riadnymi exotmi, nikto nás tu nečakal, 
nevedia, čo s nami, a tak nič neskrývajú, nič nehrajú.

Vystúpili sme na najvyšší vrch Mt. Paekdu (2593 m) s nádher-
nou kalderou zaplavenou vodou, no najlepšie bolo dostať sa do 
kontaktu s domácimi. Zdá sa mi, že tu na severe má 100% ľudí 
uniformu. Ľudia chodia po lesoch a zbierajú hríby – áno, vyzerajú 
naozaj trošku hladní. Stretli sme pochodujúce skupiny, ktoré sa 
s červenou vlajkou hrdo fotili pred sochou večného prezidenta Kim 
Ir Sena. Keď im politruk rozprával historky z jeho života, plakali. 
Vôbec to nehrali.

Výprava na Mt. Paekdu a po jeho okolí bola jednou z unikátnych 
expedícií, kde sme ostatných predbehli o mnoho rokov. Verím, že 
tu unikátnosť cítite aj na tejto fotografii.
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NIKARAGUA

N achádzame sa na ostrove Ometepe. Ostrov s dvoma výraznými 
sopkami leží na jazere Nikaragua, ktoré je najväčším jazerom 

Strednej Ameriky. Napriek tomu, že má sladkú vodu, tu plávajú 
žraloky. Nikaragua Daniela Ortegu má podobne ako Fidelova Kuba 
pre turistu neuveriteľné čaro. Len o tom málokto vie. Pokojné tempo, 
domáce ručne šúlané cigarky a rum. V tomto prípade je voľbou 
Flor de Caña. Základom vášho nadšenia bude však atmosféra, 
ktorú u „kapitalistických susedov“ Nikaraguy nenájdete.

Cestu na ostrove postavili asi len pred 10 rokmi, všetko je tu ešte 
pomalšie než na pevnine, čo sa dosť ťažko dá. Sledujeme kohútie 
zápasy. Dnes nejdú na ostro a kohútom nenasadia čepele ostré 
ako britva, ale na ostrohy akési boxerské rukavice. Takto aj kohút, 
ktorý prehrá, ostane žiť.

Sopečná pôda Ometepe je extrémne úrodná a banány sú všade. 
Nikaragua od nich nie je až tak závislá ako jej susedia (Honduras, 
Kostarika), no tento ostrov ich je plný a na ceste späť je banánov 
a platanov plný aj trajekt.
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STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

T oto bol pre mňa jeden z najväčších prírodných zážitkov. Tu 
v hustej džungli exotickej Stredoafrickej republiky hľadáme 

a nachádzame gorily aj pralesné slony. Tu v Dzanga Sanga majú 
vyše 3000 goríl nížinných (Gorilla Gorilla Gorilla) a množstvo slo-
nov. Slony som videl všelikde na svete a v Afrike asi v 10 krajinách. 
Túto návštevu teda beriem ako povinnosť. A zrazu začujeme 
strašné ručanie, náš sprievodca pygmej (volám ho Balvan, lebo 
sa podobá na môjho kamaráta) sa rozbehne a my vieme, že deň 
bude dobrý. Vbehneme na planinu plnú soli, ktorú slony potrebujú 
na trávenie. Ideálne svetlo, nádherná lúka v prostriedku džungle, 
a teraz sa podržte, 70 slonov naraz. V Chobe som videl vyše 150 
slonov naraz, ale Dzanga Bai bola jednoducho romantickejšia. Pri-
krádam sa bližšie, samec vetrí, nevidí ma, hrabe nohou, roztiahne 
uši a zdvihne hrozivo chobot. Stojím, nehýbem sa, atmosféra sa 
ukľudní. Idem bližšie a blato mi nevadí, sadám si asi 12 metrov 
od stáda. Vtedy urobím túto fotografiu.

Svetová bomba absolútne bez turistov. Toto všetko tu zaistila 
jedna dáma (Američanka) menom Andrea Turkalo, ktorá poznala 
vyše 5000 slonov podľa mena. 20 rokov sa tu o ne starala, doslova 
tomuto projektu zasvätila život.

V roku 2013 komando bojovníkov z hnutia Seleka vtrhlo do Dzanga 
Bai a vyvraždilo všetky slony a gorily, čo ich kalašnikovy trafili. 
Takúto fotografiu už dlho nikto neurobí.
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DZANGA SANGA
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MALI

C hlapcov obrezávajú, keď majú 7. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu 
nemôžu zúčastniť ceremónie, urobia im to potom, keď majú 

14. Robí to jedna rodina na jedinom mieste. Šaman natiahne 
predkožku a šmyk. Hádže ich do kalabasu vedľa seba. Na jednej 
ceremónii nožom z 13. storočia obreže až 400 chlapcov. Z tých sa 
takto stanú muži. Naučia sa od starších, ako sa chovať v krízových 
situáciách - rany ich ešte bolia, je tu tá nádej stať sa dospelým – 
a v tejto chvíli si veci pamätá aj najväčší lajdák. Do mladíkov 
dostanú filozofiu kmeňa = kmeňovú identitu. Osobnostná integrita 
je potom ako skala. U Dogonov má každý smer jasný, nasleduje 
tradície svojich predkov. Dievčatá majú v sebe muža - je schovaný 
v podobe klitorisu. Dogoni odstránia aj ten. Šaman predkožky 
a odrezané klitorisy zakope. Predkožky sa zmenia na jašteričky, 
klitorisy na škorpióny. Takto to jednoducho je. Dnes to tak vidia 
všetci Dogoni.Na nádhernom mieste pod dohľadom náčelníka 
Dogoni tancujú ako o dušu. Títo dvaja sú na chodúľach a ružové 
perá sa mi zdajú trošku gýčové a novodobé. No následne v mú-
zeu vidím kolorované fotografie tohto tanca spred 50 rokov a aj 
oblečenie tanečníkov je identické. Tanečníci idú naplno, obloha je 
tu v Saheli nádherne modrá a tradície Dogonov stále živé.
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DOGONSKÍ TANEČNÍCI
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USA

S kywalk nad Grand Canyonom obhospodaruje indiánsky kmeň 
Hualapajov. Presklená podkova je umiestnená 1219 metrov nad 

zemou a prejsť sa ňou je vskutku sranda. Stavba spôsobila riadny 
rozruch, nachádza sa blízko Hualapajských pohrebísk a starší členovia 
kmeňa boli konsternovaní. No mladý indián Žltý jastrab ideu postaviť 
turistickú atrakciu bránil. A myslím, že mal pravdu. Ide o vkusnú stavbu 
a obrovský biznis.
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SKYWALK
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ETIÓPIA

„K úpim ten tanierik.“ Žena mi podáva nový, čo má prichystaný na 
predaj. „Nie, nie, ja chcem ten, čo máš v dolnej pere,“ ukazujem. 

Žena sa trošku podiví, no potom si vyjme tanierik, otre ho od slín 
a podáva mi ho. A ja, okrem tanierika, mám aj túto netradičnú 
fotografiu. Mursi sú vysokí Nilóti, muži aj ženy majú atletické
postavy, sú to pastiery a patria k obávaným bojovným kmeňom. 
Návšteva v  ich kmeni je vždy obrovským zážitkom. Takéto „ta-
nieriky“ som videl ešte v kmeni Sara, v južnom Čade a potom na 
úplnom juhu Sudánu, v pohorí Nuba. No najlepšie ich vidieť práve 
tu. Dokedy sa budú dať urobiť takého fotografie? Dokedy si ešte 
budú ženy tohto kmeňa ničiť svoju vizáž? Je pravdivá teória, že 
si zachovajú túto 10 000 rokov starú tradíciu iba kvôli turistom 
a príjmom z fotenia?
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ŽENA KMEŇA MURSI
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SOMÁLSKO

D žibuti, severná Etiópia, Jemen a Somálsko majú spoločnú 
jednu vec - khat. Muži síce vstanú na rannú modlitbu za 

východu slnka a ráno čo - to porobia, no na obed si do úst vložia 
čerstvé zelené listy stromčeka, ktorý rastie iba tu v Rohu Afriky, 
začnú žuť a o chvíľu už iba sedia a hľadia do neznáma. Tvrdia, že 
myšlienky im behajú rýchlejšie a prídu na neuveriteľné veci. No keď 
sa pozriete okolo seba, žiaden pokrok nevidíte. Naopak, biednejšia 
krajina, podľa mňa, neexistuje. Kongo a Burundi niekedy v tabuľ-
kách chudoby predbehnú Somálsko, ale v oboch som mal výborný 
pocit. Tu v Somalilande (Britské Somálsko) je to naopak. Špina, 
smrad, absolútna beznádej. Khat mužov odstrihne od problémov 
a uvedie do letargie. Najhoršie na tom je, že ho začínajú užívať 
aj malé deti, aj keď 12-ročný Ahmed na obrázku protestuje, že 
on nie! Jeho strýko žijúci v odľahlom Shikhu v provincí Togdheer, 
v horách južne od Berbery áno. Bude tu v tieni takto sedieť až do 
večera. „Alah je veľký a postará sa o nás.“ Alebo aj nie.
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KULTÚRA KHATU



104

ČÍNA

„V eľký kormidelník“ je kontroverznou postavou obdobne ako 
Lenin či Stalin. Je pravda, že v Pekingu vidíte jeho obrov-

skú podobizeň pri vstupe do Zakázaného mesta a ľudia čakajú 
v kilometrových radách, aby sa dostali do jeho mauzólea. Sochy 
v nadživotnej veľkosti však miznú, podobne ako sochy Lenina zo 
sovietskych miest.
Ja zbieram tieto fotografie. Sochy často presunú z hlavného 
námestia na vedľajšie a neskôr úplne odstránia. Tu, v Kašgare, je 
to inak. Socha stále dominuje hlavnému námestiu a je vskutku 
impozantná. Kašgar je jedno z najznámejších miest na Hodvábnej 
ceste. Dá sa povedať, že každý ním musel prejsť. Etnickí Číňania, 
Hani, tu tvoria minoritu a mesto odjakživa obývali Ujguri, ktorí 
majú stredoázijský turkický pôvod. V najzápadnejšom meste 
krajiny dáva dnes Čína jasne vedieť, že Kašgaru sa nemieni vzdať.
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MAO CE-TUNG V KAŠGARE



106

RUSKO

M urmansk je jednoznačne najväčším mestom za polárnym 
kruhom. No jeho sláva z čias studenej vojny rýchlo zachádza. 

„Súdruh Putin nám pomôže, sľúbil to,“ tvrdia matrózi. Už si ani 
nepamätajú, kedy naposledy boli na mori. Putin berie Murmansk 
ako strategický prístav, vstup do Arktídy, kde sa môže nachádzať 
neuveriteľné nerastné bohatstvo a po rozmrznutí Arktického 
oceánu aj nová obchodná cesta, ktorá značne skráti dovoz to-
varu z Číny. Putinovo Rusko nepotrebuje rozvíjať rybársky či iný 
priemysel, ale sústredí sa na vyššie ciele, a tým je budovanie 
najsilnejších atómových ľadoborcov sveta, ktoré kotvia vo fjorde 
Murmansk. Práce ani peňazí pre bežných ľudí niet. Jediné, čoho 
je tu dnes dostatok, je vodka. Je obed a námorníci sú už ťažko 
opití a kníšu sa ako v 10-metrových vlnách. Aljoša drží v ruke 
vlčiaka, no najradšej by si udrel. Chce sa biť. Proste si chce udrieť 
a ani nevie prečo. Iba tak, aby striasol na chvíľu zo seba ten pocit 
nečinnosti a aby sa aspoň na chvíľu mohol cítiť ako chlap. Za to, 
že mi nerozbili foťák, môže iba to, že som bol za socializmu nútený 
naučiť sa po rusky.
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MATRÓZI V MURMANSKU
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BENIN

N etušil som, že raz budem o polnoci v rytme bubnov tancovať 
na rázcestí poľných ciest, nahý a s dlhým nožom, všade krv. 

Džudžu – šéf šaman - Žira udáva celú noc tempo a v šesťhodi-
novom maratóne tanca a mágie privádza ľudí do tranzu. Benin 
je kolískou woodoo a my predkresťanské rituály zažívame na 
vlastnej koži. Absolútny reset. Na druhý deň ráno sa prídeme 
poďakovať, vtedy vznikla aj táto fotografia. Na každej tvári má po 
dve jazvy, tak ako jeho predkovia z kráľovstva Dahomey. Šaman 
si je vedomý svojich schopností a je na seba po včerajšom výkone 
patrične hrdý. Vie, že načrel do našej prapodstaty…
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WOODOO ŠAMAN ŽIRA
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PALAU

J eden z najmladších štátov sveta leží v Mikronézii. Prebrázdime 
tu množstvo ostrovov, navštívime hlavné mesto, najväčší 

ostrov… Teraz sa nachádzame na tom najľudnatejšom, na Korore. 
Tu zaklopeme na dvere väznice a pustia nás dnu. Väznica si na 
seba privyrába tak, že väzni vyrezávajú suveníry a následne ich 
predávajú turistom. Táto pani dostala 10 rokov natvrdo za užívanie 
drog a krčmovú bitku. Ma 4 deti a verí, že jej prezident (v 20 tisícovej 
krajine je jeho vzdialenou rodinou) dá milosť. Kráľ Ibedul Gibbons, 
s ktorým sa stretávame v jeho bare, už moc nemá. Má však 80 
žien a naďalej je najbohatším mužom štátu.
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VÄZENKYŇA V KORORE





Americká Samoa 82
Benin 108
Čad 06
Čierna hora 34
Čína 104
Demokratická republika Kongo 14
Egypt 26
Eritrea 58
Etiópia 100
Fiji 80
Francúzska Guyana 78
Ghana 42
Grónsko 56
Havaj 72
Chorvátsko 36
India 68
Irak 10
Island 54
Jemen 28
Kirgizstan 08
Kosovo 30
Libéria 46
Maldivy 24
Mali 96
Maroko 18

Mauritánia 52
Nigéria 66
Nikaragua 92
Nórsko 60
Nová Kaledónia 88
Palau 110
Pobrežie Slonoviny 40
Republika Kongo 44
Rusko 106
Samoa 32
Senegal 50
Severná Kórea 90
Sierra Leone 48
Somálsko 102
Spojené arabské emiráty 22
Srí Lanka 20
Stredoafrická republika 94
Sudán 16
Taiwan 70
Taliansko 76
Togo 84
Tonga 86
USA 98
Vanuatu 64
Zem Františka Jozefa 62

Krajiny



Nafotené na Leica Summilux-M 35mm 
f/1.4 ASPH © Ľuboš Fellner

CHARITA

Výťažok z exkluzívnych CEWE FOTOKNÍH 
Ľuba Fellnera ide na charitatívne pro-

jekty a podporu vzdelanosti v odľahlých 
miestach našej planéty, ktoré práve teraz 

pomoc potrebujú. Charita v roku 2016 sme-
ruje do tamilskej školy v Jaffna na severe 
Srí Lanky, do základnej školy v horách Ek-
vádoru a do lýcea Svazijského kráľovstva. 
Všetky charitatívne projekty má na sta-

rosti Ľuboš Fellner a smeruje do nich 100% 
výťažku z predaja knihy.
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