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Moje rallye po Senegalu v Dakaru nejen končí, ale i začíná. Před letištěm mě obklopila černočerná africká noc, ale také černočerní „obři“.  Vrhli se na přijíždějící turisty jako vosy 
na bonbon. Většina Senegalců měří přes 180 cm, takže spíše šlo o sršně. Zato z hotelu Cap Ovest mě nečekal nikdo. Hotel mi připadal dost neutěšený. Pod okny burácel oceán 
jako projíždějící vlak, hvízdala meluzína, trochu horor. Konečně ve dvě ráno jsem se dočkala mých italských přátel. Senegalské dobrodružství může začít!

My rallye through Senegal both ends and begins in Dakar. Outside of the airport I am surrounded by the African pitch-black night and pitch-black “giants”. They rush to the 
arriving tourists like bees to candy. Most Senegalese measure over 180 cm so I should say hornets. On the other hand nobody is expecting me at the Cap Ovest hotel. The 
building itself seems pretty bleak. Underneath the windows the ocean roars like a passing train, the Melusine whistles, a little terrifying. Finally at two in the morning, I meet 
my long-awaited Italian friends. May the Senegalese adventure begin!
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S řidičem Mammadu vyrážíme na sever. Ještě krátká zastávka u Růžového jezera, kde končila proslulá rallye Paříž – Dakar. Voda je desetkrát slanější, než mořská. Sůl se těží ze 
dna, loďkami přiváží na břeh, kde se pytluje. V určitou denní dobu se voda paprsky slunce barví do růžova. V nehostinné krajině plné písku a soli se vyjímají barevné vzpřímené 
senegalské grácie, které se snaží prodat turistům pár tretek. Omylem zaplatím 10 000 senegalských franků za korále. Běží za mnou až k autu a přidávají ještě náramek a pytlík 
soli…

The driver Mammadu is taking us north. Only a short stop at the Rose Lake, where the famous Paris – Dakar rally used to end. The water is ten times saltier than the sea. Salt is 
mined from the bottom, the boats bring it to shore, where it is bagged. At a certain time of day the sun rays make the water look pink. The barren landscape full of sand and 
salt contrasts with the colorful upright Senegalese ladies who try to sell a few trinkets to tourists. I pay 10 000 Senegalese francs for beads by mistake. They run after me to the 
car and add another bracelet and a bag of salt…
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Djoudj je úchvatná ptačí rezervace v deltě řeky Senegal na severozápadě země. Uprostřed leží veliké jezero, po kterém jsme se plavili několik hodin. Objevovaly se nádherné 
scenérie unikátních mokřadních biotopů. Nestihla jsem spočítat všech 1,5 milionu ptáků, tak jsem alespoň něco zachytila fotoaparátem a zbytek mi zůstal ve vzpomínkách. 
Také jsem zaznamenala první kousnutí moskytem. A pořádné, to bylo krve! Od zítra začnu užívat antimalarika, snad nebude pozdě ☺.

Djoudj is an amazing bird sanctuary in the Senegal River delta in the northwest of the country. In the middle lies the great lake, upon which we sailed for several hours. The 
wonderful scenery of the unique wetland habitat is passing by. I cannot count all of the 1,5 million birds, but take some shots with the camera. The rest shall remain in my 
memories. I also notice the first mosquito bite. A proper one and bloody at that! Starting tomorrow I will take antimalarial drugs, hopefully it is not too late ☺.
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Na severozápadě země na stejnojmenném ostrově se nachází staré koloniální město Saint-Louise spojené s pevninou mostem. Bydleli jsme nedaleko přístavu, kde to ve dne  
i v noci „žilo“ a zapáchalo. Spím pod moskytiérou a doufám… 
Městem jsme projeli kočárem taženým koněm. Míjíme paláce, které před několika desítkami let musely být skutečně nádherné. Je strašné vedro. Lidé nosí na hlavách všechno 
možné a z pusy jim trčí jakési dřívko.  Má ho skoro každý. A víte proč? Prý si tím bělí zuby. Vedro stoupá. A říkají, že bude hůř…

In the northwest of the country on an island of the same name lies the old colonial town of Saint-Louise. It is connected to the mainland by a bridge. We live near the port.  
It buzzes with life day and night and reaks of bad odours. I fall asleep under a mosquito net and hope… 
We travel through the town by a horse-drawn carriage passing palaces, which had to be really beautiful some decades ago. It is awfully hot. People use anything to cover their 
heads while chewing on some kind of a stick. Almost everyone has it. You know why? It is said to whiten the teeth. The heat rises. It is going to get even worse they say… 
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Symbolem Senegalu je baobab. Najdete ho všude, v lesíčcích i jako samostatně stojící solitér. A každý je jiný. Kolem vzniku tohoto zvláštního a velmi starého stromu se traduje 
historka. To prý kdysi hodně dávno se rozzlobil bůh a zlostí vytrhl stromy i s kořeny a korunou je zarazil zpět do země. A baobab byl na světě! Nevěříte? Tak hurá do Senegalu! 
Jedeme po nemožných cestách, horko stoupá, nálada zatím také…

The baobab is the symbol of Senegal. You can find it everywhere, both in small forests and standing all alone. Each one is different. A story is told of the creation of this special 
and very old tree. Once, a very long time ago, an angry god uprooted the trees and stuck them crown first back into the ground. And the baobab was born! You don‘t believe 
it? Then hooray to Senegal! We’re travelling on impossible roads, the temperature climbs, but so does the mood so far…
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V deltě řek Saloum a Sine se rozkládá národní park plný ostrůvků, písečných dun a bažin. Ráno vyjíždíme na řeku. Pozorujeme množství ptáků a vegetaci. Zvlášť mě uchvátil hadí 
pták (Anhinga – viz hlavní foto v březnu). Když plave ve vodě, jeho dlouhý krk ční nad hladinu jako hadí hlava. Obdivujeme mangrovy s přichycenými ústřicemi. Zastavujeme  
v osadě Sito. V podvečer prohlížíme krámky s nejrůznějšími suvenýry. Kupuji do své sbírky velkou dřevěnou masku a netuším, že to bude první a poslední nákup.

The national park located in the delta of Saloum and Sine rivers is full of small islands, sand dunes and marshes. In the morning we set out on the river. We observe many various 
birds and vegetation. I find the snake bird particularly fascinating (Anhinga – see main photo in March). It has a long neck towering above the water like a snake’s head when 
it floats on the water. We admire the mangroves with clutching oysters. We stop in the Sito village. In the evening we browse through the shops with various souvenirs. I buy 
a large wooden mask to add to my collection, not knowing it will be the first and last purchase I make.
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Je to spojení dvou měst – jednoho na pevnině a druhého na ostrově. Dostanete se tam po dřevěném mostě a jen „po svých“. Všude jsou skořápky mušlí. Pod nohama,  
ve zdech jako součást stavby, na pultech stánků… Po staletí se jich nashromáždily miliony. Unikátní je i hřbitov – část je křesťanská a část muslimská. Zpátky jsme se svezli  
na dlouhatánské piroze do restaurace na pobřeží. Byly krevety. Na hodně dlouho moje poslední jídlo. Jedna totiž nebyla OK. A pak jsem dlouho nebyla OK já.

Two cities merged into one – one onshore and the other on an island. You can get there crossing a wooden bridge and only on foot. Seashells are everywhere. They’re under 
your feet, in the walls as parts of buildings, on the shop stands… With the centuries, millions of them have accumulated. The cemetery is also unique – one part is Christian 
and the other Muslim. We ride back on a lengthy pirogue to a restaurant on the coast. We eat shrimp. My last meal for a long while. One of them is not OK. And long thereafter 
I am not OK either.
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Život v Senegalu je drsný. Silnice jak tankodromy, asfaltu bez hlubokých děr je poskrovnu. Také elektřina není k dispozici bez omezení. Najdete zde vše – od pouští a polopouští, 
přes savany až po pralesy a mangrovové mokřady. A všechno jsme chtěli vidět na vlastní oči. Jen neskončit v životě jako to tele, říkám si. Předjíždějí nás mercedesy a my zase 
oslí potahy. Je mi pořád zle, ale musím věřit, a snad mě má víra uzdraví.

Life is tough in Senegal. Roads are like tank fields. Any stretches of asphalt without deep holes are scarce. Electricity is also not available without restriction. Here, you can find 
everything – semideserts and deserts, savannas, rainforests and mangrove wetlands. We want to see everything with our own eyes. Mustn’t end up in life torn apart like that 
calf, I thought. We’re being overtaken by Mercedes cars while we do the same to donkey carriages. I still feel sick, but have to believe and perhaps my faith will heal me.
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První soukromá obora v Senegalu nedaleko od Dakaru je domovem mnoha živočišných druhů – žirafy, bílí nosorožci, antilopy Roan, Kudu, Oryx, lesní buvoli, krokodýli, zebry, 
opice, hyeny a mnoho dalších. A ještě jednu zvláštnost zde najdete – obří baobaby a zejména baobab sloní. I když při každém otřesu auta trpím jako kůň, snažím se soustředit 
na focení. Pak pokračujeme směrem k rovníku a do vnitrozemí. Dá se předpokládat, že bude nad 40° C…

The first private game reserve in Senegal, not far from Dakar, is home to many species – giraffes, white rhinos, roan, kudu and oryx antelopes, wild buffaloes, crocodiles, zebras, 
monkeys, hyenas, and many others. The place is also unique for its giant baobabs, especially the elephant baobab. Even though every shake of the car makes me suffer badly, 
I try to concentrate on taking pictures. We then continue towards the equator and deeper inland. We can expect temperatures above 40° C…



Tak se jmenuje jakási osada na břehu řeky Gambie, odkud se vyjíždí na safari po národním parku Niokolo – Koba. Spíme v kabanách, což jest tři v jednom: kruhová místnost se 
sprchou a záchodem. Klimatizace funguje jen pár hodin, když jde elektřina. Jak jsem očekávala, je zde suché vedro přes 40° C ve stínu. Dostávám horečku a bolesti v břiše jsou 
dost nesnesitelné. Heslo dne: Přežít! Krajina je úchvatná. Pozoruji opice, jednoho opičáka ☺, krokodýly a těším se domů.

This settlement on the banks of the river Gambia is the starting place of the safari across the Niokolo – Koba National Park. We sleep in cabanas, which provide us with three 
things in one: a circular room with a shower and toilet. Air conditioning only works a few hours, when the electricity is on. As I expected, we’re experiencing dry heat over  
40° C in the shade. I get a fever and my abdominal pains are quite unbearable. The keyword of the day is: Survive! The landscape is breathtaking. I‘m watching monkeys, a bored 
male monkey ☺, crocodiles, and I look forward to going home.

10
říjen | october

simenti
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 



11
listopad | november

niokolo–koba
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Je to ohromný neoplocený národní park podél řeky Gambie (9000 km2!). Překonávám sebe samu a jedu na safari. Odměnou jsou mi setkání s mnoha zvířaty. Zvlášť úchvatné 
jsou antilopy! Vzácně se zde vyskytují antilopy Derbyho, největší na světě, jejichž rozmnožování pomáhá Česká zemědělská univerzita. Ty nejvzácnější – lvy a leopardy – jsme 
neviděli. Prý kvůli pytlákům zde nefungují mobilní sítě. Potřebuji lékaře, musíme zpět do Dakaru…

It is a great unfenced national park spread out along the Gambia River (9000 km2!). I outdo myself and go on a safari. My reward is meeting many animals. Particularly impressive 
are the antelopes! The rare Derby antelopes, the largest in the world, are found here. Their numbers grow with the support of the Czech University of Agriculture which helps 
with their breeding. We did not see lions or leopards, the rarest animals that can be found here. Reportedly, mobile phones do not work here because of poachers. I need  
a doctor, we must return to Dakar…
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au revoir

Lidé v Senegalu jsou srdeční. Je to země, kde se celkem bezpečně můžete pohybovat. Moje senegalské dobrodružství koneckonců dopadlo dobře. I když jsem musela vyhledat 
v Dakaru soukromou kliniku, i když jsem nemohla odletět, protože sopka soptila, i když mě polomrtvou vysvobodil syn a cestu Paříž – Praha jsem absolvovala autem. 
Přeji i vám v roce 2012 hodně štěstí a zdraví ☺.

The people of Senegal have big hearts. Senegal is a safe country to move around in. Despite having to seek out a private clinic in Dakar, despite watching all flights out cancelled 
because a volcano erupted, despite being rescued half dead by my son and having to travel from Paris to Prague by car.  All things considered, my adventure ultimately worked 
out well. 
I wish you well in 2012, good luck and good health ☺.
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KALENDÁř SENEGAL 2011 JE JIŽ PÁTýM V POřADí (NAMIBII SRDCEM 2007,  
HOLA PERU 2008, íRÁN 2009, JORDÁNSKO 2010). 

 VZNIKL NA PODPORU STIPENDIJNíHO FONDU 
VYSOKé ŠKOLY FINANČNí A SPRÁVNí. 

Stipendijní fond Vysoké školy finanční a správní umožňuje studium vybraným talentovaným studentům se zdravotním nebo 

sociálním handicapem. Díky jednotlivým stipendiím mohou získat kvalitní vysokoškolské vzdělání a zvýšit tak svoje šance  

na další uplatnění. VŠFS jako obecně prospěšná společnost nemá zákonnou možnost, jak podpořit vybrané studenty přímo. Hledá 

proto ve svém okolí osvícené firmy i jednotlivce, kteří si uvědomují význam vzdělání pro budoucnost mladých talentovaných lidí, 

kterým osud ztížil životní start. Významnou pomoc projektu poskytují nejenom velcí donátoři, ale i množství malých dárců, kteří 

svým rozhodnutím přispět každoročně přinášejí pomoc v celkové výši desetitisíců korun a umožňují studovat nyní již více než 

deseti studentům. Svým příspěvkem jste i vy dali šanci dalším! Děkujeme!

Bližší informace získáte na webu autorky www.vsfs.cz/senkyrova nebo na e-mailové adrese tamara.kozuska@vsfs.cz. 

Příspěvky zasílejte na číslo účtu: 500 233 003 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení, případně název 

organizace.

THE SENEGAL CALENDAR 2011 IS THE FIFTH IN A SERIES (TO NAMIBIA FROM 
THE BOTTOM OF MY HEART 2007; HOLA PERU 2008;  

IRAN 2009, JORDAN 2010).  
IT WAS CREATED TO SUPPORT THE UNIVERSITY OF FINANCE  

AND ADMINISTRATION SCHOLARSHIP FUND. 
The University of Finance and Administration (VSFS) scholarship fund makes studies for selected talented students with a health 

or social handicap possible. Thanks to individual scholarships, participants can gain quality university education and increase 

their chances in life. As a non-profit organisation, VSFS cannot legally support selected students directly. It seeks enlightened 

companies and individuals that realise the importance of education for the future of young talented people whose early life was 

slowed down by fate. A significant support has been given by not only large but also a number of small sponsors. Their decision 

to contribute in tens of thousand of Czech crowns every year provides now more than ten students with a means to study. By 

contributing, you too have given others a chance! Thank you!

For more information, please visit the author’s website at www.vsfs.cz/senkyrova or write to tamara.kozuska@vsfs.cz.

Please send your contributions to the account no.: 500 233 003 / 0300. Include your name, surname and company name  

if applicable in the message for the recipient.
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