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Narozeninový rok egyptského obchodníka 

 

V dubnu roku 2006 jsem se svou rodinou zavítal do „Země faraónů“. Vždy jsem snil o tom, 

že někdy v budoucnu navštívím právě tuto zemi, neboť jsem měl již od mládí „načteny“ 

některé z knih pana JUDr. Vojtěcha Zamarovského a z pozdější doby i publikace pana prof. 

Miroslava Vernera o egyptských památkách. Bylo třeba prostě osobně „ověřit“, zda 

v perimetru části nejdelší africké řeky může být skutečně koncentrováno tolik 

archeologických skvostů jako jsou pyramidy, chrámy, hrobky faraónů, různá umělecká díla 

atd. Co si budeme povídat, knihy jsou knihy, ale fyzicky si sáhnout na kámen, který byl 

lidskou rukou s neuvěřitelnou precizností opracován a přemístěn „na správné místo“, 

například před cca 4500 lety, je velmi silným zážitkem. Nebojte se, obsah této povídky vůbec 

nebude tvořit nějaké úmorné a užaslé laické jásání nad tamní starobylou architekturou 

s nekonečně dlouhým výčtem faktů jako jsou letopočty, rozměry, zajímavosti apod. S tímto 

typem faktických informací se v případě zájmu můžete podrobně seznámit v seriózních 

odborných publikacích na dané téma. V intencích názvu této povídky se spíše zaměřím na 

různé zážitky, které se dotýkají mentality části egyptského obyvatelstva a typického jednání 

některých obchodníků („vychvalování“ zboží, taktika smlouvání, triky, uvádění nepravd …).   

   

Cesta mezi chrámy v Karnaku a Luxoru, 363 párů sfing.          Pyramidové pole v Gíze.  

Než se pustím do vyprávění vybraných zážitků, chtěl bych z hlediska faktografie přece jen 

ještě podotknout, že současní Egypťané nejsou snad vyjma Koptů potomky oné starobylé 

kultury, která vybudovala dodnes obdivované stavby na  území tehdejšího Horního i Dolního 
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Egypta. Zcela dominantní zastoupení mají na tomto území z etnického hlediska Arabové, 

kteří dobyli značnou část tehdejšího území Východořímské říše a následně počali osídlovat 

území kolem Nilu od roku cca 640 n.l., což bylo až necelých 700 let po úpadku poslední 

(původní) egyptské vládnoucí dynastie. Jednalo se o dynastii Ptolemaiovců, jejichž panování 

bylo ukončeno vládou velmi známé Kleopatry VII. Avšak dost suchopárného poučování.    

Hned první večer jsem dychtivě vyrazil do ulic Hurgády. Jedná se o vyloženě „turistické“ 

město se spoustou krásných hotelů, nasvětlených fontán, budov, kasín, palem apod. Každou 

chvíli na mě povykoval v různých jazycích někdo z obchodníků či jejich „náhončích“ se 

zjevným cílem „zatáhnout“ mě do svého obchodu a něco „mi střelit“. Stačí krátké zastavení se 

či zadívání se na vystavené zboží nebo delší oční kontakt anebo odpověď na klasické otázky 

typu: „How are you?“ „Where are you from?“, a cíle bylo dosaženo. Turista se záhy nachází 

uvnitř krámku, protože nechtěl odmítnout pozvání po krátké rozmluvě, na kterou ze slušnosti, 

resp. zdvořilosti mimoděk přistoupil. 

Když již jsme u těch otázek, tak často následuje tato otázka: „Líbí se Ti naše země?“ První ze 

sekvence otázek je takového neutrálního charakteru a jak jinak než kladná odpověď na ni, má 

zjevně jen za cíl aby turista otevřeně deklaroval svůj pozitivní vztah k této zemi i jejím 

obyvatelům a aby se v nastalé vlídné atmosféře snáze tzv. „rozpustily ledy“. Poté mi 

obchodník položil další otázku: „Můžeš mi prosím říci, kolikrát jsi navštívil Egypt a kolikátý 

den jsi zde v rámci současného pobytu?“ Tato druhá otázka jakoby tématicky přirozeně 

navázala na otázku první, ale důvod položení této otázky již byl jiný. Obchodník tuto druhou 

otázku účelově pokládá jen proto, aby z odpovědi na ni odhadnul do jaké míry je ještě turista 

neznalý místního prostředí. Dle míry neznalosti prostředí lze totiž usuzovat i na otevřenost 

turisty k příjmu nepravdivých informací a „schopnost“ pružně se podrobit různým 

psychologickým manipulacím. Lidově řečeno, jde v podstatě jen o zjištění toho, „jak moc je 

ještě bohatý turista hloupý“, resp. „jak moc je ještě mimo“. Daný poznatek umožní 

obchodníkovi „uloveného“ turistu „klasifikovat“ v tom smyslu, do jaké míry bude turista 

dostatečně slabým soupeřem ohledně techniky smlouvání o ceně nějakého zboží, které 

zákazník vlastně vůbec nepotřebuje. Popravdě jsem obchodníkovi odpověděl, že jsem 

v Egyptě první večer v životě, což je v ohledem na výše uvedené tou nejhorší možnou 

odpovědí. Okamžitě jsem tedy v jeho očích spadl někam do kategorie „totálních obchodních 

outsiderů“. Má bezelstná odpověď vzbudila u obchodníka a jeho dvou mladých „učňů“ mírný 

a současně lehce „nadřazený“ úsměv ve tváři, který si pohledy kradmo předávali a sdíleli tak 

určité společné optimistické očekávání ohledně vhodného výběru zákazníka k „oškubání“. 
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Obchodník v danou chvíli ještě nijak „netlačil na pilu“, vhodného zákazníka měl „lapeného“ i 

klasifikovaného a nechal jej v klidu se svobodně rozhlédnout po krámku, aby turista nabyl 

iluze, že všechny další události jsou jen a jen projevem jeho svobodné vůle. Veškeré následně 

zdarma podávané nápoje, jako je plechovka Coca Coly či jen pouhý čaj, však situaci turisty 

z psychologického hlediska pouze zhoršují, protože tímto dostal „něco zadarmo“ a někde 

hluboko uvnitř podvědomě nabývá pocitu, že by měl přijatý dar v podobě nějaké budoucí 

protislužby „zohlednit“. Pokud se již turista nachází v krámku, tak jaký jiný typ „protislužby“ 

nalézt, než si zde něco předraženého koupit? Takovouto marketingovou techniku většina z nás 

zná i z různých tuzemských „prodejních akcí“, kdy nás nějaká tzv. „předváděcí společnost“ 

pod záminkou příjemně prožitého dne pozve na velmi levný zájezd například i s obědem 

zdarma. Potom však ve vzduchu stále „visí to“, že bychom se prodejcům této společnosti měli 

odvděčit „za jejich velkorysost“ zakoupením nějakých „superkvalitních“ hrnců za 25 000,- Kč 

či úžasného vysavače za 60 000,- Kč. Pokud reálná hodnota (snad i kvalitního) vysavače činí 

například 7 000,- Kč, potom při rozvaze nad celým přijemně stráveným dnem „zájezdního 

prodeje“, resp. „prodejního zájezdu“ zjistíme, že onen jednodenní výlet autobusem včetně 

smažených jater s rýží a jednoho piva nás stál přesně 53 000,- Kč, což je nepochybně 

obrovskou „pálkou“ pro důsledně „oškubané“ důchodce a extrémně dobrou investicí ze strany 

tzv. „šmejdů“ …. ☺.      

V rámci gradující tzv. „přátelské atmosféry“ nad šálkem čaje se mě obchodník vyptával na 

mou práci, na mou zemi a rodinu. Během rozmluvy mi vnutil další dárek, a to maličkou 

záložku do knihy, vyrobenou údajně z pravého papyru (to tvrdil on ☺). Na tuto darovanou 

záložku napsal arabsky mé jméno „Vlastik“, čímž ji tedy „znehodnotil“ pro kohokoli, kdo je 

jiného jména a umí arabsky ☺. Když dopsal silným černým lihovým fixem mé jméno na 

záložku, tak mi tento původní dárek začal nutil za pouhá 3 Eura. To jsem rázně odmítl s tím, 

že mezi pojmy „a present“ a „buy the goods“ je „sakra rozdíl“ a ať to na mě již nezkouší. 

Prodávaný dárek se během několika vteřin stal opět pouhým dárkem. Obchodník vše zahrál 

„do ztracena“ s tím, že se zjevně jednalo jen o nějaké banální jazykové nedorozumění. 

V každém případě bylo přijetí dárku dalším „pomocným psychologickým bodem“ pro 

obchodníka, jak již bylo výše vysvětleno. Mladičtí „učni“ bedlivě sledovali aplikaci a 

výsledky jednotlivých marketingových technik i procesů, ale poznámky si nečinili. 

Pro navození lepší atmosféry bylo třeba tzv. „přehodit výhybku“, a proto jsem na žádost 

obchodníka napsal na papír pro jeho potřeby několik „oslovovacích i nabídkových“ vět 

v češtině, slovenštině, ruštině a němčině. Poté jsme s celým prodejním týmem trošku 
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„zapracovali“ i na výslovnosti, přičemž výsledek byl poměrně dobrý. Všichni byli nadšení 

z nových možností, jak v budoucnu zaujmout další okolo procházející turisty jejich „plynnou 

mateřštinou“. Oslovení turistů jejich rodným jazykem v cizině totiž zapůsobí snad na každého 

z nich, a proto se v krámku spíše zastaví. Za poskytnutí těchto několika víceméně 

„univerzálních vět“ jsem obdržel příslib „ukrutné“ slevy na zakoupení jakéhokoli zboží. 

Zapoměl jsem vám říci, že již asi půl hodiny předtím jsem od obchodníka dostal nabídku 

dalších dvou zajímavých slev. První ze slev spočívala v tom, že jeden z učňů měl (údajně) 

dnešního dne 13. narozeniny. Druhá ze slev byla za „Českou republiku“, ke které měl 

obchodník (údajně) velký obdiv. V každém případě znal V. Havla i J. Jágra a tvrdil, že jeho 

sestra je (údajně) provdána v Praze. Zkoušel se jí dovolat, ale marně ☺. 

Přece jen se mi v krámku líbil jeden větší obraz, který jsem si začal prohlížet. Zaujala mě 

jednak celková kompozice obrazu, motivy, atmosféra, použitá kombinace barev a materiál 

podkladu, který jsem tehdy mylně považoval za pravý papyrus. V tu chvíli mě obchodník i 

„učni“ začali skládat falešné komplimenty v tom smyslu, že se v umění zjevně vyznám, že 

mám vytříbený vkus, že poznám kvalitu apod. To samozřejmě není pravda, obraz se mi prostě 

jako laikovi líbil a také rozměrově se mi hodil do kanceláře nad druhý pracovní stůl. 

Vystudoval jsem totiž na střední i vysoké škole „strojařinu“, a proto vnější rozměry díla jsou i 

v oblasti umění pro mě tím hlavním ☺. Mimochodem mám tento obraz nyní ve své kanceláři 

a rozměrově „sedí“ na již popsaném místě optimálně. Protože jsem chtěl na památku z Egypta 

nějaký obraz i pro ostatní členy své rodiny, nezávazně jsem se postupně zastavil u dalších tří 

obrazů s egyptskou tématikou. Učni nečekali na žádný povel či tak něco a okamžitě všechny 

čtyři obrazy sundali a začali je balit do „ruličky“, což je zřejmě také jedna z marketingových 

technik. Namítnul jsem, že jsem se pro nákup ještě dosud zcela nerozhodnul, že obrazy nejsou 

označeny cenovkami, a že jsme vlastně o ceně dosud nehovořili, proto tedy není možno 

uzavřít obchod. Bylo mi během průběžně probíhajícího „rolování“ obrazů řečeno, že cena je 

jen „podružný detail“, s tím že po obdržení tří různých tak markantních slev „pro přítele 

z České republiky, který jim tak vydatně pomohl“ se snad ani není možno nedohodnout. 

Obchodník doslova uvedl, že cena zboží bude za daného mimořádně příznivého stavu jistě 

„neodmítnutelná“. Moc se mi nelíbilo do jaké pasivní a nejisté pozice jsem se dostal. Prostě se 

mi „to celé“ příliš nepozdávalo, a tak jsem „odklonil“ diskuzi a zeptal se na materiál podkladu 

obrazu. Obchodník začal pln enthusiasmu hovořit o té nejvyšší kvalitě papyru, který sbírají 

experti na „utajených“ místech v deltě Nilu, kdy za celé generace sběračů papyru došlo ke 

shromáždění hlubokých znalostí o optimálním složení bahna a hloubce vody pro sběr těch 
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„nejvytříbenějších kousků“. Další samozřejmostí byla dokonalá a superpečlivá technologie 

zpracování papyru, jakou nemá kromě dodavatele jejich malíře nikdo v Egyptě a vlastně ani 

na světě. Převyprávěním obsáhlých „chlavozpěvů“ na genialitu a naprostou jedinečnost malíře 

vás však nebudu unavovat, při pouhé špetce fantazie si každý z vás může příslušnou 

„pohádku“ napsat sám. Až doma jsem pátráním na internetu spolehlivě zjistil, že všechny 

čtyři mnou zakoupené obrazy jsou namalovány na slisované a vysušené řízky z obyčejné 

palmy banánovníku. Barva tohoto materiálu je „hnědo - šedá“, zatímco pravý papyrus je 

velmi světlý, přičemž kvalitní papyrus je téměř bílý a je na něm při pozorném pohledu patrná 

textura kolmého propletení jednotlivých jemných pásků (řízků). Pln blahé nevědomosti jsem 

tedy začal vyjednávat o ceně sady čtyř „papyrových“ obrazů namalovaných na 

„banánovníkovém podkladu“. 

Teoretická východiska pro uzavření dobrého obchodu pro mě tehdy vypadala velmi dobře, 

mělo v podstatě jít o nabídku „neuvěřitelně kvalitního zboží za bagatelní cenu“. Skutečný stav 

však byl diametrálně jiný. Obchodník mi vůbec nesdělil standardní cenu zboží, ale tuto si 

kousek stranou (snad) „naťukal“ do kapesního kalkulátoru. Teprve poté začal provádět 

s „tajnou“ výchozí cenou sadu nějakých opět tajných „redukčních“ matematických operací a 

oznámil mi neuvěřitelný výsledek, který činil po zaokrouhlení 568,- EUR. Výsledek mi sdělil 

s určitým ulehčením a v naprostém klidu. Dokonce „zbytkových“ 37 centů mi s velkorysým 

mávnutím rukou a útrpným úšklebkem odpustil, vlastně jsem tak dostal již čtvrtou slevu, byť 

miniaturní. Není mi známo, zda při výpočtu obchodník používal také nějaké odmocniny či 

Ludolfovo číslo, ale v každém případě mi dosažený výsledek vyrazil dech. Skutečně jsem si 

tehdy myslel, že jsem se asi přeslechl, avšak když „to bylo vypočítáno na kalkulačce“, tak 

výsledek „přece“ musí být zcela korektní, a to na mnoho desetinných míst ☺. Navenek na mě 

tento výpočetní proces působil tak, že díky pronásobení hned několika velmi velkorysých slev 

došlo k poklesu původního „tajného superbrutálního předražení“ zboží na jeho „pouhé 

brutální předražení“. Redukci astronomicky vysoko „nastřelené“ sumy, na sumu zcela 

nepřijatelně „přemrštěnou“, prováděl obchodník s polovyplazeným jazykem za současného 

kývání hlavou na obě strany a provádění hluboce prožívaných grimas. Kombinaci 

nezaměnitelného kývaní hlavou do stran a prováděného útrpně-rozvážného déle trvajícího 

úšklebku, musel obchodník „nepochybně zkopírovat“ od našeho bývalého pana prezidenta. 

Jistě si vzpomenete na mimický koncert a mentorský nadhled pana Václava Klause, který 

v rámci televizních diskuzních pořadů poměrně často vážně „trpěl“, když se prakticky 

k čemukoliv vyjadřoval jakýkoli jeho „nic nevědoucí oponent“, který navíc neměl na mysli 
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blaho celého světa řítícího se bez prozíravého zásahu intelektuálních elit a mocných do 

neodvratné záhuby. Po vyřčení této částky jsem také použil jistou grimasu jiného typu a byl 

jsem záhy na odchodu. Obchodník si vzápětí uvědomil, že „tudy cesta nevede“ a ještě před 

pronásobením výsledné částky 568,- EUR nějakým dalším slevovým koeficientem chtěl 

vědět, kolik mám vlastně u sebe peněz. Já jsem mu slušně odpověděl, že po tom mu nic není. 

Současně jsem však chápal důvody pro vznesení daného poněkud neslušného dotazu, neboť 

obchodník musel nějak zpětnovazebně dovodit výši další a přitom „finální“ procentní slevy, 

abychom „se čirou náhodou“ efektivně potkali přesně tam, kde to obchodník potřeboval. Bez 

jakéhokoli výpočtu mi poté obchodník nabídnul již dávno zabalené zboží za cenu „pouhých“ 

325,- EUR. Aplikace tohoto nového a přitom „nevědeckého“, resp. „nesystémového“ přístupu 

mě však vyloženě zklamala. Očekával jsem totiž pokračování dalšího dějství komedie, ve 

které v dokonalé harmonii souzněl přesný výpočet na několik desetinných míst 

s doprovodnou sadou útlocitných úšklebků správce „výpočetního střediska“. 

Následně jsme společně s učni pili čaj a po celé další dvě hodiny si povídali o všem možném. 

Zhruba každé půl hodiny obchodník vytáhl kalkulačku a za údajné „nebetyčné“ sympatie mě 

odměnil tak, že z dosud „nevědecky“ dosaženého mezivýsledku 325,- EUR provedl nějakou 

další tajnou (ale přitom určitě „chirurgicky přesnou“) slevovou operaci a oznámil mi další 

navazující mezivýsledek, na který jsem vždy reagoval jen zavrtěním hlavou nebo tzv. 

„zavrácením očí“. Konečně jsme se po celkových asi 3 hodinách smlouvání dohodli na ceně 

38,- EUR za všechny čtyři obrazy a ještě jsem „v akci zdarma“ dostal hrníček údajně ručně 

zdobený významným egyptským umělcem ☺. Byl jsem při odchodu z krámku spokojen, že 

jsem svou urputností dosáhl nějakého přijatelného, resp. rovnovážného obchodního stavu. 

   

Tři ze čtyř zakoupených maleb s egytskou tématikou na „banánovníkovém podkladu“ 
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Obchodník i oba učni se však tvářili také vcelku spokojeně, což mi je dodnes podezřelé. 

Zajímalo by mě, jakou ty obrazy měly skutečnou hodnotu, resp. cenu. Musím však na straně 

druhé férově říci, že všechny obrazy se mi líbí a jejich „banánovníkový podklad“ se ani po 

jedenácti letech nerozpadl. Tento příběh se bez nějakého přehánění udál přesně tak, jak jsem 

popsal, přičemž vůbec netvrdím, že všichni egyptští obchodníci vždy a za všech okolností 

aplikují tak tvrdé marketinové postupy, jak jsem výše vylíčil. Jsou to totiž většinou milí lidé. 

Po nabytí určitých zkušeností jsem se hned další večer vydal do „víru smlouvání“ v ulicích 

Hurgády, tentokráte s celou svou rodinou. Již jsem alespoň mohl popravdě „naháněčům“ 

odpovídat, že v Egyptě nejsem pouhý první den. Drobných zážitků bylo toho dne určitě více, 

avšak zaměřím se ve svém vyprávění jen na jednu z „provoněných“ ulic, kde se nacházelo 

nezvykle mnoho krámků s různými exotickými parfémy a kořením. Jeden z obchodníků mi 

při odůvodnění mimořádně „tučné“ slevy tvrdil, že jeho sestra je provdána v Praze a vzápětí 

se jí snažil bezúspěšně dovolat, což mi samozřejmě připomělo obchodní rozmluvu z 

včerejšího dne ….. Velmi pochybuji o tom, že existuje vyšší četnost právě do Prahy 

provdaných sester hurgádských obchodníků. Rovněž považuji za značně nepravděpodobné, že 

tento obchodník s parfémy je bratrem toho „včerejšího“ tvrdého obchodníka s obrazy. Zaujalo 

mě také to, že zhruba 30 - 40 % obchodníků na této ulici odůvodňovalo nabídku mimořádné 

slevy tím, že právě dnes má on či jeho syn narozeniny, což mi rovněž připomělo včerejší den. 

Přijde mi totiž statisticky vzato jako velmi málo pravděpodobné, aby většina místních 

obchodníků či jejich blízkých slavila narozeniny v průběhu jediného dubnového týdne. Třeba 

se všichni narodili „kdykoli“ v průběhu roku a rozhodují se slavit narozeniny až ve chvíli, kdy 

kolem jejich krámku prochází nějaký naivní turista. Všechno je možné ☺, jiný kraj jiný mrav. 

Opakovaně jsem dostal možnost násobení slev, kdy jedna z nich byla (tak jako včera) za 

„Českou republiku“. Dalším společným znakem argumentace obchodníků bylo to, že „jen a 

jen“ ten jejich krámek disponuje parfémy té nejvyšší kvality, přičemž zbloudilý turista má 

tedy obrovské štěstí, že právě ten jejich krámek našel. Prostě taková klasika, kterou jsou již 

podrobně popsal v rámci příběhu ze včerejšího dne. Jako určitý „refrén“ se opakovalo tvrzení, 

že „nosnou bází“ pro mimořádné vonné esence jsou výhradně velmi vzácné přírodní oleje, 

zatímco ostatní obchodníci na této ulici („šmejdi“ ☺) zpravidla nabízí „tuctové voňavky“ 

s nosičem vůně na bázi obyčejného průmyslového lihu, který je nekvalitní, přespříliš těkavý 

s tím, že vůně brzy „odezní“ atd. Opravdu mě „dojal“ jeden dotěrnější obchodník s trošku 

bujnou fantazií, který mi tvrdil, že nosná báze jím nabízených parfémů je získávána z velmi 

vzácných rostlin, které se nacházejí pouze a pouze v blíže nespecifikované oblasti jižního 
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Sudánu. Má se jednat se o nebezpečnou a vojensky přísně střeženou oblast, která je ze snadno 

pochopitelných důvodů absolutně „tajná“. Prostě miny, tajní agenti či dravá zvěř na každém 

kroku … Proto musí pro sběr suroviny speciálně vyškolení Núbijci podnikat v noci velmi 

nebezpečné a desítky kilometrů dlouhé cesty do této oblasti a poté někdy v hluboké noci 

vynést získané vzácné oleje na hlavách v proutěných koších. Oblast pro jistotu ani není 

vyznačena na mapě, nedozvěděl jsem se však, zda předmětná oblast byla případně 

„vystřižena“ i z leteckého snímku (ortomapy) a nahrazena třeba nějakou pouští ☺. Podezřele 

„bílá“ oblast by totiž zvědavé cestovatele zřejmě přitahovala nepoměrně více než pusto-pustá 

poušť s nějakou tou písečnou dunou. Ať tak či onak, v každém případě byl tento napínavý 

příběh pěkně podaný a plný dobrodružství. Ani Karel May či Jack London by se za tak 

poutavé pojednání nemuseli stydět. 

V jednom z krámků jsme potkali manželský pár z Litvy. Protože o nějaké rovnosti mužů a žen 

v Egyptě nemůže být ani řeči, obchodníci oba manžele ještě před započetím procesu 

„smlouvání“ oddělili a ženu následně vystrčili do oddělené místnosti, kde si měla povídat 

s domorodkyněmi. Tato dáma však intelektem, vzděláním a rozhledem určitě nepatřila do 

„nějaké nižší kasty“, snad mohla být nějakou profesorkou na gymnáziu či univerzitě, nevím. 

Mimo výbavy encyklopedickými znalostmi totiž vládla z cizích jazyků perfektní ruštinou a 

angličtinou. Také jsem od ní zaslechl nějaké pokusy o komunikaci ve francouzštině a latině. 

V dámském oddělení probíhaly klasické snahy o domluvu „rukama - nohama“, jelikož 

všechny egyptské ženy vládly pouze arabštinou. Také muž se v „reprezentačním zákoutí 

krámku“ domlouval s obchodníky „rukama - nohama“, protože obchodníci zase neuměli ani 

slovo litevsky. Zajímavé na tom je, že při „selekci“ manželského páru měl snad být dle 

„papírových předpokladů“ obchodníků lepším „genetickým kouskem“ muž. Jen ten měl být 

zjevně hoden toho, aby daný pár mohl po obchodní stránce důstojně zastupovat, i když se 

později při vlastním smlouvání opíral výhradně o přednosti plynné litevštiny a neuvěřitelnou 

gestikulaci ☺. 

Ze smlouvání, absence cenovek u zboží a obezřetnosti před příjmem tendenčních informací 

od obchodníků jsme byli až tak „zblblí“ a předpojatí, že jsme se neúspěšně pokusili 

vyjednávat o ceně nějakých nápojů a sladkostí (opatřených cenovkami) i v maličkém 

supermarketu ležícím na samém okraji tržiště. Když jsem kráčel po chodníku vedle Daniely, 

jeden velmi mladý Egypťan se za námi otočil a s humorem sobě vlastním si neodpustil 

klasickou nabídku k sňatku: „How many camels?“ Onen poněkud zanedbaný klučina byl 
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mimo jiné o hlavu menší než Daniela. K uzavření příslušného „obchodu“ by mě nepřiměla ani 

výhodná nabídka karavany velbloudů táhnoucí se pouští až k písečným dunám na horizontu. 

                

Daniela s nějakým obchodníkem.   Vyjednávání o ceně náplní do vodních dýmek pro mé děti. 

Vyjeli jsme lodí z Asuánu po Nilu a absolvovali jsme během několika dní prohlídky chrámů 

Philae, Kom Ombo a Edfu. Po prohlídce chrámů v Luxoru a Karnaku jsme vyjeli autobusem 

na několik výletů. 

Při cestě k chrámu královny Hatšepsut a Údolí králů mě překvapilo, když náš řidič řídil 

autobus asi 2 kilometry v protisměru, aby si zkrátil cestu. Jednalo se přitom o čtyřproudou 

komunikaci se dvěma dvojicemi stavebně oddělených jízdních pruhů, která vedla z Luxoru na 

sever. Řidič po celou dobu mocně troubil a „problikával“ dálkovými světly, aby tím rozehnal 

„na všechny strany“ protijedoucí vozidla i muly vezoucí dosud v poklidu cukrovou třtinu k 

jejímu zpracování. Říkal jsem si, že to je omyl, který „se stane jednou za 10 let“, ale při 

dalších cestách jsem pochopil, že náš řidič si při cestě na jih takto zkracoval cestu standardně. 

„Standard“, resp. pravidelnost je sice zpravidla pozitivním atributem zejména u linkové 

autobusové dopravy, ale tento typ dopravního „standardu“ byl úplný děs. 

Když jsme se vraceli z výletu k Memnonovým kolosům, zastavili jsme se v proslulé dílně, 

kde byly vyráběny umělecké předměty z alabastru. Když jsme přijížděli, viděli jsme před 

galerií dílny sedm zaměstnanců dílny, kteří pomocí takových ručních mlýnků brousili do 

určitých základních, resp. hrubých tvarů surový alabastr. Vešli jsme do galerie, kde byla 

poměrně vysoká koncentrace mladých „naháněčů“. Tito samozřejmě všemožnými technikami 

povzbuzovali zákazníky ke koupi čehokoli. Hned vedle mě stála nějaká zjevně bohatá 
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Američanka a rozmlouvala s mladým „naháněčem“. Tato Američanka buď měla totálně 

nestravitelný přebytek dolarů na zlatých kartách VISA a American Express, nebo byla 

v Egyptě první den anebo byla prostě úplně „blbá“. Když uviděla takovou maličkou černou 

vyleštěnou kočku z alabastru, ihned počala nezřízeně jásat a vykřikovat: „The cat is very 

beutiful !!, „I'm buying this neat art object at any price, certainly !!“. Já bych sice za ten kýč 

nedal ani 50,- Kč, avšak „mladý naháněč“ promptně rozpoznal životní příležitost. Hlavou mu 

jistě proběhl bleskový odhad celkové situace a intuitivně uvážil co by mohlo být oním 

hledaným „maximem možného“. Nadechl se, nabral kus potřebné a současně až drzé odvahy, 

podíval se na tu velmi naivní Američanku a řekl jí s vyrovnaným pohledem do očí tuto větu: 

„Protože jsme velmi sympatická žena, máte vytříbený vkus pro umění a můj šéf má navíc 

dnes narozeniny, mohu Vám tento vzácný skvost nabídnout s výjimečnou a současně 

výraznou slevou, a to za pouhých 600 dolarů“. Američanka byla z poskytnuté slevy přímo 

dojata a tak byl obchod okamžitě uzavřen. „Mladý naháněč“ právě získal „velmi cenný zářez 

na pažbě“, který asi bude dávat svým blízkým a potomkům k lepšímu po celý svůj život. 

Možná to mohl zkusit „ještě o něco výše“, např. na 800 dolarů, což je již více než činí 

průměrný roční příjem v této zemi. Ale „po bitvě každý generál ….“. Myslím si, že i jeho šéf 

jej musel za ten „husarský kousek“ velmi důsledně poplácat po ramenou, i když skoro určitě 

neměl daného dne narozeniny. Těžko říci, zda uzavřený obchod je jen vítězstvím toho 

flexibilního a protřelého klučiny či spíše obchodním debaklem nezvykle hloupé či případně 

jen totálně nezkušené Američanky. Přesně v okamžiku, kdy byly nákupy celého zájezdu 

ukončeny a nastupovali jsme do autobusu, tak všech sedm zaměstnanců přestalo točit 

brusnými mlýnky. Přece nebudou zbytečně opracovávat alabastr, když se zrovna nikdo 

nedívá ☺. Když náš autobus opouštěl parkovací místo, právě přijížděl autobus s holandskými 

turisty, který hodlal zaujmout naše bývalé parkovací místo. Ohlédl jsem se …. Všech sedm 

zaměstnanců již zase urputně brousilo polotovary z alabastru ☺. 

Až ke konci zájezdu jsme se konečně dostali do Gízy, k pyramidovému poli. Pyramidy jsou 

tak neuvěřitelně obrovské, že trvá asi 25 minut usilovné chůze je všechny najednou jen obejít. 

Času do odjezdu autobusu jsme však měli žalostně málo. Když jsem právě obcházel 

Chefrénovu (Rachefovu) pyramidu, stále mě otravoval nějaký mladík, který mi chtěl cokoli 

prodat. Slušně jsem se snažil jej zapudit, ale když znal jak V. Havla, tak i J. Jágra, tak to bylo 

zase o něco těžší. Říkal jsem mu, že jsem již jako kluk o pyramidách četl, že si chci zdejší 

atmosféru za těch pár desítek minut vychutnat s tím, že na nějaké obchodování či handrkování 

nemám čas ani náladu. Jasně jsem mu řekl, že nic nepotřebuji. Mladík mě požádal, zda tedy 
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alespoň může jít v tichosti za mnou. Řekl jsem mu: „Pro mě za mě, to je jen věc Tvé 

svobodné vůle, nemám Ti v tom co poroučet“. Po minutě tiché chůze to nevydržel a přece jen 

začal nabízet různé šátky, řemínky od hodinek, pouzdra na mobilní telefon a jiné pro mě 

nepotřebné věci, které jsem jasně, ale zdvořile odmítl naučeným arabským souslovím 

„lá šukran“. Mohl jsem si sice od něj něco koupit, abych měl pokoj, ale on by mohl začít 

„hýkat finančním vzrušením“ a v úspěchem povzbuzené náladě mi zkoušet „střelit“ něco 

dalšího. Zkusil to tedy jinak a řekl mi, že už jsme tak trošku přátelé, když jsme společně 

urazili tolik kroků …. Plynule navázal tím, že v arabském světě je zvykem, že přátelé se 

štědře obdarovávají a že by mi rád a od srdce něco daroval. Necítil jsem se sice po těch pár 

desítkách společných kroků jako přítel toho dotěrného klučiny, ale nechtěl jsem se protivit 

údajným arabským zvyklostem a konečně jsem nebyl připraven na situaci, kdy bych měl 

odmítnout „přátelský dárek“. Proto jsem v určitém „intelektuálním zacyklení“ a snaze se toho 

mladíka konečně zbavit od něj přijal tradiční jemně „kostkovaný“ arabský šátek se svázanými 

třásněmi převislé tkaniny po jeho obvodu, který byl podobný šátku, jaký nosil palestinský 

vůdce Jásir Arafat. Po dalších asi padesáti krocích mi ten kluk řekl, že bych jej měl 

analogicky i já nějak obdarovat, když už jsme „ti“ přátelé. Sdělil jsem mu, že u sebe absolutně 

žádný dárek nemám s tím, že jsem všechny věci nechal v autobusu. On na to odpověděl: „To 

přece vůbec nevadí, určitě máš u sebe nějaké „prachy“, takových 15,- EUR by snad mohlo 

jako přátelský dárek stačit“. Nepotřebný šátek jsem vrátil a dále pokračoval konečně již sám. 

  

Sfinga, velké pyramidy.        Velké pyramidy, pyramidy královen u Menkaurovy pyramidy. 

Doputoval jsem ve spěchu až k nejjižnější pyramidě královen, která je připisována královně 

Hensutsen, matce faraóna Rachefa. U této menší pyramidy se v jejím stínu a v úplné pohodě 

„povalovali“ tři policisté, zřejmě se jednalo o složku tzv. „památkové policie“. Jeden z nich 

na mě vlídně kývnul a nabídnul mi odborný výklad k pyramidám, aniž by zaujmul nějakou 

důstojnější pozici. Velmi kostrbatou angličtinou z něj „v leže“ vypadla jediná věta, kdy uvedl, 
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že ten červený krycí kámen na malé pyramidy dováželi starobylí Egypťané na lodích po Nilu 

až z dalekého Asuánu. Tato věta z něj vypadla takovým utlumeným způsobem a navíc si 

přiložil ruku kousek před ústa. Před vyřčením té věty se navíc rozhlédl na obě strany, jako by 

mi sděloval z titulu své funkce něco přísně důvěrného a současně velmi aktuálního ☺. Poté 

natáhl ruku a chtěl odměnu za „obšírný“ výklad, který mě ale vůbec nenadchnul. Tato jakoby 

„konspiračním“ způsobem podaná informace pro mě totiž nebyla vůbec nová, v Asuánu jsem 

asi před týdnem viděl úpatí hor, ve kterých se tento načervenalý kámen kdysi dobýval. 

Začal jsem „si rovnat“ rodinu za účelem pořízení společné fotografie s tzv. „velkými“ 

pyramidami v pozadí. Ty stavby jsou tak neskutečně obrovské, že jsme museli od pyramid 

odejít zhruba do vzdálenosti 350 metrů, abychom je vůbec dostali do pozadí záběru. Když 

jsem se „šteloval“ k pořízení záběru, všiml jsem si v hledáčku, že na okraji snímku stojí 

v sutaně nějaký starší muž. Posunul jsem tedy svou rodinu o kousek vedle a našel jsem si 

vhodnou pozici pro pořízení snímku. Situace se však opakovala, ten muž byl opět na okraji 

záběru. Přišel jsem k němu a aniž bych se chtěl dotknout jeho svobody volného pohybu, 

slušně jsem se jej zeptal, proč se na tak rozlehlém okraji pouště musí tlačit na okraj našeho 

snímku. Muž odvětil, že za 1,- EUR či 1,- USD bude společně s mou rodinou na snímku celý 

s tím, že když už jsme v Egyptě, bylo by velmi stylové mít na snímku feláha v tradičním 

oblečení. Ten člověk nebyl zrovna žádný fotogenický hollywoodský typ, byl dost starý, malý, 

špinavý a měl v ústech snad jen dva zuby. Alespoň v přední části chrupu měl jen žlutý zub 

nahoře a druhý úplně černý dole, přičemž mezi popsanými posledními žalostnými pozůstatky 

chrupu činila vzdálenosti kolem 4-5 cm. Jinými slovy, zuby neměl ani přibližně naproti sobě a 

navíc každý z nich směřoval úplně jinam. Jak ten člověk mohl cokoli kousat vůbec nechápu. 

Toho chlapa jsem nechtěl na snímku se svou rodinou ani zadarmo, a to ani kdyby na chvíli 

„zavřel silně neudržovanou hubu“ ☺. Staršímu pánovi jsem slušně sdělil, že za jeho obchodní 

nabídku děkujeme, ale že nemáme zájem. Ten začal být o něco méně smířlivý, okamžitě 

pochopil změnu situace a začal se nám „cpát“ do (celého) snímku bezplatně a záměrně se 

usmíval na plnou nekompletní hubu. Při jakémkoli posunu rodiny stranou vždy vzápětí 

spolehlivě „přicupital“. Starší pán totiž velmi pružně změnil obchodní strategii a najednou 

začal chtít poplatek 1,- EUR či 1,- USD za to, že nám ze snímku „vypadne“. To byl prostě 

děs, škoda i elektronického snímku, který je zadarmo. Když už to jeho vytrvalé obtěžování 

přesáhlo únosnou míru, zvýšil jsem na něj hlas a během neuvěřitelně krátké doby se odněkud 

vynořil policista a feláha odvedl kamsi stranou. Doufám, že jej nezastřelil, alespoň do doby 

odjezdu našeho autobusu jsem neslyšel doprovodný zvuk výstřelu ☺. 
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Prakticky totožná situace nastala v karnackém chrámu, kde se s námi chtěl nejprve vyfotit jiný 

starší muž v sutaně. Také on po počátečním neúspěchu změnil strategii, začal se nám „cpát“ 

na snímek, otevírat ústa a za „vypadnutí“ ze snímku chtěl poplatek. Karnak je sice vzdálen 

více než 600 kilometrů od Gízy, ale teoreticky se mohlo jednat o bratra toho feláha, o kterém 

jsem hovořil v předchozím odstavci ☺. Vypadal totiž podobně a rovněž se choval velmi 

podobně a také měl velmi „přehlednou“ ústní dutinu. „Podnikatelský záměr“ těch mužů i 

jejich „know-how“ se v každém případě podobaly jako vejce vejci. Aby těch náhod nebylo 

málo, tak se po zvýšení hlasu i v tomto případě odněkud svižně vynořil policista ☺. 

Egypt je zajímavou zemí a Egypťané jsou zpravidla temperamentní, empatičtí a příjemní lidé. 

O kladných prožitcích se však poutavým způsobem píše mnohem hůře, než o zážitcích 

nezvyklých, šokujících a nejlépe negativních. „Bulvár“ je prostě čtivý (tečka). Bylo by pro 

vás nepochybně velkým utrpením na 13 stranách textu této povídky „hltat“ podrobný popis 

každodenní „rodinné idylky“ (koupání v moři, opalování, stav počasí, výhled z hotelového 

pokoje, seznam navštívených památek, psaní pohledů atd.). Proto prosím, berte tuto povídku 

jen jako povídku a nikoli jako můj osobní postoj k této turisticky atraktivní zemi a jejím 

milým obyvatelům. 

 

V Olomouci dne 19.2.2017 
 

 


