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JIÎNÍ AMERIKA
VENEZUELA – NA·E BAËÒÎKÁ¤SKÉ
ZAâÁTKY
Navzdory tomu, Ïe se nám znovu podaﬁilo nûco vybarterovat
(zájezd do Peru, Bolívie a Chile zadara od Victory Travel s letenkou od Lufthansy), museli jsme sníÏit laÈku. Lufthansa nám
s radostí vytiskla letenky na prvním setkání, jen s tím problémem, Ïe nelétali do Peru. NejbliÏ‰í leti‰tû – Caracas, Venezuela. A tak nám dali letenky tam. CoÏ v reálu znamenalo
proplést se Venezuelou, a kdyÏ uÏ tam jsme, vidût, co jde, a odkodrcat se nûjak do Peru, pﬁipojit se k viktorákÛm a pokraãovat v zájezdu s nimi. Cesta ubûhla dost rychle, a neÏ jsme
se rozhlédli, uÏ jsme byli v Caracasu, hlavním mûstû Venezuely, údajnû nejnebezpeãnûj‰ím mûstû svûta. Pﬁivítala nás nûkolik kilometrÛ dlouhá periferie mûsta sloÏená ze slumÛ – malé
domeãky jakoby naházené na sebe a celé to vypadalo na spadnutí. Caracas leÏí na plo‰inû ve v˘‰ce 900 metrÛ, je obklopen˘ kopci vysok˘mi 2 500 metrÛ. Je to betonová dÏungle plná
lidí a troubících aut. Na vlastní oãi jsme vidûli, jak na autobusové zastávce pﬁepadla bezbranného dûdou‰ka s hÛlkou
asi ãtyﬁicetiletá Ïenská, úplnû ho zkopala, v‰echno mu sebrala
a nikdo se ani nezastavil. A tak jsme ve strachu o svÛj majetek a zdraví dali na radu kamaráda Becka a ihned sedli na
autobus do nádherného pﬁímoﬁského mûsteãka Puerto Co27
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lombia, které má tu nejkrásnûj‰í pláÏ, jakou jsme kdy vidûli,
i s prav˘m nefal‰ovan˘m pralesem okolo. Ráno nás probudil
skﬁekot papou‰kÛ a tropické teplo. Mûsteãko i pláÏ byly plné
místních lidí, bûlochy jsme tu na‰tûstí potkali asi jen tﬁi. VÛbec nikdo tu neumûl anglicky, a to ani trochu. Ale fakt – ani
pípnout. A já, vûrná své vlastnosti – v‰echno zaãít a nic nedokonãit – jsem se hned ráda pustila do ‰panûl‰tiny. O pár
hodin pozdûji jsem vesele smlouvala na trhu ve ‰panûlsk˘ch
ãíslovkách. Dva dny jsme si uÏívali a obdivovali mohutné stromy a krásnou vegetaci. Na pláÏ nechodili Ïádní turisti – Becko
nám poradil fakt perfektní zastrãen˘ místeãko. Na lehátkách
byli místní Venezuelci z Caracasu – bohatá vrstva, která sem
jezdila kaÏd˘ pátek v dÏípech z hlavního mûsta i s dûckama
a slunili se tu cel˘ víkend. Byla to úplná paráda, jen tak se
cachtat s místními ãern˘mi dûtmi. Za srpkovou pláÏí trÛnily hory – venezuelsk˘ de‰tn˘ prales, stoupající aÏ do v˘‰ky 2 000 metrÛ. Krása. Po tﬁech dnech jsme se vydali na leti‰tû, abychom mohli odletût do Peru, kde na nás uÏ ãekala
patnáctiãlenná banda Victory Travel. KdyÏ jsme se koneãnû
setkali, spadl nám kámen ze srdce, protoÏe postarat se sami
o sebe v nebezpeãném místû, kde nikdo nemluví anglicky, nebylo snadné. Ale byla to v˘zva a my ji zvládli na jedniãku.
Tak uÏ jsme koneãnû ti baÈÛÏkáﬁi?

PERU – LEBKY VE VITRÍNù
A SALMONELA V B¤Í·KU
Bûhem letu nad amazonsk˘m pralesem z Venezuely do Peru
byly dveﬁe kokpitu otevﬁené. Teroristická hrozba jim tu zﬁejmû nevadila. Bylo to men‰í dopravní letadlo, na jehoÏ let jsme
v Caracasu ãekali ãtrnáct hodin, protoÏe mûlo poruchu a jiné
28
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na tomhle mezinárodním leti‰ti, kde opût nikdo nemluvil anglicky, prostû nemûli. A tak jsme museli poãkat, aÏ ho opraví. Lima nás pﬁivítala pﬁízemní mlhou a vraky havarovan˘ch
letadel, které byly (asi pro v˘strahu) rozmístûné okolo dráhy. KdyÏ na‰e letadlo prostrãilo ãumák skrz vrstvu ‰edé mlhy
a pﬁistálo v klidu na zemi, oddychla jsem si. Ten stroj totiÏ
vypadal v‰elijak, jen ne bezpeãnû. NaloÏili jsme se i s na‰í
hokejistickou megata‰kou do minitaxíku a zamíﬁili do hotelu
v centru. Byl to jednoduch˘, ale pûkn˘ hostel s nasvícenou
dekoraãní vitrínkou ve vestibulu. Uvnitﬁ ale nebyly kameny
nebo mu‰le, ba ani ruãní v˘robky zdej‰í chudiny. Byly v ní
lidské lebky. Trochu se mi zvedl Ïaludek, a tak jsem si vybûhla ven koupit nûco k pití. Díky své úchylné zálibû ochutnávat vÏdycky ty nejhÛﬁe vypadající místní drinky, jsem si
neomylnû koupila jedovatû Ïlut˘ perliv˘ nápoj zvan˘ Inka Cola.
Chutnal stejnû, jako vypadal. To nic. Kdoví, co v‰echno mû je‰tû v Peru ãeká, pomyslela jsem si, popíjejíc ten Ïlut˘ vynález
zdej‰ího chemického podniku.
Peru se skládá ze tﬁí velmi odli‰n˘ch ãástí. Z pralesa, majestátních And a úzkého, ale dlouhého pásu pobﬁeÏní pou‰tû.
Hlavní mûsto Lima leÏí u Tichého oceánu a je touto pou‰tí, která se táhne skoro podél celého západního pobﬁeÏí JiÏní Ameriky, obklopené. Je to dÛsledek toho, Ïe z v˘chodu tam skrz
vysoké Andy neproniknou sráÏky a ze západu jim v tom zase
brání studen˘ HumboldtÛv proud. Autobusem jsme se dostali do mûsta Pisco, které samo o sobû nebylo niãím zajímavé.
Dalo se v nûm ale nalodit na motorové ãluny a plavit se po
Pacifiku kolem znám˘ch ostrovÛ Ballestas. To jsou malé
ostrÛvky, na kter˘ch díky studenému proudu Ïijí rÛzní, pro tento kraj netypiãtí Ïivoãichové. TuãÀáci, lachtani a tisíce kormoránÛ, kteﬁí produkují nejvzácnûj‰í hnojivo – guáno. Tyhle
ztvrdnuté v˘kaly jsou tak vzácné, Ïe je dokonce potﬁeba
hlídat je pﬁed zlodûji. KdyÏ dozraje ãas (respektive hovna), sbû29

Fulmaya - zlom

6.8.2014

13.17

Stránka 30

D O R O TA N V O T O V Á

raãi je zaãnou se‰krabávat. Ná‰ prÛvodce to vtipnû okomentoval: „You know, we have the most expensive shit in the
world.“ Po nûjaké dobû jsme kapitánovi na‰í loìky navrhli,
aÈ vypne motor a aÈ se jen tak v tichosti plavíme kolem té
krásy. Bylo pﬁí‰erné poãasí, pr‰elo a v‰echno bylo ‰edé. Krása byla ale jinde. Byla v divokosti a svobodû zvíﬁat, která pﬁímo pﬁed na‰ima oãima Ïila svÛj voln˘ a niãím neru‰en˘ Ïivot.
Lachtani, které moc nerozeznám od tuleÀÛ, se proh˘bali v zádech do nepﬁirozen˘ch pozic, zatímco jejich mláìata vesele
skákala do vody a ‰plouchala se v ní. Opodál jsme na malé
‰tûrkové pláÏi vidûli celou rodinku, jak se vyvaluje a vychutnává si chladnou vodu. Bylo to moje první setkání se zvíﬁaty
Ïijícími v jejich pﬁirozeném prostﬁedí (kdyÏ nepoãítám slovenské srnky)… A byla to síla, ze které vstávají chlupy na
rukou.
Dal‰ím místem peruánské pobﬁeÏní pou‰tû je Nazca. Urãitû jste uÏ sly‰eli o záhadn˘ch gigantick˘ch obrazech v peruánské pou‰ti. Ochotní peruán‰tí piloti vás za 40 USD vezmou
mal˘mi letadly nad tyto skvosty. Jinak je totiÏ neuvidíte. Dodnes
nikdo neví, jak se sem dostaly, respektive jak je mohli v té
dobû Inkové s takovou pﬁesností vytvoﬁit. Hypotéz je víc neÏ
obrazÛ a jen pánbÛh ví, kde je pravda. Jedna z nich tvrdí, Ïe
pocházejí od mimozem‰ÈanÛ. Vzhledem k tomu, co jsem vidûla
v dal‰í sklenûné vitrínce, tentokrát v muzeu nedalekého národního parku Paracas, mi to pﬁipadá docela moÏné. V oné
vitrínce jsou opût (lidské?) lebky. Mají ale záhadn˘, ‰i‰at˘ tvar.
Zﬁejmû se tenhle kraj ufounÛm zalíbil. Obrazce v pou‰ti, mezi
které patﬁí také vyobrazení kosmonauta (!), kolibﬁíka, opice
ãi pavouka, protínají nesrozumitelné klikyháky a ãáry. Nûkteré z ãar se táhnou i 40 km, a to naprosto rovnobûÏnû. Dne‰ní, milionovou technikou vybavení geodeti by s tím mûli jistû
men‰í problém. A protoÏe itineráﬁ skupiny byl natﬁískan˘ jako
hovado, nebyl ãas si vychutnávat jednotlivá mûsteãka a hna30
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li jsme hned dál. To je hrozná nev˘hoda cestování ve skupinû. Lidi byli v pohodû a prÛvodce PeÈo Koutn˘ byl naprosto nabu‰en˘, ale tahle nesvoboda se mi pﬁíãila. Tak jsme se ãasto
trhli, kdyÏ se ‰lo na nûjaké památky (na památky a muzea jsem
alergická), ‰li jsme na místní rybí trh nebo fotili staré babky.
Na‰tûstí je PeÈo fakt dobr˘ prÛvodce, chápal nás a vÏdycky
nám dal nûjak˘ dobr˘ tip, jak ãas trávit alternativnû. Nejbrutálnûj‰í byly pﬁesuny. Hlavnû proto, Ïe jsme byli zarytí
kuﬁáci. Samozﬁejmû jediní z na‰eho zájezdu. Sedmnáct hodin
v autobuse se ale dá vydrÏet úplnû bez problému, pokud jde
o jihoamerické pûtihvûzdiãkové autobusy. Jsou fakt pohodlné
a sluÏby v nich se podobají tûm v letadle. Chodí tam „letu‰ka“ v uniformû, rozdává drinky a v‰echna sedadla jsou parádnû
polohovatelná. Jednou, asi po pûtihodinové jízdû, nastoupil
v jednom mûsteãku nûjak˘ t˘pek, postavil se doprostﬁed uliãky a zaãal nûco velmi vá‰nivû vyprávût. Gestikuloval, pﬁehánûl, chvíli vypadal na‰tvanû a chvíli vesele, potom zase smutnû,
znenadání mûl na tváﬁi ironick˘ ú‰klebek a celou tu dobu se,
podobnû jako profesionální herec, díval dozadu za publikum
na jeden bod. Lidi v autobuse se sem tam zasmáli.
„Co to, proboha, je? Chce nám snad nûco prodat?“ ptám
se PeÈa.
„Ne, to je baviã. Chodí po autobusech a vypráví vtipné pﬁíhody. AÏ skonãí, bude vybírat do klobouku peníze.“ No, to mû
podrÏ. Autobusov˘ baviã?
Na‰í dal‰í zastávkou byla Arequipa. LeÏí v nadmoﬁské v˘‰ce 2 400 metrÛ a byl to mÛj první kontakt s vy‰‰ími nadmoﬁsk˘mi polohami. Such˘ vzduch, typick˘ pro tyto oblasti, nás
od té chvíle provázel takﬁka dva t˘dny. Moje rty pﬁipomínaly
povrch staﬁeck˘ch chodidel, a to jsem pﬁitom mûla nadmûrnou
spotﬁebu jeleního loje. (Mimochodem, podezírám v˘robce, Ïe
tam pﬁidávají nûco, co vysu‰uje pokoÏku, aby se Ïenské na tom
staly závislé… A to samé si myslím o marlborkách lajtkách,
31
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ale to nechme na jindy…) Mûli jsme ‰tûstí, v Arequipû zrovna probíhaly slavnosti (to jsme mûli ale ‰tûstí asi poﬁád, protoÏe bûhem na‰í cesty po JiÏní Americe byly slavnosti skoro
v‰ude). Na hlavním námûstí, které se v devadesáti procentech míst JiÏní Ameriky jmenuje Plaza de Armas (Námûstí zbraní), ‰pacíroval klidn˘m nerytmick˘m pochodem orchestr, kter˘
rovnûÏ nerytmicky a fale‰nû hrál. Námûstí bylo plné holubÛ
a lemovaly ho hezké bílé budovy. Byly postavené ze sopeãného kamene, jehoÏ je kolem dokola víc neÏ dost, protoÏe Arequipa je doslova obklíãená 6 000 metrÛ vysok˘mi sopkami
a jsou mezi nimi i nûkteré ãinné. Ulice kolem zaplavovaly taxíky znaãky Daewoo Tico (jin˘ tady nenajdete, i kdybyste
moc chtûli), které byly tak levné, Ïe jste jiné auto prakticky
nevidûli. Proã mít auto, kdyÏ cesta kamkoliv ve mûstû stojí
zhruba 1 euro? Jednou z tûchto daewoovsk˘ch ulic jsme se
dostali aÏ do restaurace, kde jsme ochutnali místní speciality. Moﬁské prasátko neboli morãe (ano, to, co u nás bûÏnû chovají doma dûti) a steak z lamy. Morãe jsem nejedla, na to
jsem nemûla Ïaludek, ale Whisky tvrdil, Ïe to chutná podobnû jako králík, jenom to je samá kost a málo masa. Podávají
to tady na talíﬁi komplet i s noÏiãkama a oãima, které byly
nûjakou ne‰Èastnou náhodou natoãené pﬁímo na mû, takÏe já
si objednala jenom salát a ten jsem ani nedojedla. A kromû
toho jsem byla vyklepaná z toho, Ïe nás za pár hodin ãeká
cesta autobusem aÏ do v˘‰ky 4 800 metrÛ a nûkdo mû stra‰il tím, Ïe na v˘‰kovou nemoc se mÛÏe i zemﬁít. Ale nakonec
jsem to zvládla. Po mém boku se zelenal mÛj mil˘ a já nic! PÛlka autobusu spala, druhá po pﬁíchodu do hotelu zvracela a já,
nejnemocnûj‰í osoba na svûtû, jsem necítila nic. A tak jsem
dál kouﬁila jednu od druhé. Mûsteãko Chivay bylo úplnû nejlep‰í ze v‰ech, které jsem v Peru vidûla. Jen pár ulic, jedno mininámûstí, jeden kostelík a v‰ude kolem obrovské Andy.
Lidé obleãení v krojích, pouliãní v˘vaﬁovny, ale hlavnû pﬁí32
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jemná, tûÏko popsatelná horská atmosféra. Kousek za mûstem zaãíná nejhlub‰í kaÀon na svûtû – Colca. To byl pohled.
Jako by se najednou pﬁede mnou otevﬁela zemû. Krajina posetá stovkami mal˘ch terasovit˘ch políãek, která zaloÏili je‰tû Inkové a dodnes na nich pracují jejich potomci. Stála jsem
na vyhlídce, odkud se pozorují kondoﬁi and‰tí. Byla jsem dost
na‰tvaná, protoÏe to tam byl sam˘ turista, takÏe romantika
v kelu. Ale kdyÏ mi pár metrÛ od hlavy pﬁeletûlo to gigantické zvíﬁe (kondor andsk˘ má nûkdy rozpûtí kﬁídel aÏ tﬁi metry), vzpomnûla jsem si na ná‰ první veãer na Srí Lance a letícího
netop˘ra a najednou jsem zapomnûla na okolní ruch a byla
jsem totálnû okouzlená. VÏdyÈ pokud by se rozhodl, drapne mû
a odnese nad nejhlub‰í kaÀon na svûtû! Ale proã by to kondor andsk˘ dûlal, kdyÏ se Ïiví mr‰inami? Po návratu do mûsteãka jsme se ponoﬁili do zdej‰ích hork˘ch pramenÛ. Obklopeni
‰estitisícovkami jsme se vyvalovali v horké hnûdé vodû se
sklenkou toho nejstoprocentnûj‰ího dÏusu na svûtû. Sen kaÏdého hédonisty. Sen ale netrval dlouho a zase jsme se trmáceli dál. Tentokrát na nejv˘‰e poloÏené splavné jezero na svûtû.
Splavné znamená, Ïe na nûm funguje pravidelná lodní doprava. Dokud vodu neochutnáte, tak ho tûÏko rozpoznáte od moﬁe.
Tak je veliké. Men‰í turistickou lodí jsme se dopravili na plovoucí ostrovy Los Uros. Jsou spletené z rákosu jménem torota, z nûhoÏ je tam vyrobeno skoro v‰echno. Zdej‰í indiáni na
nich Ïijí v rákosov˘ch domeãcích, plaví se na krásn˘ch rákosov˘ch ãlunech a Ïijí z nerákosov˘ch turistÛ, které jim tam
ve velkém vozí cestovky, a tím to celé, samozﬁejmû, úplnû ztrácí svoje kouzlo. Je‰tû existují ostrovy, na kter˘ch Ïijí jejich
obyvatelé pÛvodním zpÛsobem Ïivota a turisty si tam vÛbec
nepou‰tûjí. Tak jsem pozorovala indiánku, která se tváﬁila velmi pÛvodnû, akorát Ïe právû vaﬁila v papiÀáku, a pﬁedstavovala jsem si, jak to asi vypadá na tûch ostrovech, kam takové
jako já nepou‰tûjí. Kompromisem byl asi tﬁi hodiny plavby vzdá33
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len˘ skuteãn˘ kamenn˘ ostrov Taquile. Tam je denní poãet
turistÛ limitovan˘. Jeho obyvatelé si tradiãní zpÛsob Ïivota
zachovávají po staletí a nehodlají ho mûnit ani kvÛli turistÛm. Mají zde jen tﬁi zákony: nebude‰ lhát, krást a nebude‰
lín˘. Pokud se chce nûkdo tﬁeba rozvést, musí z ostrova odejít a nikdy se uÏ nesmí vrátit. Podobnû tam ﬁe‰í i nevûru.
KdyÏ jsme v akutní kyslíkové tísni stoupali do kopce (byli jsme
4 000 m n. m.), Peter nám ﬁekl, Ïe na to pomáhá rostlina zvaná muÀa, která produkuje kyslík a roste tady na ostrovû. Pr˘
je tﬁeba ji protﬁít v dlaních a zhluboka se nadechnout. Zkusila jsem to. A fakt – fungovalo to. Tak jsme si toho celá skupina natrhali plnou náruã a ‰Àupali osto‰est. VáÏnû se nám
do kopce ‰lapalo lépe. Najednou mû v‰ak zaãalo v‰echno svûdit, celá jsem zrudla a k˘chala jsem ãastûji, neÏ d˘chala. Jednodu‰e jsem na tu rostlinu dostala alergii, a tak mi bylo je‰tû
hÛﬁ neÏ pﬁedtím. A kdyÏ jsme zaãali mít hlad, museli jsme chvíli poãkat, neÏ zasedne rada star‰ích, aby rozhodla, do které
restaurace se pÛjde. KdyÏ jsem ãetla vinnetouovky, fascinoval mû pojem rada star‰ích, ale mnohem víc mû fascinoval teì,
v realitû dvacátého prvního století. ·koda Ïe se to zasedání
nedalo sledovat. Tak tady bych zÛstala po zbytek Ïivota nebo
alespoÀ o dva dny déle, ale, bohuÏel, hned po obûdû nás hnali na loì smûr dal‰í cíl – Machu Picchu. S tûmi zájezdy je to
tak. Cestovky se je snaÏí nabouchat co nejvy‰‰ím poãtem míst,
aby se potom domÛ navrátiv‰í turisti mohli chlubit poãtem
záﬁezÛ pﬁed sousedy, kde v‰ude, i kdyÏ si to vÛbec nepamatují,
byli. A Ïe na tûch krásn˘ch místech nestihli nic zaÏít, nev‰imli si místních zvykÛ, nepotkali se poﬁádnû s místními a nepozvali je, co já vím, tﬁeba na náv‰tûvu… Kdybych mûla
cestovku, nikdy bych nespojovala dohromady nûkolik zemí, radûji bych ‰la víc do hloubky, brala jenom malé skupiny, aÈ si
to pûknû vychutnají, vzala bych je na zasedání rady star‰ích
a do hlinûné chaloupky k babiãce na ãaj. Ve vlaku na Machu
34
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Picchu jsem poprvé potkala baÈÛÏkáﬁe. Byli to lidé s rozcuchan˘mi vlasy, s velk˘mi ‰pinav˘mi batohy a kníÏkami Lonely Planet. VÛbec nemûli prÛvodce. Prostû si ‰li, kam chtûli,
zÛstali tam, jak dlouho chtûli, a nikdo je nebuzeroval a nenahánûl – tak tohle je nûco pro mû… Nemám ráda náv‰tûvy turistick˘ch historick˘ch památek. Jestli se nûkdy vypravíte na
Machu Picchu, buìte pﬁipraveni na nejhor‰í. Zbyteãnû jsme na
rozvaliny vyrazili hned prvním mikrobusem v ‰est ráno. Za
námi se valila kolona dal‰ích. A tak jsme stejnû ãekali ve frontû. Vstupenky stály 40 USD, coÏ by bylo v pohodû, kdyby to
stálo za to. V poledne tam byl milion lidí, úplná vﬁava, nejvíc
bylo takov˘ch tûch rÛÏov˘ch obtloustl˘ch Ameriãanek, které
h˘kaly vzru‰ením, jen co uvidûly obyãejn˘ kámen. Ale pﬁece
jenom jsme tu nûco na‰li. Nedalek˘ dominantní kopec Wayna Picchu, vysok˘ asi 3 000 metrÛ, neboÈ Machu Picchu je
jen ve v˘‰ce 2 500 metrÛ, nás hned zlákal, a tak jsme na nûj
samozﬁejmû vylezli. Byl odtud krásn˘ v˘hled na rozvaliny
a okolní krajinu. Celkovû nechápu, co bylo na té celé zchátralosti lep‰í neÏ, co já vím, âachtick˘ hrad. No, prostû staré
ruiny. Fakt nevím, jestli jenom já k tomu nemám vztah, anebo to je normální mít rád místa, kde je Ïivot, skuteãn˘ místní Ïivot. Byl právû den zimního slunovratu a na jednom námûstí
byla banda bláznÛ, asi nûjací sektáﬁi, co pﬁedvádûli podivné
cviky a pak sebou tﬁískali o zem a vydávali zvlá‰tní orgasmické
zvuky, zatímco já jsem z keﬁíkÛ vydávala zvuky je‰tû hor‰í. Zaãalo moje zaÏívací peklo. Nebudu zacházet do nechutn˘ch podrobností, ﬁeknu jen, Ïe jsem tﬁi dny strávila na záchodû, a kdyÏ
se ten tﬁetí den zaãaly objevovat halucinace, dopravil mû manÏel do nemocnice. Pﬁedstavte si, Ïe jsem nemohla ani kouﬁit.
Totálnû dehydrovanou mû hospitalizovali a diagnostikovali
jakousi odrÛdu salmonelózy. Nemocnice mûla dost vysok˘
standard, telka v pokoji a tak. Mûla jsem krásn˘ v˘hled na
právû probíhající slavnosti (Ïe by znovu?). Do toho v‰eho za35
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ãali indiáni stávkovat a zablokovali v‰echny cesty, takÏe jsme
zÛstali prakticky zablokovaní na místû, ale na‰tûstí kousek od
leti‰tû. A tak jsem se taktak zrehabilitovaná druh˘ den z nemocnice zdekovala a hurá do Bolívie. Tam právû pﬁed dvûma
t˘dny skonãily masivní obãanské nepokoje… Po prvotním pﬁekonání pﬁedsudkÛ z nepoznaného se pﬁistihuju pﬁi tom, Ïe se
nad dal‰ími nepﬁedvídateln˘mi komplikacemi jenom usmívám a podobnû jako obyvatelé JiÏní Ameriky jenom mávnu
rukou a vyslovím zázraãné slovíãko „maÀana“. Znamená to
„zítra“ a místní obyvatelé ho pouÏívají jako odpovûì na jak˘koliv poÏadavek nedoãkavého bílého turisty, kter˘ nechápe,
proã tu, proboha, nic nefunguje…

BOLÍVIE – KOKS A âARODùJKY
Pﬁed na‰ím odjezdem do JiÏní Ameriky se v televizi objevovaly zprávy o obãansk˘ch nepokojích v Bolívii. Po ulicích La
Pazu se hrnuly davy nespokojen˘ch indiánÛ v kloboucích a ponãech, pﬁístupové cesty do hlavního mûsta vãetnû té na leti‰tû byly zablokované rebelanty, no, zkrátka to nevypadalo dobﬁe.
Ale na druhou stranu se musím pﬁiznat, Ïe nás ta situace
i lákala. Ten mal˘ stín nebezpeãí jako by dával na‰í cestû nûjaké nejasné poslání. ZaÏít, poznat, zdokumentovat, trochu
se bát, ale ne moc, a potom vyváznout bez zkﬁiveného vlásku, vrátit se domÛ a vyprávût pﬁíhody. A vzpomínat. Do La Paz
jsme pﬁiletûli s místní leteckou spoleãností z peruánského mûsta Cuzco, kde jsem leÏela s tou salmonelou. Náv‰tûvníky, kteﬁí sem letí z Evropy, muÏe nepﬁíjemnû pﬁekvapit nízká hladina
kyslíku ve vzduchu a s ní spojené zdravotní obtíÏe. La Paz je
totiÏ nejv˘‰e poloÏené hlavní mûsto na svûtû – nachází se ve
v˘‰ce 3 700 metrÛ nad moﬁem. Pro takové pﬁípady je pro
36
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gringy v leti‰tní hale pﬁipravená zdravotnická místnost, kde
vám ochotné indiánské lékaﬁky poskytnou první pomoc ve formû nasazení kyslíkové masky. My jsme to ale nepotﬁebovali.
V Peru jsme se „zahﬁáli v˘vozem“ (ano, ne v˘stupem) na pûtitisícovku. A tady v okolí La Paz jich bylo taky poÏehnanû.
Mûsto leÏí v jakémsi kotli tvoﬁeném ‰estitisícovkami. V dobû,
kdy jsme tohle mûsto nav‰tívili, byly uÏ nepokoje zaÏehnané
a Ïivot zase plynul v normálních kolejích. Indiáni v ponãech
a kloboucích postávali na ulici u sv˘ch stánkÛ – celé mûsto
bylo jako jeden velk˘ trh. A podobnû jako v jin˘ch chud˘ch
zemích mûlo speciální uliãky. Nevím, odkud a proã se tenhle
syndrom objevil. Na‰incÛm to ale ulehãuje orientaci i nákupy. V jedné uliãce samé bundy, v druhé kuchyÀské nádobí, ve
tﬁetí ãaj a koka, ve ãtvrté kadeﬁnictví a v páté… ani nevím, jak
to popsat. Nazvala bych to ãarodûjnickou uliãkou. Pﬁed vchody do tmav˘ch obchodÛ byly rozloÏené rÛzné so‰ky, talismany, takové ty pro turisty. Tyhle ale turisty pﬁímo odpuzovaly.
Mezi so‰kami jste mohli najít vysu‰ená embrya lam, smûs rÛzn˘ch vûcí a rostlin nasekan˘ch v misce… no, zkrátka, smrdûlo to tam nûjak˘m ãarodûjnictvím. KdyÏ si k tomu pﬁipoãítáte
milou obsluhu v podobû bezzubé rozcuchané indiánky s tak
velk˘mi zorniãkami, aÏ pﬁekr˘vají celou duhovku, nemÛÏete
pﬁece odolat ochraptûlému, mírnû záhrobnímu hlasu, kter˘ jí
vychází z hrdla, a vkroãíte do obchodu. Ten byl pln˘ polic aÏ
ke stropu a na nich leÏely stovky barevn˘ch krabiãek podobn˘ch tûm od ãaje, na kter˘ch byly podivné obrázky a nápisy.
AÏ kdyÏ jsem se podívala více zblízka, zjistila jsem, Ïe obsah
‰katulky by vám mûl pomoci dosáhnout cíle uvedeného v nadpisu. Nûkteré byly oznaãené „good for astma“, jiné „good for
money“, coÏ doplÀoval obrázek ruky plné stodolarovek. Místo toho, abych se zasmála, mi naskoãila husí kÛÏe, nic jsem
nekoupila a utekla jsem ven. Fakt divná zemû. Nechtûla jsem
tetu ãarodûjnici na‰tvat.
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