Kudlanka

NA KOUKNUTÃ• V ECUADORU I.
NedÄ›le, 18 duben 2010

Pi&scaron;, pi&scaron;, nebo té seÅ¾ere my&scaron;. Tak pravila Daniela a mÄ› nezbývalo, neÅ¾ psát a teÄ• vám pÅ™edloÅ¾
na&scaron;e nové záÅ¾itky. Moje manÅ¾elka Joanne i já rádi poznáváme cizí zemÄ›. Cestujeme coby nezávislí
cestovatele s ruksakem, pouÅ¾íváme stejný zpÅ¯sob dopravy jako domorodci a spíme vÄ›t&scaron;inou ve stejných hotelích
jako domorodci.

Jednak je to levnÄ›j&scaron;í, jednak si myslíme, Å¾e poznáme dotyÄ•nou zemí lépe, neÅ¾ s cestovkou.

Minulý rok, kdyÅ¾ jsme byli na dovolené v Laosu, v&scaron;ak zaÄ•ala má drahá Å¾ena brblat. Å½e jsou i jiné kontinenty n
Asie a Å¾e jsou nÄ›které dokonce blíÅ¾ a tak podobnÄ›. A protoÅ¾e mÄ›la (jak jinak a jako vÅ¾dy) pravdu, vydali jsme se do J
Ameriky. Náhoda chtÄ›la tomu, Å¾e se nám do rukou dostal pochvalný Ä•lánek o Ecuadoru. Prý zajímavá zemÄ› s dobrou
dopravou a nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími druhý kultur a podnebí. Bylo rozhodnuto.
Z Vancouveru jsme vyrazili na krátký let do
Seattle aÅ¾ v odpoledních hodinách. Zjistili jsme totiÅ¾, Å¾e kdyÅ¾ tam pÅ™enocujeme, tak nejen Å¾e u&scaron;etÅ™íme 2
na letenkách, ale navíc nebudeme muset vstávat na dal&scaron;í let uÅ¾ ve 4 ráno. Hotel v Seattle stal jen 40 dolarÅ¯ a
tak se z nás stali &scaron;etrní boháÄ•i, kteÅ™í se navíc dobÅ™e vyspali. Ranním létem spoleÄ•nosti United jsme se dostali be
problémÅ¯ na leti&scaron;tÄ› George Bushe (seniora) v texaském Houstonu a za hodinu uÅ¾ jsme byli na cestÄ› do
Ekvádoru.
ChtÄ›l bych podotknout, Å¾e jsme svou cestu nastoupili v polovinÄ› ledna, tedy krátce po teroristickém útoku
onoho pána s trhavinou ve spodním prádle. Mnoho lidí nám Å™íkalo, Å¾e cesta pÅ™es Spojené státy bude svízelná, Å¾e
strávíme hodiny pÅ™i bezpeÄ•nostních kontrolách a Å¾e proto zme&scaron;káme letadla. Nic z toho se ale
nekonalo.Nejdel&scaron;í fronta byla 10 minut, v&scaron;ichni celníci a pracovníci bezpeÄ•nostních agentur byli
slu&scaron;ní a i kdyÅ¾ nÄ›kteÅ™í vypadali unavenÄ›, dokázali se Ä•asto usmát nebo zaÅ¾ertovat. TakÅ¾e: palec nahoru!

Hlavní mÄ›sto Ekvádoru, Quito (cti kito), leÅ¾í ve vý&scaron;ce 2800 metrÅ¯ nad moÅ™em. Tedy ve vý&scaron;i vrcholu
Gerlachovky. Jak vypadá takové pÅ™istání v hornatém terénu, ukazuje tenhle zábÄ›r na youtube:

Quito leÅ¾í tÄ›snÄ› pod rovníkem, takÅ¾e jsme pÅ™ekroÄ•ili rovník - sice poprvé v Å¾ivotÄ›, ale bez jakýchkoliv ceremoni
ceremonií a rychle jsme i vyzvedli ruksaky, pro&scaron;li celní a pasovou kontrolou a skoÄ•ili do taxíku, který nás za 5
dolarÅ¯ vezl prázdnými ulicemi do na&scaron;eho hotelu. Ty prázdné ulice nás trochu pÅ™ekvapily, protoÅ¾e bylo teprve
11 v noci a Quito má 1,4 milióny obyvatel. Nejspí&scaron; ti zdej&scaron;í obyvatelé chodí spát se slepicemi.

Minuli jsme také velký digitální teplomÄ›r, který ukazoval pouhých 14 nad nulou. Nojo, v takové vý&scaron;ce nemÅ¯Å¾e bý
horko ani na rovníku... V hotýlku Chicago, který jsme mÄ›li zamluvený pÅ™es internet, jsme zazvonili, od rozespalého recepÄ•ní
koupili láhev pitné vody, láhev piva Pilsener a vy&scaron;krábali se do na&scaron;eho pokoje ve 3. poschodí. Å˜íkám
vy&scaron;krábali, protoÅ¾e ve vý&scaron;ce 2800 metrÅ¯ se do schodÅ¯ bÄ›hat nedá. Ten ná&scaron; pokoj byl fajn, asi
nejlep&scaron;í v hotelu. Velký, Ä•istý, s balkonem, za 20 dolarÅ¯ pÅ™ímo perfektní.
V noci nás sice trochu ru&scaron;ila a
projíÅ¾dÄ›jící &scaron;ílenou rychlosti po úzké ulici Rios a pak i nÄ›kolik rvaÄ•ek, ale jsme spali dobÅ™e.
Ráno nás Ä•ekala
snídanÄ› na stÅ™e&scaron;e hotelu, se sluníÄ•kem a krásným výhledem na mÄ›sto i okolní hory; a pak uÅ¾ nezbylo, neÅ¾ vzí
prÅ¯vodce Lonely Planet a jít se podívat, co je to vlastnÄ› za zemi, tahle Republica del Ecuador... Tak, a pÅ™í&scaron;tÄ› zas
dal&scaron;í záÅ¾itky z na&scaron;eho putování :-) Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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