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A tak jsme vyzbrojeni prÅ¯vodcem Lonely Planet a foÅ¥ákem vyrazili do ulic Quita. První den jsme zamíÅ™ili do Starého
MÄ›sta, které je na seznamu historických míst UNESCO a nebyli jsme zklamáni. Úzké uliÄ•ky, koloniální architektura starých
domÅ¯, kostelÅ¯ a námÄ›stí, vytváÅ™í jedineÄ•nou atmosféru.

Orientace je pomÄ›rnÄ› snadná díky vysokým horám a 45 metrÅ¯ vysoké so&scaron;e Virgen de Quito. Zdá se, Å¾e kaÅ¾d
mÄ›sto v Ekvádoru má nÄ›jakou tu pannu (proÄ• sakra zrovna pannu?) jako svého ochránce. Ta v Quitu stojí na vysokém
kopci, takÅ¾e je dobÅ™e vidÄ›t. Ono ostatnÄ› v&scaron;echno v Quitu stojí na kopci, nebo pod kopcem. V&scaron;ude je nutno
&scaron;plhat po schodi&scaron;tích Ä•i strmých ulicích. Pro nás, kteÅ™í jsme proÅ¾ili poslední dva týdny na Vancouver Island
prakticky nulové nadmoÅ™ské vý&scaron;ce, to byla poÅ™ádná zabíraÄ•ka.
Å˜e&scaron;ili jsme to tak, Å¾e jsme se kaÅ¾
minut zastavili a zuÅ™ivÄ› zhluboka dýchali. Pohled na nás musel být velice zábavný, ale nikdo z místních nám nevÄ›noval
velkou pozornost. Nejspí&scaron; jsou na to u turistÅ¯ zvyklí. JenÅ¾e tÄ›ch turistÅ¯ vÄ›t&scaron;inou nikde moc nebylo.
PÅ™íjemné...
Po nÄ›kolika hodinách kÅ™iÅ¾ování historického centra jsme zatouÅ¾ili po odpoÄ•inku a usedli na laviÄ
prezidentského paláce. JenÅ¾e bÄ›da - námÄ›stí se zaÄ•alo rychle plnit demonstranty. K mé hrÅ¯ze si ti dobÅ™í lidé pÅ™inesli
spoustu transparentÅ¯ s rudými hvÄ›zdami, srpy, kladivy, kovadlinami, &scaron;roubováky, zaÅ¥atými pÄ›stmi a spoustou
dal&scaron;ího pracovního náÅ™adí. Dokonce i portréty dvou fousatých NÄ›mcÅ¯ a Uljanovic Vládíka jsem zahlédl.

Star&scaron;í pán, který sedÄ›l vedle nás na laviÄ•ce a který umÄ›l dobÅ™e anglicky. nás v&scaron;ak ujistil, Å¾e se nejedná
komunisty, ale o odboráÅ™e, demonstrující za vy&scaron;&scaron;í mzdy. "Pokud to jsou odboráÅ™i, mÄ›li by vÄ›dÄ›t, jaký os
by je Ä•ekal v komunistické diktatuÅ™e", Å™ekl jsem mu a pán se mnou souhlasil. Uprchli jsme z námÄ›stí a zaÄ•ali hledat nÄ›
na jídlo.
Brzy jsme objevili ulici, plnou malých restaurací nabízejících almuerzos. VÄ›dÄ›li jsme, Å¾e almuerzos jsou hot
kompletní jídla za pÅ™ijatelnou cenu, tak jsme dvÄ› z nich objednali.
Polévka byla hustá, krémová, ale bez chuti. DÅ¾us tep
a udÄ›laný z prá&scaron;ku.
Z nedosmaÅ¾ených hranolkÅ¯ kapal olej, rýÅ¾e tvrdá jako broky a plátek hovÄ›zího pocházel
zÅ™ejmÄ› z kravky, která pÅ™estala dojít, ale kterou je&scaron;tÄ› dal&scaron;ích deset let zapomnÄ›li omylem porazit. "Tak
pÅ™esnÄ› taková jídla nám dávali v jídelnÄ› vojenského útvaru Pezinok", Å™ekl jsem Å¾enÄ›. A tak jsme podruhé bÄ›hem ho
odnÄ›kud uprchli.
ChtÄ›l bych poznamenat, Å¾e jsme prchali aÅ¾ po zaplacení 3 dolarÅ¯, úsmÄ›vech a podÄ›kování panu
majiteli. Byl to velice pÅ™átelsky a ochotny Ä•lovÄ›k.
KdyÅ¾ uÅ¾ jsem u tÄ›ch dolarÅ¯ - Ekvádor nemá svou vlastní mÄ›nu.
tam kdysi mÄ›na zvaná "Sucre", ale kdyÅ¾ díky inflaci do&scaron;lo bÄ›hem 10 let k jejímu tisícinásobnému znehodnocení,
pÅ™e&scaron;la ekvádorská vláda na americké dolary. Jen mince jsou místní. Mají stejnou velikost jako americké, ale
jmenují se centavos. Je to asi &scaron;koda, ale pro turisty je to praktické.
PÅ™i cestÄ› zpÄ›t do hotelu jsme se na rohu
ulic témÄ›Å™ srazili se tÅ™emi bÄ›Å¾ícími chlapy. Dva z nich mÄ›li rychlonabíjecí brokovnice "pump action", tÅ™etí samopal M
V&scaron;ichni tÅ™i mÄ›li prsty na spou&scaron;tích a v&scaron;ichni tÅ™i na nás postupnÄ› ty flinty namíÅ™ili. VÄ›t&scaron;in
Å¾aludek, nebo na krajinu srdeÄ•ní. Ani jeden z nich nám v&scaron;ak nenamíÅ™il do obliÄ•eje. ZÅ™ejmÄ› gentlemani. Celá
scéna trvala necelé dvÄ› vteÅ™iny, pak se pánové na&scaron;tÄ›stí rozhodli pokraÄ•ovat v bÄ›hu. Dostihli obrnÄ›ný vÅ¯z urÄ•en
vybírání penÄ›z z bank, Ä•ekající na kÅ™iÅ¾ovatce na zelenou. Dva z nich skoÄ•ili do otevÅ™ených zadních dveÅ™í, tÅ™etí z
míÅ™il na okoljdoucí aÅ¾ do chvíle, kdy naskoÄ•ila zelená a kdy byl svými kolegy pozpátku vtaÅ¾en dovnitÅ™.
My stáli
je&scaron;tÄ› poÅ™ád na rohu, s vytÅ™e&scaron;tÄ›nýma oÄ•ima. Pak jsme si v&scaron;imli, Å¾e nám kromÄ› jakési indiánsk
babiÄ•ky nikdo nevÄ›nuje sebemen&scaron;í pozornost. BabiÄ•ka se pÅ™átelsky usmívala a my pokraÄ•ovali s tÅ™esoucími se
koleny v chÅ¯zi.
V hotelu jsme se na terase u piva Pilsener (tamní nejoblíbenÄ›j&scaron;í znaÄ•ka) rozhodli, Å¾e se nám i pÅ
almuerzos, rudé odboráÅ™e a ozbrojence v Ekvádoru líbí a Å¾e by byla hloupost posuzovat celou zem podle prvního dne.
A
mÄ›li jsme pravdu... Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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