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Druhý den v Quitu jsme se rozhodli pro prohlídku nÄ›kolika parkÅ¯ a nové Ä•ásti mÄ›sta. Parky tam mají hezké a udrÅ¾ované,
je v nich Ä•isto, ale údajnÄ› v nich Ä•asto dochází k loupeÅ¾ím. V&scaron;imli jsme si jedné vÄ›ci - na ulicích, v parcích a
veÅ™ejných prostorách se toho moc nedÄ›je.

ObÄ•as nÄ›jaký festival, nebo vystoupení hudebníkÅ¯ a hercÅ¯, ale stánkÅ¯ s obÄ•erstvením nebo suvenýry, kavárniÄ•ek a
podobných vymoÅ¾enosti je velice málo. CoÅ¾ je podle mÄ› &scaron;koda. V nové Ä•ásti mÄ›sta jsme ale mezi pizzeriemi a
mexickými restauracemi na&scaron;li zajímavou hospÅ¯dku - no, spí&scaron; pivnici, plnou místní mládeÅ¾e. K jídlu tam bylo
jakési maso opékané na vertikálním roÅ¾ni a balené do plácek se zeleninou a koÅ™ením. Naprosto vynikající. Z radosti nad
tím, Å¾e jsme objevili dobré ekvádorské jídlo, jsme vy&scaron;li na ulici a zjistili z cedule nad podnikem, Å¾e se jedna o
restauraci pákistánskou. TakÅ¾e pátrání po dobrém místním jídle bude pokraÄ•ovat ...
Jak se tak &scaron;ineme
ru&scaron;nými ulicemi plnými jak místních, tak cizincÅ¯, pÅ™ekvapuje nás výkÅ™ik: "Mikine, Joanne, co tady dÄ›láte? " PÅ™e
se k nám hrne Beth - uÄ•itelka hudby z Dawsonu. Dozvídáme se, Å¾e se ji zachtÄ›lo dobrodruÅ¾ství a tak podepsala dvouletý
kontrakt na soukromé &scaron;kole v Quitu. Jo - Dawson City je malé hnízdo, ale lidí rádi cestují a tak je potkáte
v&scaron;ude. S Beth jsme se domluvili na pozdÄ›j&scaron;í setkání v baru a pÅ™i dal&scaron;ím bloumání ulicemi se
rozhodli, Å¾e hlavní mÄ›sto druhý den opustíme a necháme si na prohlídku jeho zbytku alespoÅˆ 3 dny na konci cesty.
D
den jsme za krásného sluneÄ•ného rána najali spoleÄ•nÄ› s mladým AmeriÄ•anem taxík na autobusové nádraÅ¾í a vyrazili
smÄ›r jih. Ted musím napsat chválu na ekvádorskou autobusovou dopravu. Není to sice Å¾ádný luxus, ale také se na rozdíl
od jiných chudých zemí se nemusíte o sedadlo dÄ›lit s nÄ›kolika dÄ›tmi, slepiÄ•kami a prasátkem. Naopak - dostanete vlastní
sedadlo s opÄ›rkou hlavy a vÄ›t&scaron;inou i s rozumným prostorem pro nohy. Není to pÅ™íli&scaron; Ä•isté, není to
klimatizované, ale jede to. A jede to hned. Vládne ostrá konkurence mnoha spoleÄ•ností a tak jsme nemohli pouÅ¾ít svÅ¯j
obvyklý trik - zakoupení jízdenky a Ä•ekání na autobus u snídanÄ›. Na vÄ›t&scaron;inÄ› nádraÅ¾í staÄ•ilo jen za&scaron;eptat
jméno cíle na&scaron;í cesty a uÅ¾ jsme byli s kÅ™ikem nahnáni do autobusu, který se bÄ›hem nÄ›kolika minut opravdu rozjel.
NeuvÄ›Å™itelné .... Pravda - autobus Ä•asto kliÄ•kuje je&scaron;tÄ› pÅ¯l hodiny ulicemi mÄ›sta, pÅ™ibírá cestující, zásilky a
prodavaÄ•e nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího zboÅ¾í, ale jede. A navíc je levný. Hodina jízdy stojí zhruba jeden dolar.
A tak jsme op
Quito a po dvou hodinách dojeli do mÄ›sta Latacunga, které leÅ¾í pod známou sopkou Cotopaxi. K na&scaron;emu
zklamání byla sopka schovaná v mracích, ale kdyÅ¾ jsme pÅ™e&scaron;li po mostÄ› Å™íÄ•ku Rio Cutuchi, byli jsme
nad&scaron;ení. Krásné, v porovnání s Quitem tiché mÄ›sto se starými domy s terakotovými stÅ™echami, kostely, parky a
obrovským trÅ¾i&scaron;tÄ›m. Ubytovali jsme se v docela luxusním hotýlku za 7 dolarÅ¯ na osobu a vyrazili obdivovat místní
krásy.
Obyvatelé Lacatungy jsou známí tím, Å¾e je nic nerozhází. Jejich mÄ›sto bylo v roce 1742 zniÄ•eno sopeÄ•ným
výbuchem a oni ho postavili znovu. Po 26 letech si to zopakovali, a v roce 1877 do tÅ™etice v&scaron;eho dobrého. Já
jejich tvrdou povahu mohu potvrdit. Cotopaxi sice v dobÄ› na&scaron;eho pobytu nevybuchla, ale v&scaron;imli jsme si, Å¾e
nedaleko centra zdobí stÄ›nu dobu obrovský portrét V. I. Lenina. A je to hroznÄ› &scaron;karedý Lenin. Je tak vychrtlý, Å¾e
vypadá jako by mÄ›l A.I.D.S. A místní kolem nÄ›ho klidnÄ› chodí a vÅ¯bec je to nerozhází. Jak Å™íkám - drsÅˆáci ....
Lac
je také známá místním jídlem zvaným chugchucara, které jsme hned první veÄ•er ochutnali. Jsou to smaÅ¾ené kousky
vepÅ™ového, brambory, smaÅ¾ené banány, peÄ•ená i smaÅ¾ená kukuÅ™ice a empanadas se sýrem. KoneÄ•né dobré (i kdyÅ
hroznÄ› mastné) místní jídlo a velice pÅ™átelská obsluha.
V&scaron;ude jsme zaÄ•ali potkávat mnohem víc IndiánÅ¯ neÅ
Quitu a obdivovali jsme hlavnÄ› bílé podkolenky a klobouky Å¾en. Ty klobouky pÅ™ipomínají ze v&scaron;eho nejvíc tzv. fedora
hats, které proslavil jistý pan Al Capone z Chicaga. Jen obruby klobouku jsou trochu uÅ¾&scaron;í, neÅ¾ jak je nosili Lojza a
jeho boys. Indiáni a Indiánky se nám líbili natolik, Å¾e jsme se rozhodli pro pÅ™esun do pravé indiánské oblasti kolem
kráteru Quilotoa...

Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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