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Brzy ráno jsme autobusem opustili Lacatungu a bÄ›hem dvou hodin se vy&scaron;krábali o tisíc metrÅ¯ vý&scaron;, do
malého mÄ›steÄ•ka Zumbahua. Ocitli jsme se v opravdových horách. V&scaron;ude okolo strmé, skalnaté kopce s
kaktusy , hluboké rokle s Ä•istými potoky a borovicemi, malá políÄ•ka i na tÄ›ch nejstrmÄ›j&scaron;ích svazích a domorodci v
gangsterských klobouÄ•cích.
Ano, je tu dal&scaron;í pokraÄ•ování putování Mikina a jeho manÅ¾elky Joanne v Ekvádoru - tro&scaron;ku jsem
pauzírovala, zaÄ• se omlouvám, ale tady je zase dal&scaron;í psaní a plno pÅ™ekrásných fotek:
Zumbahua sama vypadá
jako mexické mÄ›steÄ•ko vystÅ™iÅ¾ené z nÄ›jakého westernu. Kostelík, pra&scaron;né ulice a velké trÅ¾i&scaron;tÄ›. Ubytov
jsme se za 5 dolarÅ¯ ve velice stylovém, starém hotýlku Condor Matzi, kde jsme byli jediní hosté a poté jsme vyrazili na
vý&scaron;lap do hor.
Vý&scaron;lap to byl sice ve vý&scaron;ce 3 800 metrÅ¯ dost pomalý, ale nakonec jsme pÅ™ece jen
zdolali velice strmý, skalnatý kopec pÅ™ímo nad mÄ›stem. OpaÄ•ná strana kopce byla témÄ›Å™ stejnÄ› tak pÅ™íkrá, ale k
na&scaron;emu úÅ¾asu ji tvoÅ™ilo zorané pole. Podle stop jsme zjistili, Å¾e ji zoral nÄ›jaký pásový traktor, který na vrchol
nejspí&scaron; vycouval a oral jen smÄ›rem dolÅ¯. Dost neuvÄ›Å™itelné...
Vrátili jsme se do mÄ›sta, pocourali tro&scaron;ku
po ulicích, poveÄ•eÅ™eli v jedné ze dvou restaurací (nic jiného neÅ¾ kuÅ™ata, brambory, kukuÅ™ici a pivo nemÄ›li) a pak dlou
sedÄ›li na verandÄ› hotelu a dívali se, jak nad horami vychází nádherný mÄ›síc.
Ráno mÄ› Ä•ekaly fotografické Å¾nÄ›, proto
domorodci, kteÅ™í se neradi fotografují, netu&scaron;ili, Å¾e se za zábradlím verandy schovává zákeÅ™ný cizinec. Po dobré
snídani, kterou jsme koupili a snÄ›dli pÅ™ímo na ulici, jsme nechali recepÄ•nímu a majiteli (kterého jsme celou tu dobu nevidÄ›li
klíÄ•e na stole a najali si starý pick-up coby taxík - na cestu ke svÄ›toznámému kráteru Quilotoa.
Vrchol kráteru i vesniÄ•
se stejným jménem leÅ¾í jen o 100 metrÅ¯ vý&scaron; neÅ¾ Zumbahua, ale je to poznat. Foukal tam stra&scaron;nÄ› studený v
a my v Å™ídkém vzduchu lapali po dechu jako ryby. Ubytovali jsme se v guesthousu u místních IndiánÅ¯ a &scaron;li se
podívat na kráter.
Ten pohled nám doslova vyrazil zbytek dechu. Nádherné jezero s kÅ™i&scaron;Å¥álové Ä•istou vodou
leÅ¾í o 400 metrÅ¯ níÅ¾ a oklopují ho strmé, skalnaté svahy. (Jak taky jiné, tam...) Cesta k jezeru trvá jen pÅ¯l hodiny, ale
zpÄ›t aspoÅˆ tÅ™ikrát víc. Vodu je dobÅ™e vzít s sebou, protoÅ¾e Laguna Quilotoa nemá pÅ™ítok ani odtok a tamÄ›j&scaron;
silné zásaditá a naprosto nepitná.
PÅ™i toulání po kopcích na levé stranÄ› kráteru na nás zaÄ•ali zuÅ™ivÄ› doráÅ¾et tÅ
Objevila se mladá Å¾ena na koni a psy zahnala. Ona i koníÄ•ek byli malincí, ale byl na nÄ› nádherný pohled. NÄ›co jako mladý
John Wayne zkÅ™íÅ¾ený s mongolským pastevcem. Shodli jsme se s Joanne na tom, Å¾e jsme nÄ›co tak krásného dlouho
nevidÄ›li. A dodnes litujeme, Å¾e nemáme aspoÅˆ jednu fotku.
Po cestÄ› zpÄ›t k hotelu jsme zaÄ•ali sbírat klacíky a velké
borovicové &scaron;i&scaron;ky, protoÅ¾e jsme mÄ›li na pokoji kamínka a byla nám Ä•ím dál tím vÄ›t&scaron;í a vÄ›t&scaron;í
zima. Po pÅ¯lhodince topení zaÅ¥ukala na dveÅ™e majitelka, hroznÄ› se smála na&scaron;emu úlovku a pÅ™inesla nám
nÄ›kolik poÅ™ádných polen. VeÄ•eÅ™i, která byla zapoÄ•ítána v cenÄ› pokoje, jsme jedli s ní a celou její rodinou rozsazeni oko
kamen. Dokázali jsme kupodivu udrÅ¾et pomÄ›rnÄ› dlouho jednoduchou &scaron;panÄ›lskou konverzaci. Snad proto, Å¾e
z nás v&scaron;ech &scaron;panÄ›lsky nikdo poÅ™ádnÄ› neumÄ›l a tak se nikdo nepou&scaron;tÄ›l do sloÅ¾itých slovních obr
Pak uÅ¾ jsme se my dva s Joanne bavili dál jen anglicky a na&scaron;i hostitele svou domorodou Å™eÄ•i Quichua.
Ti li
byli tak milí a krajina tak nádherná, Å¾e jsme byli rozhodnutí zÅ¯stat alespoÅˆ tÅ™i dny. Nakonec jsme ale uprchli po dvou
dnech, protoÅ¾e vítr zesílil tak, Å¾e se po otevÅ™ených prostranstvích nedalo skoro vÅ¯bec chodit a navíc nás trápila víc a víc
vý&scaron;ková nemoc. Joanne kvÅ¯li tomu navíc dostávala závratÄ› a bála se chodit po strmých stezkách. CoÅ¾ ji - jako
nÄ›koho, kdo strávil velkou Ä•ást Å¾ivota v horách - poÅ™ádnÄ› &scaron;tvalo.
Rozhodli jsme se proto pro pÅ™esun do
známého lázeÅˆského mÄ›steÄ•ka Banos, které leÅ¾í pÅ™ímo pod burácející sopkou Tungurahua.
Ale - o tom zase
pÅ™í&scaron;tÄ›... Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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