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MÄ›steÄ•ko Baños (neboli láznÄ›, koupele) leÅ¾í v pÅ™íjemné vý&scaron;ce 1800 metrÅ¯. TakÅ¾e se tam nekonají ani tropick
vedra, ani vý&scaron;ková nemoc. To bylo nÄ›co, co jsme já i Joanne uÅ¾ moc potÅ™ebovali...

Ubytovali jsme se ve velice pÅ™íjemném hotýlku s oknem do zahrady (plné kvokajících slepic, kterým chybÄ›l kohout) a v
se podívat na jednu z místních atrakcí, aktivní sopku Tungurahua, coÅ¾ znamená v jazyce místních indiánÅ¯ &bdquo;malé
peklo".
Malé peklo se tyÄ•í pÅ™ímo nad mÄ›stem, ale vrchol je moÅ¾no vidÄ›t jen pokud pÅ™ejdete most pÅ™es kaÅˆon,
burácí divoká Rio Pastaza. &Scaron;plhali jsme za mostem do kopce, leÄ• vrchol sopky byl stále zahalen mraky. Vtom
silnÄ› zahÅ™mÄ›lo... To je divné, Å™íkám. Na bouÅ™ku to nevypadá. Vtom zahÅ™mÄ›lo znovu, ale tentokrát temné dunÄ›ní
nepÅ™estávalo. Navíc se zaÄ•ala lehce chvÄ›t pÅ¯da... Z nedalekého domku vy&scaron;el starý muÅ¾, podíval se smÄ›rem
k sopce, pokýval hlavou a pravil: &bdquo;vulkán...".
S touhle sopkou nejsou Å¾ádné Å¾erty. Naposled se rozbÄ›snila v ro
1999 a mÄ›sto muselo být dokonce evakuováno. Zahynula pÅ™i tom i jedna Å¾ena. Ne sice pÅ™ímo díky sopce, ale pÅ™i
sráÅ¾kách s policií, která nechtÄ›la obyvatele pustit zpÄ›t domÅ¯. Na&scaron;tÄ›stí má ale Baños stejnÄ› jako mnoho jiných
ekvádorských mÄ›st svou &bdquo;virgin" (pannu), která mÄ›sto chrání. V Baños je to &bdquo;Svatá panna léÄ•ivých vod".
Tahle dáma prý vyléÄ•ila v tamÄ›j&scaron;ích termálních pramenech spoustu lidí a vykonala i spoustu dal&scaron;ích
zázrakÅ¯.
NapÅ™íklad, kdyÅ¾ se pÅ™ed mnoha lety spla&scaron;il Donu Gonzalezovi kÅ¯Åˆ a shodil neboÅ¾áka pÅ™es z
mostu. DuchapÅ™ítomný seÅˆor staÄ•il bÄ›hem pádu do 70 metrÅ¯ hlubokého kaÅˆonu vykÅ™iknout mocným hlasem &bdquo;S
panno léÄ•ivých vod, pomoz!" - a byl zázraÄ•nÄ› zachránÄ›n.
My tedy radÄ›ji pÅ™es most chodili opatrnÄ› a pÄ›&scaron;ky
jsme nic kÅ™iÄ•et nemuseli.
Druhý den jsme zaútoÄ•ili na samotnou sopku a zaÄ•ali &scaron;plhat do dlouhého a strmého
kopce nad mÄ›stem. Bez vý&scaron;kové nemoci, která nás tak trápila pÅ™edtím, kdyÅ¾ jsme byli ve vy&scaron;&scaron;ích
polohách, jsme se cítili i v dost velkém vedru jako supermani. AspoÅˆ do chvíle, neÅ¾ nás klusem pÅ™edhonil jakýsi místní atle
v péÅ™ové bundÄ›, rukavicích a kulichu. &Scaron;plhali jsme nÄ›kolik hodin, pro&scaron;li nÄ›kolik horských vesniÄ•ek, aÅ¾ js
nakonec do&scaron;plhali k vyhlídkovému místu, kde byla improvizovaná restaurace s dobÅ™e chlazeným Pilsenerem a
dokonce nÄ›kolika turisty.
CoÅ¾ nás dost pÅ™ekvapilo, protoÅ¾e jsme celou cestu témÄ›Å™ nikoho nepotkali, ale vysvÄ›tl
snadné: &bdquo;autobus". V Ekvádoru totiÅ¾ jezdí autobusy prostÄ› v&scaron;ude.
ProtoÅ¾e byl vrcholek sopky jako v
mracích, dali jsme si jen to pivko a jeli autobusem po opaÄ•né stranÄ› kopce dolÅ¯. Po cestÄ› jsme se seznámili s místním
mladíkem, který tam pÅ™es noc stanoval s pÄ›ti dívkami (to si to tak nÄ›kdo umí zaÅ™ídit) a ten nám nad&scaron;enÄ› líÄ•il, Å
byla vynikající viditelnost a Å¾e ze sopky nádhernÄ› &scaron;lehaly plameny.
V Baños bylo krásnÄ› a tak jsme tam zÅ¯stali
celých pÄ›t dní. Vylezli jsme na kdejaký kopec, za&scaron;li do zoologické zahrady, odkud jsme koneÄ•nÄ› vidÄ›li i kouÅ™ící
vrcholek Tungurahuy a rozhodli se nav&scaron;tívit i místní láznÄ›.
Posezení v termální vodÄ› bývá pÅ™íjemné, problém byl
ale v tom, Å¾e domorodci opravdu vÄ›Å™í v léÄ•ivou moc místních pramenÅ¯. A tak jsme se tam ocitli obklopeni velice nemocn
lidmi, hlavnÄ› lidmi s nerÅ¯znÄ›j&scaron;ími koÅ¾ními chorobami... A také s mladou maminkou, která koupala dítÄ›, které témÄ›
nejevilo známky Å¾ivota. HodnÄ› smutný pohled, ale co má Ä•lovÄ›k dÄ›lat, kdyÅ¾ pomoct stejnÄ› nemÅ¯Å¾e.
A tak jsme n
jsme v tÄ›ch koupelích nÄ›jak dlouho nezÅ¯stali.
Navíc jsme museli k doktorovi, protoÅ¾e jsme mÄ›li svÅ¯j vlastní malinký z
problém. Joanne totiÅ¾ nÄ›kolik dní po sobÄ› pÅ™i zvý&scaron;ené tÄ›lesné námaze zaÄ•al krvácet sluníÄ•kem spálený spodn
Nic váÅ¾ného, ale pÄ›kná otrava. Mj. uÅ¾ to jednou mÄ›la a kanadský doktor jí pÅ™ed nÄ›kolika lety tohle krvácení zastavil
vypálením jakýmsi pÅ™ístrojem. Ná&scaron; cestovní prÅ¯vodce, kniha &bdquo;Lonely Planet", nás totiÅ¾ informoval, Å¾e je v
mÄ›stÄ› soukromá klinika lékaÅ™e, který prý vystudoval v SovÄ›tském svazu a pÅ™ivezl si odtamtud i ruskou manÅ¾elku, také
lékaÅ™ku.
V hezké moderní klinice nás pÅ™ivítala paní Irina, která byla velice pÅ™ekvapena, kdyÅ¾ jsem na ní zaÄ•al
mluvit jejím rodným jazykem. Ret Joanny prohlédla a pravila, Å¾e ona je gynekoloÅ¾ka a pomoci nám mÅ¯Å¾e jen její manÅ¾e
&bdquo;kardiolog, který se zabývá i bÄ›Å¾nou medicínou". Poté nás opustila.
Pan doktor Joannin ret nejprve prozkoumal a
pak se zeptal telefonicky manÅ¾elky, co si o tom myslí. &bdquo;Neznaju!", zajeÄ•ela mu odpovÄ›Ä• do sluchátka jeho Irinka a
práskla telefonem. Kardiolog nám tedy po dlouhém mudrování rusky sdÄ›lil, Å¾e jde buÄ•to o pohlavním stykem pÅ™enosný
herpes, nebo jakýsi jiný problém, na který ale uÅ¾ zas nestaÄ•ila moje ru&scaron;tina. Nakonec jsem ale porozumÄ›l slovu
&bdquo;griby". Ha !!! Na mé manÅ¾elce rostou hÅ™íbky! TakÅ¾e nejspí&scaron; to bere jako nÄ›jaké plísÅˆové onemocnÄ›ní..

Dal&scaron;í diskuse s panem doktorem byla zbyteÄ•ná. Diagnóze kanadského lékaÅ™e, který si myslí, Å¾e se jedná o nÄ
Å¾ilku pÅ™íli&scaron; blízko povrchu, nevÄ›Å™il, krvácení zastavit ale také nedovedl a pÅ™edepsal nám zato asi pÄ›t lékÅ¯ na
v&scaron;echno moÅ¾né i nemoÅ¾né. My po zralé úvaze v lékárnÄ› koupili jen jakýsi antibiotický krém, po jehoÅ¾ aplikaci se
ret bÄ›hem dvou dnÅ¯ úplnÄ› a nadobro zahojil.
MoÅ¾ná ale, Å¾e se nad námi slitovala Svatá panna léÄ•ivých vod ....
Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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