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PÅ™i&scaron;el Ä•as rozlouÄ•it se s pÅ™íjemným mÄ›steÄ•kem Banos, ale je&scaron;tÄ› mi zbýval jeden úkol - nákup
&bdquo;sladkého dÅ™eva". PÅ™ed nÄ›kolika lety jsem zaÄ•al hrát na kytaru a kdyÅ¾ pár dní nehraju, zaÄ•ne mi to chybÄ›t. V
Banos Å¾ije spousta hudebníkÅ¯ a jiných umÄ›lcÅ¯ a tak se zdálo, Å¾e by nákup nÄ›jaké star&scaron;í kytary nemÄ›l být problé
JenÅ¾e - ouha! Na trÅ¾i&scaron;tích ani v obchodech nic. PodaÅ™ilo se mi sice objevit výrobce kytar, ale staÅ™iÄ•ký s
dÄ›lá pouze &scaron;panÄ›lky s hroznÄ› &scaron;irokým krkem, na který nejsem zvyklý. &Scaron;koda, protoÅ¾e tam byly fakt
krásné kytary a za rozumnou cenu. Na&scaron;tÄ›stí jsem cestou do hotelu uvidÄ›l ve výkladu obchodu s potravinami
levnou, tÅ™íÄ•tvrteÄ•ní Ä•ínskou kytaru, která mÄ›la docela slu&scaron;ný hmatník a &scaron;la dobÅ™e naladit. BohuÅ¾el s n
strunami, které nemám rád.
Já uÅ¾ mÄ›l podobný nástroj v Thajsku, kde stal pouhých 20 dolarÅ¯ a byl jsem velice
spokojen.
V Banos jsem sice vyplázl cenu dvojnásobnou, ale poÅ™ád to byla malá, skladná a levná kytara, nad
kterou pÅ™itom nemusíte plakat, kdyÅ¾ vám ji v autobuse nÄ›kdo roz&scaron;lápne.
A vyrazili jsme do pralesÅ¯ v povodí Å™
Amazonky. I ty totiÅ¾ v Ecuadoru jsou. JenÅ¾e jsou znaÄ•nÄ› nepÅ™ístupné, vÄ›t&scaron;inu silnic vlastní ropné spoleÄ•nosti
témÄ›Å™ jediná moÅ¾nost, jak poznat prales a Å¾ivot IndiánÅ¯, jsou nesmírnÄ› drahé &bdquo;wilderness lodges", které je
nutné objednat hodnÄ› pÅ™edem.
Zajeli jsme tedy aspoÅˆ do mÄ›steÄ•ka Puyo na bÅ™ezích Å™eky Rio Pastaza, která
do Amazonky. Tam nás autobus dopravil nádherným kaÅˆonem za pouhé dvÄ› hodinky, ale i ty dvÄ› hodiny jízdy z kopce
staÄ•ily na to, aby se drastickým zpÅ¯sobem zmÄ›nilo podnebí. Ocitli jsme se v tropech... Dusné vedro a de&scaron;Å¥ové
pÅ™eháÅˆky prakticky kaÅ¾dou hodinu. A v&scaron;ude kolem nádherná i barevná dÅ¾ungle...
Ubytovali jsme se a vyrazili
do ulic. První, co mi padlo do oka, byl obchod s hudebninami. &bdquo;Buenos tardes! Cuerdos metalicos pór guitara
acustica, pór favor", pravil jsem k prodavaÄ•i mikinovskou &scaron;panÄ›l&scaron;tinou. Dobrý muÅ¾ mi kupodivu porozumÄ›l a
nabídl struny, které ale staly víc neÅ¾ celá kytara. TakÅ¾e: &bdquo;No, gracias". To radÄ›ji budu hrát na nylonky...
Po
pÅ¯lhodinÄ› chÅ¯ze podél Å™eky a pÅ™ekroÄ•ení visutého mostu jsme do&scaron;li k soukromé rezervaci, která nabízí prohlídk
pralesa. Uvítala nás krásná Indiánka - místní obdoba N&scaron;o ÄŒi, sestry Vinnetouovy. S tou jsme si dohodli
soukromou exkurzi na pÅ™í&scaron;tí den, pojedli a popili v restauraci na cestÄ› do hotelu a &scaron;li spát s nadÄ›jí, Å¾e do
rána pÅ™estane pr&scaron;et.
NepÅ™estalo, a tak jsme se mírnÄ› promoÄ•ení dostavili do pralesa, kde jsme zjistili, Å¾e
na&scaron;ím prÅ¯vodcem nebude N&scaron;o ÄŒi, ale jiný domorodec jménem Miguel, který ale neumí ani slovo anglicky.
Od prohlídky jsme tedy moc neÄ•ekali, ale na&scaron;tÄ›stí jsme se mýlili. Miguel byl fajn chlap, znal v&scaron;echny moÅ¾né
rostliny, jejich pouÅ¾ití na léÄ•bu nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích nemocí i pouÅ¾ití jako barviva (vidíte, jak zdobí Joanne), nebo tÅ™eb
výrobÄ› jedu currare. Navíc mÄ›l fakt nádherný dar komunikace, díky kterému jsme se s ním i pÅ™es na&scaron;i nesmírnÄ›
chatrnou &scaron;panÄ›l&scaron;tinu celkem dobÅ™e domluvili.
O zlatý hÅ™eb programu jsem se ov&scaron;em pos
KdyÅ¾ jsme celí promoÄ•eni usedli v domorodé chý&scaron;i u Ä•oudícího ohýnku a ná&scaron; prÅ¯vodce se na chvíli vzdálil,
chopil jsem se pÅ™íleÅ¾itosti: sÅˆal jsem ze stÄ›ny o&scaron;tÄ›p, zaÄ•al jím bojovnÄ› mávat nad hlavou a za zpÄ›vu písnÄ› v
kmene Chamakoko &bdquo;hu, hu, hu, hu, hu" jsem krouÅ¾il okolo ohnÄ›. Má drahá Joanne nevÄ›dÄ›la, co má dÄ›lat. Jestli
mi má nadávat jmény domácího dobytka, hlídat u dveÅ™í jestli se nevrací Miguel, nebo jestli se má smát. Nakonec
zvládla v&scaron;echno... Prohlídka se nakonec protáhla ze dvou hodin na tÅ™i a pÅ¯l, Miguel nám dal svÅ¯j e-mail a
pÅ¯jÄ•il nám nÄ›kolik kníÅ¾ek, ve kterých jsme si pak v recepci je&scaron;tÄ› asi hodinu listovali. Ofotil jsem si z jedné z nich dv
stránky s popisem, jak vypreparovat a scvrknout do velikosti pomeranÄ•e hlavu zabitého nepÅ™ítele a vyrobit tak
&bdquo;tsantsu".
TakÅ¾e - pokud vám, váÅ¾ené Kudlanky, v mrazáku zabírá místo nÄ›jaká ta ukousnutá hlava, staÄ•í
postupovat podle návodu. DÅ¯leÅ¾ité upozornÄ›ní: hlavnÄ› nezapomeÅˆte za&scaron;ít rty, aby du&scaron;e &bdquo;nepÅ™íte
nemohla vyletÄ›t ven a nezaÄ•la vám &scaron;kodit...
UstaviÄ•ný dé&scaron;Å¥ a dusno nám zaÄ•aly lézt na nervy a tak
jsme se rozhodli vyrazit zpÄ›t pÅ™es Banos a Ambato, kolem 6 310 metrÅ¯ vysoké sopky Chimborazo do krásného mÄ›sta
Riobamba. A je&scaron;tÄ› nÄ›co, na závÄ›r pro tuto Ä•ást: malý kvíz pro Ä•tenáÅ™ky a Ä•tenáÅ™e: mnoho Ekvádorcu povaÅ¾
Volcan Chimborazo za nejvy&scaron;&scaron;í horu svÄ›ta. Uhodnete proÄ•? Mikin a Joanne, ze zemÄ› zimy a snÄ›hu
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