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Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k
sobě samému…
(Jan Werich)
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1. Úvodem
Vzdálenosti se zkracují, svět se zmenšuje. Přesto: je cestování hobby až třetího
tisíciletí? Ale kdeže. Vzpomeňme na výpravy starých Egypťanů do tajemné země
Punt. To už je pěkných pár tisíc let. A víte, kde je největší starořímské pohřebiště? No
přece v Hierapolis u lázní Pammukale v dnešním Turecku – nemocným Římanům
zbyly poslední síly na dvoutisícikilometrovou cestu, ale na vyléčení to obvykle
nestačilo. Bibličtí apoštolové se rozprchli po celém světě, urazili pěšky tisíce
kilometrů, mnohdy zcela nehostinnou krajinou. Marco Polo obešel po svých a na
koni čtvrt zemského kvadrantu tam a zpět. Kryštof Kolumbus se plavil až na konec
světa, jeho lodníci se jistě báli pádu do propasti za krajem zemské desky. Abych
nezmiňoval jen cizáky – co Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a jeho „Putování aneb
Cesta z království českého do Benátek a odtud do země Svaté, země judské a dále do
Egypta a velikého města Kairu, potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté
Arábii ležící“? A pak je tu taky Emil Holub, Alberto Vojtěch Frič, Eskymo Welzl,
František Běhounek, Eduard Ingriš, Hanzelka a Zikmund. A další a další.
Tradice by tedy byla. Když už dnes máme pohodlí tryskových letadel, tak proč se
nepustit někam daleko. A třeba i tam, kde nebudeme spát v 5* hotelu a kde
nenarazíme na zlatavý dvojoblouk prodejny hamburgrů doplněný nezaměnitelnou
láhví s červenou nálepkou rozdělenou bílou vlnovkou. Nicméně když už jsme někde,
kde máme možnost si užít i trochu pohodlí, nebraňme se tomu. Spát pod mostem za
každou cenu a strávit dva dny čekáním na stopa si nemůže dovolit každý. To jsou ty
výhody dnešní doby – každý si může vybrat, co mu vyhovuje nejvíce.
A když už jsme na cestách, nenechme se ošálit jednoduchými pravdami a
marketingem podporovanými pohádkami. Zkusme přemýšlet svou hlavou a dívat se
kolem sebe nejen očima, ale i zapojit k tomu mozek. Vždyť může být Velká čínská zeď
vidět z vesmíru? Ale když ne, je kvůli tomu méně impozantní? Je Tádž Mahal opravdu
památníkem velké lásky, nebo jen působivou sebeprezentací (a máme jej kvůli tomu
vyřadit ze svého itineráře)? Je významnější ten panovník, který vede zemi do
dobyvačné války, nebo ten, který stabilizuje situaci po občanské válce a následném
hladomoru – a pokud je to ten druhý, tak proč obdivujeme všechny egyptské
Ramsese a o Tutanchamonovi tvrdíme, že to byl jen takový bezvýznamný klouček?
A co když je to všechno jinak?
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Prosím otočte list (nebo klikněte na okraj čtečky či tabletu), toulejte se a přemýšlejte
se mnou na cestách po celém světě.

Poznámka:
Většina kapitol byla postupně uveřejňována na internetu formou blogů, v této knize
jsou ony krátké texty jen mírně upraveny a je jím dáno určité sjednocující pojítko –
náprava zažitých omylů a návrh nových úhlů pohledu, při kterých je najednou něco
jinak, než jsme zvyklí. Přesto je ten blogový původ znát, styl a forma kapitol není zcela
jednotná, jak by byla při jednorázovém psaní. Zato je (doufám) zachycena určitá
autentičnost pocitů, protože blogy vznikaly pod dojmem aktuálních zážitků brzy po
návratu z cest do popisovaných míst. Zachování těchto prvních dojmů je pro mne
svým způsobem důležitější, než jednotnost formy.
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2. Záhadné Machu Picchu
V roce 1911, při objevení Machu Picchu Američanem Hiramem Binghamem, vědcem
z Yalské University, bylo zřejmé, že město bylo opuštěno najednou, bez předchozích
příprav a ve spěchu. Mnoho práce zůstalo rozděláno a nedokončeno, často
s odloženým nářadím, jakoby si někdo jen odskočil na svačinu. O příčinách odchodu je
několik teorií, např. obavy ze zemětřesení (ale nic zde není pobořeno), nebezpečná
epidemie (ale nenašla se nepohřbená těla), zprávy o příchodu Španělských
dobyvatelů (kteří však Machu Picchu nikdy neobjevili), ale pravdu se asi už nedovíme,
stejně jako to, kam zmizelo všechno zlato, kterého zde muselo být několik tun. Jak
tedy posvátné město Inků zaniklo?
***
Cusco, 1533:
Malá Huasca si hraje s ostatními vybranými dívkami na nádvoří paláce Velkého Inky
Atahualpy. Rodiče, kteří ji byli navštívit, byli dnes neobvykle rozrušeni. I mezi Panny
Slunce se donesly povídačky o bílých vousatých lidech, zpočátku pokládaných za
bohy nebo alespoň jejich posly, kteří se však chovají velmi podivně, zle a krutě. Prý se
už blíží k hlavnímu městu. Loučení s rodiči dnes bylo delší. Jako pokaždé Huasce
připomněli její výjimečnost, vždyť mezi Panny Slunce byly vybrány jen nejdokonalejší
dívky z celé ohromné říše. A Huasca je z nich nejmladší. Když odcházeli, leskly se jim
oči, Huasca si toho nemohla nevšimnout.
Brzy ráno je velekněz probudil a bez vysvětlení a v rychlosti opouštějí ještě potmě
spící město. 160 panen, asi stovka vojáků a pár velekněží. Čeká je náročná
několikatýdenní cesta Svatým údolím řeky Vilcanoci, které někteří venkované také
říkají Urubamba. Spát budou v chrámech a pevnostech, Huasca vždy chtěla vidět
nedobytnou Puca Pucaru, okoupat se v lázních Tambo Machay, poznat Pisac a zažít
atmosféru bájného Ollantaytamba, kde si princ Ollantay prosadil svou lásku i proti
vůli otce své milované, samotného Velkého Inky. Ale častěji spí venku pod
hvězdnatou oblohou.
Po Camino Inca, stezce používané rychlými posly, vedoucí přes hory a kopce nad
údolím dravé řeky, tak dojdou až k Bráně Slunce, kde se před nimi otevírá
neuvěřitelný pohled na město na vrcholku kopce, přesto teď kus pod nimi. Jak to, že
o něm nikdy neslyšela? Velekněz svěřuje dívkám velké tajemství: již od prvních zpráv
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o neznámých dobyvatelích tady budují skryté město, poslední útočiště. Dívky a jejich
kněží zde zůstanou, vojáci se zlatem pokračují dál.
Město má geniální polohu. Kopec sice není nijak vysoko nad řekou, ale zaoblení jeho
vrcholku způsobuje jeho praktickou neviditelnost z údolí. A deštný prales pomůže
skrýt to, co by třeba mohlo upoutat pozornost. Tady zůstanou Panny Slunce
s Veleknězem a dvacítkou nižších kněží, schopných zemědělských a řemeslnických
prací. Panny bydlí v nových domech pod vrcholkem sousední Wyana Picchu, muži žijí
v oddělené části u zemědělských teras. Tady počkají, skryti před světem, na
Atahualpu a jeho dvůr. Ani obyvatelé vesnic v údolí o nich nebudou vědět.
Ale Atahualpa nepřichází. Velitel conquistadorů Francisko Pizzaro ho dávno nechal
veřejně uškrtit, přestože mu Atahualpa nechal jako výkupné zaplnit celou síň zlatem
a stříbrem - 2700kg zlata a 13 tun stříbra asi Pizzarovi nestačilo. Říše je podlomena a
není schopna obrany. Španělé vítězí na celé čáře. Nikdy však nedostanou bájný zlatý
poklad Inků.
Uběhne několik let. Staří kněží umírají jednak stářím, jednak nemocemi. Panny se
snaží pracovat na polích, i když je od toho Velekněz (už téměř nemohoucí) zrazuje,
Panny Slunce nesmí pracovat rukama. Ale začínají odcházet i Panny. Strava nestačí,
město nemá kdo udržovat, suchá léta způsobí hladomor. Huasca pomáhá pohřbívat
kamarádky, už je jich více uložených v pohřebních komorách než na ulicích
vylidněného města.
Nikdo jim nepřijde pomoci, nikdo je nezachrání, nikdo o nich neví. Hausca už nemá
sílu zaopatřit poslední družky, umírající na nějakou horkou nemoc. Klečí na hlavním
náměstí, čelem se dotýká země, příbytku boha podsvětí, velkého hada, loučí se
s bohem země, posvátnou pumou zakletou do vrcholku Wyana Picchu, rukama žehná
vládci nebe, kondorovi v obrysech sousedních tří pahorků. Město bylo kněžími
opravdu vybráno dobře. Posvátná zvířata je uchránila, nikdo je tu nenašel. Ale ani
nezachránil. Huasca, poslední obyvatelka Machu Picchu, zůstává ležet bez života,
z pralesa se blíží puma sledovaná z výšky plachtícím kondorem.
***
Při objevení města bylo nalezeno 173 koster, z toho jen 13 mužských. Zlato nebylo
nalezeno žádné. Město bylo mimořádně dobře zachované, domy nebyly poničeny ani
dobýváním, ani zemětřesením (až výjimky).
Já jsem jej navštívil v roce 2001, a ač naprostý skeptik v oblasti paranormálních jevů,
pozitivních a negativních energií, léčitelství a socialismu, tak u posvátného kamene
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Intiwatany, ke kterému Velekněz přivazoval Slunce, jsem cítil „něco". A ještě více na
vyhlídce u pastýřského domečku, odkud pocházejí nejznámější fotky města. Takže asi
spíše než výron energie tu působí magie místa, jeho genius loci.
Když se mne někdo ptá, kde se mně na mých cestách nejvíce líbilo, jmenuji různé
země a různá místa, nejhezčí místo na světě je však jen jedno: Machu Picchu.
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3. Kruté Chichen Itzá
Házeli Mayové do posvátné studny mladé panny? Jak postavili své chrámy a
pyramidy, když (jak všichni víme) neznali kolo? Proč vyřezávali svým sportovcům
srdce zaživa?
Jan Werich to tam měl rád, říkával tomu místu Čičenice. V jeho době znamenalo
vypravit se do nich dobrodružnou výpravu, plnou strádání a nebezpečí. Dnes se tady
lítá jak na Kanáry, autobus nás doveze až na místo se vším pohodlím. Část kouzla je
nenávratně pryč, ale pro přerostlé kluky, kteří v mládí hltali Halliburtona (pamatujete
jeho skok do svaté studny cenote?), není těžké se na chvíli v duchu přenést do doby
krutých Mayů vyřezávajících zaživa srdce z těl obětí obsidiánovými noži. Právě tady,
v Chichen Itzá, na Yucatánu. V Mexiku.
Chichen Itzá zažilo období největší slávy v letech 600 až 1500 našeho letopočtu. V té
době byly jen s použitím primitivních nástrojů, prý bez znalosti kola (ale pozor: se
znalostí válce, který je na zdejší měkké půdě jistě při přepravě těžkých kvádrů
praktičtější) postaveny nejznámější zdejší stavby: Kukulkánův chrám - pyramida
známá jako El Castillo, Chrám válečníků, astronomická observatoř El Caracol nebo
obrovské hřiště na tlačli, hru podobnou pelotě. Známým útvarem, částečně
přírodním a částečně umělým, je posvátná studna Sacred Cenote.
Tlačli hrála proti sobě dvě mužstva na speciálním hřišti tvaru H, obehnaném zdmi a
tribunami. Uprostřed protilehlých zdí v poměrně velké výšce jsou připevněny
kamenné kruhy s vnitřním průměrem jen o málo větším, než je průměr tvrdého
kaučukového míče. Cílem hry je prohodit míč otvorem v kruhu patřícímu soupeři, míč
se ale odbíjí jen stehny, hýžděmi a lokty. „Koš" je poměrně vzácný, obvykle stačil
jeden k vítězství. Hráči poraženého mužstva byli pak obětováni bohům (srdce zaživa
vyříznuta... a tak dále, však to znáte). Ovšem pozor: podle jiné teorie byli obětováni
hráči družstva vítězného - byla to totiž velká čest, nechat si vyříznout srdce. A podle
další teorie až po skončení zápasu vládce rozhodl, zda obětuje vítěze či poražené.
Hráči tlačli byli vychováváni ve speciálních školách, žili velmi tvrdým režimem, trpěli
drilem, nedostatkem jídla a těžkou fyzickou prací. Celý život jim bylo vtloukáno do
hlavy, že kdo bude obětován bohům, bude pak žít věčným šťastným a pohodlným
životem v mayském ráji, takže neměli problém se nechat obětovat a na svou oběť se
vyloženě těšili. Prý.
El Castillo - pyramida a chrám boha Kukulkána, symbol Chichen Itzá. Devítistupňová
pyramida má strany dlouhé 55 metrů a je vysoká 33 metrů (vypadá vyšší), na každé
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ze čtyř stran je 91 schodů, což spolu s posledním stupněm dává dohromady 365 jako
dnů v roce. Schody jsou poměrně strmé (Američané a Japonci je lezou po zadku),
středem hlavního schodiště vede proto pomocné lano. Kolem schodů jsou zídky
zakončené hadí hlavou, což prý v den letního a zimního slunovratu způsobuje zvláštní
úkaz, kdy se jakoby plazí hadi z vrcholu pyramidy do země. My jsme tam ještě mohli,
dnes už je výstup na pyramidu turistům zakázán. Ono totiž ti Američani a Japonci
padali z prudkých schodů jako švestky a tím schody ničili.
Sacred Cenote, posvátná studna. Na poloostrově Yucatán se nevyskytuje povrchová
voda. Ale pod pórovitým povrchem existují podzemní řeky a jezera, když se u takové
jeskyně s podzemním jezerem zřítí strop, vzniká tzv. cenote. Tu si Mayové občas
doupravili, aby byla přístupnější a hezčí. V Chichen Itzá jsou dvě, ale jen jedna je
svatá. Prý do ní házeli panny, aby si naklonili bohy a ti jim seslali trochu deště. Při
průzkumech v minulém století se skutečně na dně studny našly kostry, na rozdíl od
romantických panen to byly ponejvíce kostry mladých chlapců. Ne že by házení
chlapců do studny bylo méně kruté než shazování slečen, ale „panny" zní tak nějak
erotičtěji než „kluci".
Obětování - oběťmi byli nejčastěji váleční zajatci, jsou známé tzv. Květinové války,
které byly vedeny jen kvůli získávání zajatců pro role obětí. Obě strany se dohodly, že
si zabojují, zajmou pár protivníků a až jich budou mít dostatek, tak skončí. I to mohlo
být jedním z důvodů, proč Mayové prohráli rozhodující válku s hrstkou krutých
španělských dobyvatelů, které rozhodně nenapadlo brát zajatce a ještě je živit.
Naopak, hrozba obětování velela Evropanům bojovat za každou cenu do vítězného
konce.
Oběti byly před samotným aktem asi omámeny či opity. Na vyvýšených místech pak
byly před zraky početného domorodého publika položeny zády přes obětní kámen,
takže hruď byla vypjata vzhůru, končetiny byly fixovány níže. Živé oběti byla otevřena
hrudní dutina obsidiánovým nožem a roztaženými žebry bylo vyňato ještě tlukoucí
srdce. Stále živý mozek oběti se jistě občas stihl pokochat pohledem na vlastní
tepající srdce na plošince-talířku v klíně sochy Chac Moola.
Dalšími metodami oběti byla již zmíněná cenote, mezi prostým lidem bylo oblíbené i
stahování kůže obětí (samozřejmě také zaživa) a její oblečení obětujícím knězem.

9

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Mexiko, Chichen Itzá, El Castillo
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4. Sexy Petra
Zhruba každého půl roku se v televizi prohání Indiana Jones při své poslední křížové
výpravě po jordánské Petře. Působivá je hlavně jeho cesta do nitra stavby, známé
jako Pokladnice, kde najde Svatý Grál.
Do Petry se dostává soutěskou Siq. Jako celá Petra ani Siq se nedá popsat, snad ani
fotky nebo video nepomůže, to se prostě musí zažít, vidět na vlastní oči, projít si ta
mystická místa osobně. Soutěska je kilometr a čtvrt dlouhá, prý 80 metrů hluboká,
ale nám se srázy zdají určitě vyšší, asi je to tím, jak blízko sobě jsou protilehlé stěny,
spolu s převisy tak z nebe vidíme jen uzoučkou stužku (teď šedou, ale při návratu po
5-ti hodinách se oblačnost roztrhá a nebe bude blankytně modré).
Dno Siqu je místy kamenité, místy vysypané jemným pískem, zřejmě oddroleným od
stěn, místy jsou jasně patrné zbytky staré římské dlažby, dnes ošoupané statisíci
návštěvníků - pevné boty jsou nezbytné, dlažba může být kluzká a na skosených
hranách či ve spárách mezi kameny by se lehce zvrtla noha. Soutěska má stálý mírný
spád, v jejich stěnách tak mohl být vybudovaný vodovod zásobující město vodou.
Vodovod je žlábek vytesaný ve stěně, místy také vedoucí po dně podél cesty, dříve
byl zakrytý keramickou dlažbou, dnes jen místy narážíme na její zbytky. Životnost
produktů práce člověka prohrává boj s přírodní konkurencí - kameny jsou zachovány
lépe než keramika.
Před námi se otevírá ve zdánlivě neprostupné hradbě skal uzoučká světlá štěrbina a
za ní růžově září antická fasáda Pokladnice al-Khazneh, nejznámější stavby Petry,
místa, kde Indiana Jones nachází Svatý Grál ve své poslední křížové výpravě, místa,
které zná dnes celý svět ze všech reportáží a propagačních materiálů Petry, místa,
které provázelo oznámení jmenování Petry jedním z novodobých divů světa
(paradoxně není o tolik mladší, než byly některé divy starověké, alespoň v porovnání
s riodejaneirským Kristem).
Průčelí Pokladnice je rozděleno do dvou hlavních pater, spodní patro tvoří velká
veranda oddělená od náměstíčka před sebou šesticí korintských sloupů, jemně
zdobené krajkové lístky na jejich hlavicích jsou dodnes jako nové, fasáda je vtesaná
do skály tak důmyslně, že déšť na ni zřejmě vůbec nedopadá a tak je erozí prakticky
nepoznamenaná. Horní patro připomíná trojúhelníkový pilon nad vstupy do
antických chrámů podpíraný po stranách vždy dvojicí také korintských sloupů,
prostředek pilonu je ale přerušen mezerou vyplněnou kulatou věžičkou, pro antiku
zcela netypickou, zakončenou kulatou vázou či urnou na samotném vrcholku. A nad
pilonem se ještě tyčí náznaky dvou egyptských obelisků pohlcených ovšem brzy
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skalním masivem. To vše vsazeno do skály, do obdélníkového rámu. Přes všechen ten
stylový architektonický miš-maš (antika, nabatejský vlastní styl, kulatá věžička,
egyptské obelisky) působí celek neuvěřitelně harmonicky a pohled na slavné průčelí
od ústí Siqu, případně přímo ze soutěsky, dodnes dokáže ohromit i zkušeného a
zcestovalého turistu, poznamenaného nihilismem západního světa. Jak tento pohled
musel působit na starověké poutníky převážející v karavanách kadidlo a jiné tehdejší
drahocennosti skrz nehostinné pouště.
Bohužel uvnitř už to tak romantické není. Jen velká obdélníková místnost bez
jakýchkoliv ozdob, výčnělků či vstupu do jeskyní se Svatým Grálem. Filmaři nás
ošálili. Ale vadí to tady někomu?
Na konci táhlé stezky se zvedá mohutná Urnová hrobka, první z Královských hrobek
lemujících úpatí svahu. My jen procházíme pod ní a prohlížíme Královské hrobky od
poslední z nich, hrobky Sextia Florentina, poznamenané zubem času více než hrobky
sousední. Před ní je vytesaná největší fasáda Petry, průčelím připomínající římské
paláce, a proto podle nich pojmenovaná Palácová hrobka.
Nahlížíme do jejího sálu a pokračujeme kolem méně zachovalé Urnové hrobky k
hrobce Korintské, ke které musíme vystoupat několikero schodišť nad oblouky jejích
základů. Jsme zde naprosto sami, jen pár místních dětí žebrá o náplast na odřené
ruce. Pár kousků rychloobvazu jim věnujeme, ale když se najednou odněkud vynoří
desítky dalších najednou podezřele zraněných dětí, mizíme do vnitřního sálu
Korintské hrobky. Tím, že jsme sami, můžeme konečně v klidu vychutnat akustiku
ohromného prostoru. Stěny a strop jsou zdobeny barevnými žílami červené a černé
barvy tak dokonalými, že se dokonce chvíli přeme o jejich přírodním či umělém
původu. Ale je jasné, že zdejším malířem byla a je jen a jen příroda.
Po opětném sestoupání se schodů Korintské hrobky registrujeme sice menší a méně
zachovalou Duhovou hrobku, jejíž kouzlo nespočívá v architektuře, ale v duhových
barvách její fasády, nejpestřejších v celé pestré Petře. Obdivujeme pravidelné
vodorovné pruhy střídavě citrónově žluté, rudě červené a výrazně modré, ne vždy
oddělené od sebe ostrým přechodem, ale častěji pozvolna se prolínající duhovými
efekty. Slunce, teď už na plno svítící z modré oblohy, barvy ještě zdůrazní.
Proti nám se žene splašený oslík bez jezdce, brzy je nám jasné proč, když se objeví
jeho schvácený majitel snažící se zjevně bez nejmenší naděje zvíře bažící po volnosti
dohonit. Když se mu kolega snaží pomoci a oslovi zahradí cestu, oslík bez váhání
zamíří přímo do prudkého svahu a za chvíli nám mizí z dohledu. Až později ho
objevujeme na vysokém skalním výběžku, kde snad za ním ani majitel nemůže.
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Pokladnice al-Khazneh při pohledu ze soutěsky Siq.
Rozhodně neskrývá vstup do jeskynního systému s ukrytým svatým grálem.
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5. Tuniské Hvězdné války
Do Tuniska často míří zájezdy cestovních kanceláří plné turistů očekávajících exotiku.
Ale náraz arabského světa je někdy krutý. Mentalita domorodců šokuje nepoučené
turisty zvyklé na evropská letoviska, kteří jsou pak zklamaní až frustrovaní. Ale
Tunisko může i jim nabídnout něco více než pláže Středozemního moře. I z pobřeží
není problém se dostat třeba na Saharu a domluvit si výlet džípem do pouště. Pravda,
za peníze.
Jak takový výlet může probíhat?
Nastupujeme do moderních a klimatizovaných džípů 4x4, Landcruisery od Toyoty. Po
cestě potkáváme další desítky a desítky těchto bílých teréňáků, na jednu stranu to
musel být pro Toyotu ohromný džob, na druhou to je i výborná reklama, protože to,
co tady tato auta dvakrát denně absolvují, to je na smeknutí. To už musí být skutečný
off-road.
Vyrážíme přímo skrz solné jezero Chott El-Gharsa, kdybychom to nevěděli, tak to ani
nepoznáme. Kolem nás je zdánlivě obyčejná písečná planina. Rychlostí 120 km/h
uháníme po dobré silnici, jen u častých kontrolních bodů policie řidiči zpomalují. Před
námi se zvedá nějaké vyprahlé pohoří, po chvíli na jeho úpatí spatříme zelenou
skvrnu. Rychle se blížíme k horské oáze Chebika.
Poslední úsek cesty stoupáme do kopců prudkými serpentinami. Zastavujeme u
hliněné osady na úpatí kopců roztržených na dvě části trhlinou, do které se dobývá
cíp palmového háje. Je to tady nějaké povědomé - scenérie utkvěla v paměti
z oskarového Anglického pacienta, ten se tady totiž natáčel.
Vystupujeme, zpevněným svahem se škrábeme na vrcholek nad osadou, panorama
je úžasné, ruiny domečků před palmovým pozadím vypadají velmi romanticky. Malí
kluci nám začínají nabízet zkameněliny mušlí a minerály, buď čiré krystaly (křišťál)
nebo fialové, o kterých tvrdí, že je to ametyst, ale fialové ruce je prozradí, že falšují
křišťál inkoustem. Za trhlinou ve skále, kterou se musíme přesunout na druhou
stranu hřebenu, se otevírá výjev jak z faty morgány v Limonádovém Joeovi. Cesta
klesá k tyrkysovému jezírku mezi palmami. Nenecháme se zdržovat prodejci minerálů
a jdeme si prohlédnout ten zázrak. Přímo ze skály tu prýští potok, zázračný pramen.
Pro tuto oázu jistě.
Prý je voda i pitná. Ale jen pro domorodce. Rádi věříme. Kocháme se barvami a pak
se pouštíme po toku potůčky kaňonem, který si za tisíciletí prorazil skalami. Místy se
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jde po kamenech, ale nic náročného. Jen se člověk nesmí nechat unést tou krásou
kolem a musí občas hledět pod nohy. Kaňon je celkem úzký, jinde se zase rozšiřuje a
umožňuje tak přežívat palmám, které tu v pustých kopcích vypadají skoro nepatřičně.
Nakonec neodoláme a koupíme od místního kluka po dináru jednu zkamenělinu a
několik krystalů zarostlých do kamene (kámen je rozštípnutý, krystaly jsou uvnitř a
jsou vidět po odklopení kamenného vrchlíku). Vracíme se k autu a u parkoviště si
sami najdeme několik krystalů křišťálu, hezčích než jsme koupili.
Jedeme delší úsek. Vracíme se známou cestou přes menší ze solných jezer a
pokračujeme pouští. Ovšem stále po asfaltové cestě. Míjíme občas bezprizorní stáda
velbloudů, upozorňují na ně i značky podél cesty. Z rádia se linou arabské melodie,
ale občas se mezi nimi objeví Life is life, případně Tragedy od Bee Gees, to bychom
nečekali.
Na poušti vane prudký vítr, místy jako bychom jeli do písečné bouře, písek se valí
přes cestu. Najednou řidič odbočuje z asfaltky přímo do pouště. Není to
neposkvrněná poušť, jsou vidět vyjeté koleje, je zřejmé, že se tudy pravidelně jezdí,
ale už se tomu nedá říci ani cesta, spíše se občas vyrýsují koleje v místech, která jsou
úzká. Pořád jedeme pouze na přední náhon, ale nic jiného než off-road by tu
neprojelo. Rychlost pochopitelně klesla, ale i tak jedeme skoro 60 km/h, kromě hrbů.
I tady potkáváme stádo velbloudů. Rovina se začíná mírně vlnit a zvedat, stále více si
připadáme jako na rallye. Najednou se před námi zvedne 10-15 metrů vysoký hřeben
kolmo k cestě, která tu vede přímo vzhůru. Sice se skoro nechce věřit, že to lze vyjet,
ale Landcruiser nemá problém. Nahoře zastaví, pomalu se přehoupne na druhou
stranu a spustí se dolů po svahu, který nám připadá skoro svislý. Přeskočíme přes
ještě jeden hrbol a řidič nám zpomalí, abychom se podívali dozadu, co jsme to právě
překonali za překážku.
Teď teprve přechází poušť do písečné části. Konečně zapínáme zadní náhon, protože
zadní kola občas plavou. Mám podezření, že některým smykům je trochu pomoženo,
ale zážitek je to docela silný. Zpočátku nízké přesypy začínají růst na duny, ty největší
mohou mít kolem 12 metrů. I ty v pohodě překonáváme osvědčeným způsobem: na
plný plyn nahoru, skoro zastavit a se skoro zablokovanými koly dolů.
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Saharské Hvězdné městečko

16

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Míjíme povědomé místo, kde na rovině mezi dunami jak stádo velkých ovcí leží
tmavě hnědé kameny. Tudy přece pochodovali roboti na planetě Tatooin v prvním
dílu Hvězdných válek. A z další duny hledíme opět na Tatooin - tentokrát na
městečko Mos Espa. A právě planeta Tatooin byla točena zde, přímo uprostřed
pouště. Po skončení natáčení nechal režisér George Lucas stát kulisy na místě, teď je
z nich prvotřídní turistická atrakce. Ve filmu je sice trikově přidáno mnohem více
domů v pozadí, ale domy hercům nejbližší jsou skutečné.
Džíp zastavuje u vjezdu do města před „vysílačkami". Odněkud se vynoří pár berberů
a nabízí na prodej korálky a přívěšky, nám však zůstává relativně málo času,
domluvené 4 hodiny budou za chvíli končit, nemůžeme tedy marnit čas. Ale tady
opravdu stačí namířit aparát naslepo a mačkat spoušť, nelze nemít atraktivní záběr.
I přes vzrušující prostředí nelze nevnímat jehličky písku hnaného prudkým větrem,
bodající do všech obnažených částí těla, zakrytého v tomto vedru jen nejnutnějším
oblečením. Ale i ten vítr konec konců dotváří atmosféru místa. Prolézáme domy
kolem centrálního prostranství, ale zvenku jsou fotogeničtější, vždyť to jsou kulisy.
Ale nejsou to jen přední stěny, žádná Potěmkinovská vesnice, domy jsou skutečné
z fortelného materiálu. Jinak by zde dlouho nevydržely. Otázka je, co by s nimi i tak
udělal pořádný liják, protože to vypadá, že jsou uplácány převážně z hlíny na
dřevěných konstrukcích. Jen vysílačky jsou dřevěné, občasné slepé potrubí je
z hliníkového plechu.
Na poslední chvíli si vzpomeneme, že nemáme jemný saharský písek. Utíkám
k nejbližší duně za městečkem a do narychlo vypité PET láhve nabírám písek tak
jemný, že se chová jako voda. Pak už musíme chtě-nechtě nasednout a stejnou
cestou se vracíme.
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6. Bílá Masajka byla regulérní blázen!
Při toulkách východní Afrikou míjíme stovky masajských vesnic a vzpomínáme na
knihu o Bílé Masajce, Corinně Hofmannové, Švýcarce, která se při dovolené
v Mombase zamiluje do Masaje a odchází s ním žít do keňského vnitrozemí. Je
Corinna marketingový produkt, nebo blázen?
Nechápou ženy, my muži nechápeme tím více. To přece není možné, to musí být
jinak. Třeba ti Masajové chodí v krojích kvůli turistům, doma vaří na plynu, mají
splachovací záchody, moskytiéry a satelitní TV v ložnicích. Anebo nic z toho, ale pak
se Corinna zbláznila. Chceme se přesvědčit na vlastní oči. Pro našeho řidiče (černého
tanzanského rangera s večerníčkovským jménem Emanuel) nic není
nemožné, hakuma matata.
Zastavuje u jednoho krallu někde mezi Serengeti a Ngorongoro, hned přichází
náčelník v červené dece a brzy známe výsledek – za 30 USD nás pustí do vesnice a
budeme přátelé. V landroveru je nás 6, to znamená 5 doláčů na osobu, no neberte
to…
Jen jestli má náčelník svou vesnici pod kontrolou. Ti bojovníci s tenkým kopím se
netváří moc přátelsky. Ale co, Masajové nejsou kanibalští, v nejhorším vezmou
prachy a pak nás vyrazí. Jdeme ven.
Celá vesnice mimo starců (tedy osob nad 50 let) je hned na nohou. Nečekané
množství domorodých Masajů se shromáždí před krallem, zvlášť muži a zvlášť ženy
s dětmi. Dolar je tu mocnější než Bůh, takže se rozhodnou bílé mzungy uvítat velkým
vítacím tancem a zpěvem. Přičemž zpěvem myslí jednoduchý nápěv doprovázený
temným až výhružným brumendem, mručí muži, mručí ženy, mručet se snaží děti.
K tomu se podivně klátí (každý jinak) dopředu dozadu, nohama podupávají do rytmu.
Sem tam se projdou špalírem kolem nás, registrujeme jejich typickou obuv –
kristusky z pneumatik. Jen jeden má sandály jak od Bati. Asi jsou od Bati, Bata má
kousek od Nairobi velkou fabriku, která zásobuje půl Afriky. Později zjišťujeme, že
sandálový podnáčelník mluví anglicky a je tedy váženou postavou.
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Uvítací tanec Masajů
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A začíná typická část Masajských slavností, sounožné výskoky z místa, čím výše, tím
lépe, čím víckrát, tím líp. Skáče vždy jeden předstoupený tanečník, občas se k němu
přidá druhý, jednou dokonce netrpělivý třetí mladík. Pár veleskoků, tvrdý poslední
dopad gumových podrážek a nastupuje další.
Ženy zatím mručí stranou hlavního dění. Ověšeny korálkovou bižuterií, s děravýma
ušima s navěšenými těžkými ozdobami, některé obtěžkány dětmi v náručí. Mručení
je tak nebaví, když chlapi nekoukají, tajně si také poskočí. Ale jen z nudy, to rozhodně
v masajských tradicích není.
Když už jsme dostatečně uvítáni, otvorem v trnovém plotu vcházíme do krallu.
Vesnice je kruhová, význam ohrady z trnových keřů kolem chatrčí plně chápeme,
v minulých dnech jsme viděli zblízka dostatek slonů, lvů, gepardů, hyen a podobné
havěti, která by si ráda přilepšila. Uprostřed druhá známka civilizace (po sandálech
podšéfa) – čtyři černé cisterny na pitnou vodu. Ostatně jinou než pitnou vodu
neznají. Mytí se zde nekoná, ani u lidí, ani u nádobí či šatů. V písečném prachu
serengetských plání by to ostatně bylo zbytečné.
Rozdělí nás na dvojice, nás dva zve k sobě domů Sandálový Masaj. Ono to vlastně
není přímo k němu. Maňaty patří ženám (které je samy staví), on jako správný Masaj
jich má několik (každá ho stála 16 krav), domy musí pravidelně střídat, na to je
masajský zákon. Před maňatou, kterou navštívíme, sedí stará mama, o kterou se
stará nejstarší vnučka. Kolem se batolí nějaké děti, ale v domě není v tuto chvíli
nikdo. Maňata je postavena ze silnějších dřevěných větví, stěny jsou spleteny z prutů
a utěsněny naplácaným kravským lejnem. Suché už nesmrdí.
Nejdříve nic nevidíme, Masaj nás poslepu usazuje na nějaké prkno, později zjistíme,
že sedíme na manželském loži. Maňata má totiž několik částí – předsíň, kde se vaří
na otevřeném ohni (kouř se snaží uniknout škvírami ve stropě, ale většinou nepříliš
úspěšně), a která současně slouží jako sklad, špajz a chlív po mladá kůzlata, v druhé
části je pak manželská postel, formálně oddělená od dětské postele. Stejně musí děti
na noc vypadnout k příbuzným, když je táta doma. V našem domě jich prý spává
osm. Nechce se nám to věřit, ale děti starší sedmi let jsou po většinu roku na
internátě v civilizaci.
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Ženy neskáčou a nemručí

Mamma před maňatou ze sušeného trusu
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Masaj chvíli hovoří o praktickém životě, o dobytku a nedostatku vody, o manželkách
a jejich střídání, o hlavní potravě – hovězí krvi upuštěné z krku živého zvířete
smíchané s mlékem, často několik dnů jediném jídle. Ale dlouho to nevydržíme. Tma,
dusné vedro, tečou z nás čůrky potu, chatrč sama o sobě nevoní, zbytky jídla a pach
potu také zrovna nepřispívají k libému ovzduší. Rádi se vracíme do žáru afrického
dne.
Dvě mladé Masajky, jedna s asi ročním dítětem, využívají chvíle menší pozornosti
okolí a jdou si také prohlédnout bílé mzungy. Dítě si hraje s odhaleným prsem, žena
si je cudně zakryje a učí dítě mávat cizincům za bonbóny. Ale už se řítí rozlícený
manžel (asi obou žen) a zahání je zpět do maňaty. Nemůžeme nevzpomenout na
nesmyslnou žárlivost Lketingy na Corinnu, která ji teprve přiměla utéci po několika
letech zpět do Evropy. Jak zde mohla tak dlouho vydržet, prožít několik malárií,
porodit dceru…

A náš závěr z celé návštěvy krallu? Ta Corinna musí být regulérní blázen!!!
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Náš masajský průvodce krallem uvnitř maňaty

Obě své ženy jejich manžel brzo zahnal do maňaty
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7. Nosorožci útočí!
Známe nosorožce bílé a nosorožce černé. Jakou mají barvu, bílou a černou? Ale ne,
oba jsou stejně šedí. Přesto se od sebe poznají jednoduše, aspoň podle turistických
bedekrů a jiných průvodců divočinou je to jako u lidí. Bílá máma má dítě před sebou,
tlačí je v kočárku. Černá mamina si je nese za sebou, v šátku na zádech. Zrovna tak
nosorožkyně bílá má mladě vepředu, černá vzadu. Skutečně?
Trvání kopulace u nosorožců je asi půlhodinové, většina savců jen závidí. Že by zato
mohl ten dlouhý, tvrdý vztyčený roh? Tak uvažují pytláci.
Populace nosorožců je zdecimovaná především pytláky. Ti je lovili a loví kvůli jejich
dlouhému rohu, který se po rozemletí na prášek považuje za účinné afrodisiakum,
tedy v pověrách. Skutečnost je jiná, jediný "pozitivní" vliv může být způsoben tak
nanejvýš placebo efektem, aneb přání bývá otcem myšlenky... Přesto se počet
afrických nosorožců (o asijských psát nebudu) díky černému lovu snížil z 8000 kusů v
šedesátých letech minulého století na necelou půltisícovku v současnosti.
Většina nosorožců žije v národních parcích a jsou snad jejich nejpřísněji chráněnými
obyvateli. Mnohem více je nosorožců bílých, česky správně tuponosých, nosorožců
černých, tedy dvourohých, je ještě mnohem méně. Zajímavé je, že černý a bílý
nosorožec se barvou vůbec neliší, oba jsou prostě šedí a jen šedí. Jen když se vyválí v
bahně, jsou někdy tmavší (hlavně když je blátíčko ještě vlhké), po uschnutí jsou pak
ale třeba skoro úplně bílí. Omyl v pojmenování prý vznikl chybnou interpretací
anglického "wide", široký, které domorodci slyšeli nebo četli jako "white", tedy bílý.
Bílý nosorožec se totiž živí nízkou trávou a tomu má přizpůsobenou tlamu, která je
skutečně široká. Černí nosorožci si pochutnají i na keřích a k tomu jim pomáhá tlama
protáhlá skoro do krátkého chobotku.
Není úplně snadné je poznat. Známé pravidlo poskytuje jednoduchý návod: je to jako
u lidí, nosorožec bílý má mláďata obvykle před sebou (jako bílá žena kočárek), u
černých mládě samici následuje vzadu (černá máma nosí své bejby na zádech).
Teorie dobrá, ale kdo viděl nosorožce v přirozeném prostředí, ví, že to není pravda.
Mládě je prostě tam, kde se mu zrovna chce a kde jej máma nechá.
Ne v každém africkém národním parku nosorožce najdeme. My je v listopadu 2008
pozorovali hlavně u jezera Nakuru v Keni, i když jsme je zdálky zahlédli i v
tanzanském Ngorongoro. Ale do Nakuru byli svezeni i z jiných míst a díky relativní
izolovanosti jezera (a díky nevelké rozloze parku) bylo možno vytvořit systém hlídání
pomocí elektrických protipytláckých hlásičů a ohradníků, takže se zde úspěšně
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rozmnožují a je možno se k nim s doprovodem domorodého rangera přiblížit na
vzdálenost docela malou (mnohým turistům až nepříjemnou). Přesto se nejedná o
žádnou zoologickou zahradu. Zvířata zde žijí normálním divokým životem, nikdo je
nekrmí, nikdo je nijak neomezuje. Ale také je nikdo nestřílí.
Při naší cestě parkem narážíme nejdříve na líného samce, leží uprostřed louky na
břehu jezera a má nás na háku. Dělí nás od něj říčka, kterou nezdolá ani naše toyota
s náhonem na všechna 4 kola. Snažíme se objet říčku přes její mělčí ústí do jezera,
kde rozháníme hejna pelikánů a plameňáků. Těm se ve zdejším bezodtokovém jezeře
obzvlášť daří, protože alkalická voda způsobuje přemnožení vodních řas, nejchutnější
potravy plameňáků. Ale najdou se zde i ibisi a jeřábi.
K našemu nosorožci se nakonec ani nesnažíme dostat. Na udusaném břehu jezera
sledujeme totiž napínavější scény, kdy spolu bojují další dva samci - ten menší je
evidentně vyzyvatel, druhý, větší, by se raději pásl a bojuje jen povinnosti, brání se a
ustupuje s nadějí, že to menšího kolegu přestane bavit. Ten ale nevidí, neslyší a rány
rohů slyšíme i přes spuštěný motor. Obvykle nás ranger nechá fotit v klidu s
motorem vypnutým, ale tady ne. Asi ví proč. Když se dostaneme k bojujícímu páru na
nějakých 10 metrů, ukáže se, že nevšímavost bojovníků k okolí není taková, jak se
zdála. Náhle oba zvedají hlavy a už dusají mohutné nohy a ženou dva kolosy k
našemu autu. Řidič neváhá, řadí zpátečku a zbaběle couvá ze zóny ohrožení, kterou si
zvířata brání.
Naštěstí je nebaví nás pronásledovat. Tyto dvoutunové kolosy běží nečekaně až
šedesátkou a hned tak se neunaví. Teď jim ale stačí, že nám nahnaly trochu strachu a
vrací se k předešlé zábavě - už zase třískají rohy o sebe.
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Nosorožec bílý (pozná se podle široké tlamy, barva nehraje roli)
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Mohli bychom sledovat souboj i déle, ale ono to těm nosorožcům dlouho trvá
všechno, nejen ta kopulace, takže vítěze bychom se asi stejně nedočkali. Jedeme
tedy podél ustupujícího břehu dočasně vysychajícího jezera, narážíme ještě na další
skupinku nosorožců, tentokrát mírnějších a slušně vychovaných - když nás vidí,
poslušně zapózují ve fotogenické skupince. My se ale nezdržujeme, chceme se
podívat na jezero z výšky, z vyhlídky na blízkém kopci, kde je dokonce možno
výjimečně opustit auto. Obdivujeme scenérii jezera s okraji růžovými hejny
plameňáků, zatímco se našim nadšením baví paviáni, kteří se přišli zasmát nad
naším skoro dojetím z té krásy kolem.
Ráno si vše ještě zopakujeme. Máme štěstí i na vzácnější černé nosorožce (dvojrohé),
kteří tentokrát nebojují, ale snídají trávu zvlhčenou ranní rosou. A ráno jim
zpříjemňují ibisi, kteří tady nahrazují tradiční klubáky, malé zoborožce, čistící tlustou
kůži tlustokožců od parazitů. Je nám líto zraněného samce. Polehává na trávě a na
krku má otevřenou ránu, asi od soupeřova nosorohu. Připadá nám, že by to mohl být
ten větší ze včerejších bijců.
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Značkování území
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8. Aktivita v zemi, kde zítra již znamenalo
včera
V polovině osmdesátých let minulého století jsem byl místo povinné prázdninové
aktivity vybrán jako jeden z vyvolených (po pravdě: brali každého, kdo se přihlásil) na
brigádu k „přátelům", do země neomezených možností, do našeho vzoru - Sovětského
Svazu. Země prý tak moderní, že zítra tu již znamenalo včera? Kdepak. Samozřejmě
jsme věděli, že nejedeme do technologické velmoci, ale skutečnost byla tak tristní, že
jsme až zažili jistý druh civilizačního šoku.
No neberte to, místo brigády v celulózce (výroba toaletního papíru) si zajet zadarmo
na místa, kde se tehdy nedostal každý - do SSSR se mohlo jen na pozvání, nebo
s cestovní kanceláří zajišťující program minutu po minutě. Dva týdny budeme
budovat v Tule, další dva pak strávíme v Leningradu (dnes opět Petrohrad) a Moskvě.
Takže se ocitám s partou vrstevníků, studentů 3. ročníku VŠ, v lehátkovém vlaku
směr Moskva, dále pak pokračujeme lokálním expresem na jih do Tuly. Dva dny a dvě
noci a jsme tam cobydup.
Vyzvedává nás komsomolec Viktor (když se spřátelíme, pochlubí se nám, že již brzy
bude přijatý do strany, tedy KSSS). Cítíme, jak si nás váží - poslali pro nás zvláštní
autobus, veterán, asi jsme čestní hosté. Nebo že by to bylo jinak? Ony ty autobusy
tady jsou všechny takové nějaké veteránské, dokonce ještě ví, než ten náš.
No nic. Aspoň studentské koleje, kde jsme ubytovaní, vypadají docela moderně. Na
rozdíl od roubenek v bočních uličkách kolem je to běžná panelová stavba, na jaké
jsme zvyklí i od nás, jen trochu zanedbanější. Kovové palandy jsou OK, bereme to
jako trénink na povinnou vojnu, od září nás čeká jednou týdně vojenská katedra a
příští prázdniny měsíční kurz. Jenom ta hygienická místnost, tu nějak nezvládáme.
Nudle asi 5x3 metry, na delší stěně rozbitá zrcadla, pod nimi pět jen o trochu méně
poničených umývadel a u druhé stěny (asi tak metr od umývadel a další metr před
protější zdí) - pět porcelánových toaletních mís. Bez prkýnek, zato s kbelíkem na
zalívání. Žádné zástěny, žádné dveře. Večer nevíme, zda se máme cítit trapně, nebo
se královsky bavit. Zatímco si čistíme zuby, v zrcadlech sledujeme za našimi zády
místní kolegy studenty, jak používají toalety. Musíme to nastudovat, taky nás to
po(s)tupně všechny čeká. Takže žádné nehygienické sezení na porcelánu - správně se
musí vylézt i v botách na mísu, tam dřepnout se spuštěnými kalhotami jako netopýr a
konat svou potřebu. Přitom se dá konverzovat se sousedy na mísách i u umývadel.
No paráda. Neodvážím se to fotit, ale byla by to jistě Fotka roku ve WorldPressPhoto.
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Někteří z nás jsou splachovací (na rozdíl od záchodů) a brzy se přizpůsobuji místním
zvyklostem. Ale kamarád, chudák, ten má problém. Raději to pár dní drží a pak chodí
do parku a riskuje problém s milicionářem. Až ke konci pobytu to vymyslí - domluví
se s podobně choulostivým kamarádem a zatímco jeden vykonává, druhý drží kliku a
křičí na nechápající Rusy: „Nělzjá, zaňáto!"
Přes den pracujeme v parku Přátelství. Budujeme základy pro asfaltové chodníky.
Nejoblíbenější výraz? Přece sousloví „sice - zato". Místo krumpáčů dostáváme
„lómiky", železné tyče 160 cm, průměr cca 3 cm. Sice těžké, zato nerozbitné. Sice se
s ním pracuje těžce a pomalu, zato má práci více lidí (to bylo v SSSR s plnou
zaměstnaností hodně důležité). Místo koleček máme „nasílky", dřevěné plato
s pěticentimetrovým okrajem. Sice se do nich vejde asi osmina toho, co do
koleček, zato jsou k nim potřeba dva lidé. Sice se nadřou více, než
s kolečkem, zato práce pěkně vydrží.
A nešetří nás ani místní šoféři českých tatrovek, kteří vozí štěrk. Zvednou kdekoliv
korbu a vysypou štěrk na jednu hromadu, ze které jej pak v „nasílkách" roznášíme po
celém parku. Až to kamarád s řidičákem na náklaďáky nevydrží, vyhodí šoféra a při
pomalém pojezdu krásně vysype štěrk na správné místo v potřebné délce dvaceti
metrů. Nám pak stačí dorovnat (cca půl hodiny práce namísto dřívějších hodin tří).
Šofér jen nevěřícně a obdivně kroutí hlavou. Když přijede znovu, frkne štěrk na
hromadu úplně stejně, jako před instruktáží. Teď nevěřícně kroutíme hlavou zase
my.
Jedeme se trolejbusem podívat do města a cestou zpět úpěnlivě prosí kamaráda
domorodá kráska, ať jí prodá to nádherné tričko se zápaďáckým nápisem Speedway,
tedy česky Plochá dráha :-), co má na sobě. Chystáme se všichni nakoupit si tu za
vydělané děngy foťáky Zenit se zabudovanými expozimetry, takže každý rubl dobrý.
Kamarád svléká triko a prodává jej za docela solidní sumičku - vtom přichází
nenápadný pán v šedém obleku (dívka mizí), odklopuje klopu s odznakem (jako ve
špatném filmu) a přikazuje vystoupit. KGB. Prý zakázaná šmelina a jdeme na
komisařství. Nás je 8, on je sám, ulice prázdná. Přijíždí další trolejbus, od srdce se
zasmějeme a nastupujeme. Komisař za odjíždějícím trolejbusem hledí s otevřenou
pusou a nechápe - to se mu ještě nestalo, že by si někdo dovolil neposlechnout a
dokonce se na něj bez obav vykašlal.
Večer jsme pozvaní na Večírek přátelství pořádaný na naši počest. Přijdeme v našich
džínách a trochu se stydíme - sovětští molodci mají tesilky a saka, v rukách každý
diplomatický kufřík. Na stole rybičky s černým chlebem, ale co k nim? Záhada je brzy
rozluštěna. První komsomolec otevírá kufřík a v něm jsou naskládány lahve vodky -
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buď se tu vyrábí láhve podle kufrů, nebo naopak, v každém případě je prostor v kufru
využit dokonale. Hořčičáky se plní vodkou, první „dvěsti gráma" (dvě deci) pijí naši
noví kamarádi na ex. Druhé taky. Třetí až desáté maximálně nadvakrát. Nevěříme, že
dožijí zítřka. My se mírníme, přesto další den jsme to my, kdo užívá toalety poněkud
netradičně.
Jsme už kamarádi. Dokonce o nás vychází celostránkový článek s fotkami ve zdejších
novinách, Molodoj Komunar se jmenují.
„Druzjá" pro nás chystají na rozloučenou překvapení, poslední dny se tváří velmi
tajemně. Ke konci pobytu v Tule nás berou před oblastní sídlo KSSS, kdy vlají
spolu československá a sovětská vlajka, pečlivě nás naaranžují a Zenitem vyfotí.
Poslední den se dojatě loučíme a jsme skutečně překvapeni. Tajemným dárkem je
fotka formátu A5 nevalné kvality, kde stojíme pod sovětskou vlajkou a všichni naši
přátelé se na ni dokonce podepsali! Nevíme, zda se smát, nebo brečet. Nakonec
nekazíme všeobecné dojetí a moc za to nečekané překvapení děkujeme.
Bohužel jsme se zdrželi a vypadá to, že nestihneme vlak. Naštěstí si správný
komsomolec ví vždy rady. Náš děžurnyj Viktor neohroženě vstupuje do cesty
projíždějícímu trolejbusu, vytahuje červenou komsomolskou průkazku a trolejbus
zastavuje. Hrneme se dovnitř a Viktor přikáže řidičovi: „Na vakzal!" Kupodivu nikdo
neprotestuje. Všichni cestující, kteří teď jedou někam úplně jinam, než potřebovali,
se na nás mile usmívají. Vlak stíháme, ještě že troleje vedly správným směrem...
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Foto: Molodoj Komunar
(v popředí odložen „lómik“ nahrazující krumpáč, sbíječku, hever, páčidlo, …)
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9. Jsi příliš mladý, než abychom tě brali
vážně
Stáří nemá patent na rozum. Přestože se stářím přichází moudrost, nezřídka přichází
stáří samo (na druhou stranu starý blbec kdysi býval mladým blbcem, to říkal už
Werich). Čím jsme starší, tím větší máme nedůvěru k mládí. Mladý člověk prostě
nemůže nic dokázat, protože přece nemá zkušenosti. Bohužel tak někdy přistupují i
historici k výkladu dějin.
Všichni známe Tutanchamóna, egyptského faraóna, který zemřel tak mladý (18), že
nestihl nic dokázat. Byl naprosto bezvýznamný, jeho nejdůležitějším činem byla
předčasná smrt. Jen díky tomu, že jeho hrobka jako jediná nebyla vykradena, stal se
nezaslouženě jedním z nejznámějších faraónů. Je to nespravedlivé vůči všem velkým
dobyvatelům - Ramsesům, nezapomenutelnému Cheopsovi, božské Kleopatře. Tak
nás to učí oficiální věda.
Zkusme se na těch pár let Tutanchamónovy vlády podívat nezaujatýma očima.
Po tisíciletí řídili Egypt faraónové prostřednictvím chrámových kněží. Lid se modlil
k celému pantheonu bohů, kterým se stavěly chrámy, sídla tehdejší vzdělanosti a
kultury. Až přišel namyšlený Amenhotep IV., který se rozhodl, že je synem božím
(takových po něm ještě bylo a asi i bude), synem nového boha Atona, který nahradil
nejen původního Amóna, ale i ostatní staré bohy, nyní nepotřebné. Chrámy se staly
zbytečné, kněží (rozumějme: inteligence) přestali dostávat plat, země se z centra bez
jejich podpory uřídit nedala. Nebylo nikoho, kdy by sledoval nilometry, včas se
nezaselo, starost o úrodu nikdo neorganizoval. Chrámové sýpky byly vypleněny,
v zemi zavládl hladomor a chaos. Prostě něco jako rok 1948 u nás.
Amnehotep, nyní už přejmenovaný na Achnatona, buduje nové hlavní město na
zelené louce (spíše na žlutém písku), kde je lépe izolován od zloby svého lidu.
Občanské válce brání jen silné vojsko. Když umírá, celá země si oddechne.
Na trůn nastupuje mladičký Tutanchatón. Nic moc o něm nevíme. Ani to, zda je
skutečně Achnatonův syn. A jestli ano, zda je jeho matkou krásná Achnatonova
hlavní žena Nefertiti, nebo některá z jeho pobočných manželek (což byly obvykle
faraónovy dcery – Rakušan Fritzl by měl z faraónů radost). Asi má nějaké regenty,
kteří mu s vládou pomáhají, asi Áje, nebo Haremba, úředníky předchozího vládce.
Má před sebou jen krátký život. Co ale za těch pár vyměřených roků stihne? Zruší
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kult boha Atona, přejmenuje se na Tutanchamóna, zruší nesmyslnou výstavbu
nového hlavního města, obnoví původní chrámy, vrátí kněžím (inteligenci) jejich
pravomoci, obnoví sezónní práce, uklidní a nakrmí lid. Umírá brzy, ale svému
nástupci Ájovi přenechává zemi konsolidovanou, lid uklidněný a provolávající slávu
faraónovi.
A teď řekněte. Co bylo pro egyptský lid důležitější. Ramsesovské výboje, agresivní
dobyvačné války, kdy armáda žila na úkor zemědělců, strádajících expanzivními
výpady? Cheopsova megalomanská stavba Velké pyramidy, které zcela jistě ruinovala
státní hospodářství? Kleopatra, která tisíciletou říši vlastně zničila? Nebo mladičký,
bezvýznamný faraónek, který „jen" zemi stabilizoval, vyvedl z chaosu a nebezpečí
občanské války?
Ne, ne. Ne vždy mládí znamená neschopnost, bezvýznamnost, nezkušenost.
Poučme se z historie, ale nevěřme vždy všemu, co tvrdí „znalá většina". Použijme
svůj mozek a nenechme se balamutit.
Omlouvám se historikům a dějepisářům. Nechci jim fušovat do řemesla. Jen si dávám
dohromady 2 a 2. Třeba to bylo jinak. Bez Áje by nebylo Tutanchamóna. Ale víme to
jistě?
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Sám velký Ramses II. v karnackém chrámu, u nohou mu stojí jeho dcera a současně
manželka
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Velká čínská zeď: nevěřte blbostem

Nevěřte blbostem. Z vesmíru rozhodně vidět není. Dokonce i první čínský tchajkonaut
Jang Li-wej se zvědavým novinářům vysmál a v Číně se nenápadně přepisují učebnice.
Zmínka o viditelnosti Zdi z nich mizí.
Mýtus o její viditelnosti z Měsíce je básnická licence světoběžníka Richarda
Halliburtona z roku 1938. Tomu to nezazlívejme, ale my se zamysleme: Velká zeď je
široká v nejširších místech kolem 10 metrů. Při vzdálenosti Měsíce kolem 380 000km
je Zeď při pohledu z něj viditelná asi tak stejně, jako 1mm tlustá čára ze vzdálenosti
kolik? Ano, správně, 38km. Pokud vidíte milimetrovou prasklinu na omítce
nákupního střediska Černý most (na okraji Prahy) při pohledu z Mladé Boleslavi, pak
máte šanci zahlédnout Zeď z Měsíce... Samozřejmě pokud za vesmír považujeme už
hranici 100km, pak se čísla poněkud mění, z deseti metrů už bychom tu prasklinu
zahlédnout mohli.
Takže je Velká čínská zeď jen nějakým nezajímavým plotem kdesi v Asii? Na hodinách
dějepisu možná, ale kdo ji viděl na vlastní oči, nikdy na to nezapomene, je prostě
úžasná, svým způsobem odsuzuje k bezvýznamnosti stavitele egyptských pyramid.
Navršit za 40 let hromadu kamenů na jednu hromadu (byť s určitými technickými
těžkostmi) je oproti několikasetleté práci statisíců svobodných dělníků, otroků a
trestanců vlastně odpočinková práce. A mnohé ze stavitelů bychom při rozebírání Zdi
i našli - asi nelze odhadnout, kolik jich zde zahynulo a bylo zazděno, protože zazdít je
méně práce než kopat v kamenité půdě hrob.
Historii nepopisuji, kdo chce, ten si najde, třeba na Wikipedii. Snad jen, že byla
budována ve 4 etapách, od roku 210 BC (tedy před Kristem), do roku 1620. Zdá se
vám osmnáct set let mnoho? Při pohledu na Zeď určitě ne.
Celková délka všech úseků Zdi (Zeď není zcela spojitá a má několik odbočujících
větví) je přes 6200km. Občas se objeví i jiné údaje, až přes 8000km, ale do toho se už
započítávají i přírodní bariéry typu neschůdných horských srázů a širokých řek.
Průměrná šířka u paty je 7-8 metrů, v koruně obvykle 5 metrů. Výška mezi šesti a
deseti metry. Představte si hradby o výšce průměrného patrového rodinného domku
i se štítem, šířka asi jako okreska mezi vesnicemi a vzdálenost jako mezi Prahou a
právě Pekingem. Tak to je Velká čínská zeď.
Ale není to zeď Polabskou nížinou. Většinou vede skrz prudká pohoří, nahoru a dolů,
se spoustou zatáček. Strmější úseky jsou tvořeny schody, na nejstrmějších místech se
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musíte přidržovat rukama. Každých pár set metrů věž pro vojenskou posádku a
hlídky, celkem 25000!
V současnosti je několik úseků Zdi zrekonstruováno a zpřístupněno turistům, známý
je zejména Badaling, asi 80km od Pekingu. Dobrá dostupnost je zde vykoupena davy
a davy turistů, hlavně Číňanů, pro které je návštěva Zdi takřka povinná, už sám velký
Mao prohlásil, že každý správný Číňan musí zdolat aspoň kousek Zdi (správně, zdolat:
procházka po zdi je právě kvůli její strmosti i určitý sportovní výkon). A když to řekl
Mao, Číňané poslechnou.
Od nástupu na Zeď se většina turistů vydává doprava, kde je Zeď přece jen trochu
mírnější. Ale i levý úsek, hlavně po první věž, připomíná nejrušnější Václavák. Když se
však na Zeď vydáte později odpoledne a vytrvale se proderete mezi Číňany až na
vzdálenější místa, třeba až na konec přístupné části, najdete si mnoho romantických
pohledů a dokonce se vám třeba povede pořídit i pár záběrů úplně prázdné VELKÉ
ČÍNSKÉ ZDI. A nikdy na to nezapomenete. To mi věřte.
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Funebrální nekroturistika

I u nás jsou lidé, jejichž nejvýznamnějším životním počinem se stane až jejich smrt.
Existuje však místo, kde smrt je nejvýznamnější událostí života každého člověka, i
toho nejdůležitějšího.
Dnes by nám připadalo až směšné, jak naši předkové kdysi uctívali své modly, bůžky a
zvířata, za což je křesťanská církev tvrdě trestala. Kdyby to nebylo spojené
s upalováním a kladivy na čarodějnice. Přitom dnes má církev na jednom krásném
ostrově své ovečky v enklávě obklíčené jinými náboženstvími, takže jim podobné
výstřelky klidně toleruje, jen aby i tady slovo Boží zůstalo zachováno.
Indonésie, ostrov Sulawesi (někteří si jej ze školy pamatují jako Celebes), země
Torajů, Tanah Toraja. Torajové jsou posedlí smrtí, jejich celý život je vlastně dlouhou
přípravou na nejdůležitější událost života - smrt. Jste dostatečně zvrhlí, abyste
vydrželi trochu morbidnosti? Vydejte se se mnou na funebrální nekroturistiku po
jejich pohřebních zvyklostech.
Ne každý křesťan skončí v nebi nebo pekle. I když i Torajové jsou křesťané a pohřby
provází normální bohoslužba, jejich víra má i silné animalistické vlivy. Jedním z
axiomů jejich víry je, že mrtví odcházejí do posmrtného života puya „někam na jih",
do obdoby křesťanského nebe. Ještě předtím jsou v určitém mezistavu (očistec?),
odkud je musí „někam na jih" dopravit buvolové. Proto se na pohřbu musí zabít
dostatečné množství buvolů (ale i prasat), aby se mrtvý dostal tam, kam patří, a jeho
zlomyslný duch nemohl škodit živým. Minimální množství zabitých buvolů je přísně
rituálně stanoveno podle kasty, společenského postavení a bohatství mrtvého.
Pokud by pozůstalá rodina nechala zabít buvolů méně, mrtvý se do země mrtvých
nedostane a škodí. A tato povinnost platí i pro Toraje žijící v zahraničí. Žít a vydělávat
může kdekoliv, pohřbený musí být v zemi předků, v Tana Toraja, se všemi
náležitostmi. A to dokonce i tehdy, když změnil náboženství. V jedné kobce tak může
vedle sebe ležet křesťan, muslim, buddhista i hinduista (ale ten jen výjimečně,
protože přestoupit na hinduismus nelze, jen naprosto zřídka při určitých formách
sňatku).
Záležitost s buvoly se ukazuje být trochu problematická, protože vodní buvol přijde
na 2.000 eur, bílý s hnědým mramorováním dokonce i na trojnásobek. Takový
majetek často po mrtvém nezbude a musí se na pohřeb našetřit. Do té doby, tedy
klidně i několik měsíců či dokonce roků, zůstává mrtvý ležet v podkroví svého domu
(prý trochu nabalzamovaný formalínem) a mluví se o něm jako o nemocném, nosí se
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mu jídlo, pití a další životní potřeby. Až se našetří dostatek prostředků, může být
teprve pohřben. Podle mého laického názoru se ve zdejším teple tělo rozloží tak
rychle, že snad ani není moc dlouho cítit, to může být i vysvětlením rituálních
prohnutých torajských střech, třeba usměrňují proudění vzduchu žádoucím směrem
a napomáhají k vysušení těla.
Když je poraženo dostatečné množství buvolů, má zemřelý nárok na vystavení
dřevěné loutky Tau tau na balkónku poblíž pohřební komory. Jeden balkónek přísluší
jedné rodině a setkají se na něm loutky nejbližších příbuzných. Na tuto výsadu
nedostane jen tak každý, je vyhrazena de facto jen nejbohatším příslušníkům nejvyšší
kasty. Loutka je vyřezána ze dřeva v životní velikosti, často má ruce nataženy před
sebe, snad žehná pozůstalým, snad čeká na obětiny. Dříve byly figurky abstraktní, to
je případ vesnice Lemo, dnes se už vyřezávají dokonce realistické se skutečnou
podobou zemřelého (hlavně ve vesnici Londa), všechny jsou doplněny původním
oblečením mrtvého, jeho brýlemi, kloboukem, botami. Když se oblečení rozpadne
věkem, je možné loutku převléct do dalšího oblečení z pozůstalosti, ovšem musí se
předtím obětovat další býk - to proceduru převlékání trochu prodražuje.
Světy živých a mrtvých jsou tu propojeny. Mezi domy ve vesnicích, mezi poli nebo
třeba na samotě v lese jsou přírodní skalní stěny, převisy nebo někdy jen bludné
balvany velikosti kůlničky až stodoly, v nich jsou vydlabány hroby a na dvířkách
vyryté křesťanské symboly spolu s ornamenty býčích rohů. Mrtví jsou tady všude,
přímo mezi živými obyvateli. Některé hroby jsou čerstvé, čteme i aktuální datumy,
dokonce z letošního roku. A kolem jsou květinové věnce a upomínkové předměty věci denní potřeby používané zemřelým za jeho života: deštník, klobouk, části
oblečení, brýle. A zbytky jídla, nebo třeba PET lahve s vodou pro zesnulého. Na
vršcích balvanů jsou pozůstatky starých i mladších zdobených már saringan s tradiční
střechou, většinou rozpadlých. Jsou jednorázové, a proto po použití už nikoho
nezajímají. A podobně zbytky rakví. Do jeskyněk jsou mrtví uloženi v dřevěné rakvi,
podobné těm našim, samozřejmě mnohem jednodušší. Když je pohřbíván další člen
rodiny a dutina je plná starých rozpadlých rakví, jsou staré truhly vyhozeny ven a
ponechány svému osudu, občas i s nějakou tou kostí. Pieta k pozůstatkům se zde
nenosí, úcta patří osobnosti nebožtíka a vzpomínkám na něj, ne jeho kostem.
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Vodní buvol

Typicky prohnutá střecha torajské sýpky
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Pohřební skála ve vesnici Lemo (ostrov Sulawesi)
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Jiný způsob pohřbívání vidíme ve vesnice Kambira s dětským pohřebištěm. Samotná
malinká vesnice je malebná svými tradičními domy a sýpkami, my se však moc
nezdržujeme a náš torajský přítel Martin (je křesťan, proto i jméno má křesťanské)
nás vede po cestičce hustým bambusovým lesem (bambusy jsou nejméně
dvacetimetrové) k jednomu z mála mohutných stromů mezi bambusy, kus pod
vesnicí. V kmeni je vidět několik desítek dvířek, z nichž každé ukrývá prostor s
pohřbeným dítětem. Pokud zde totiž dříve zemřelo dítě, kterému nestihly vyrůst
zuby, bylo uloženo do dutiny živého stromu, aby se vrátilo zpět přírodě. Postupně se
dutina zmenšovala a zarůstala, až úplně zmizela a pohltila ostatky děťátka. Několik
zarostlých děr je stále patrných. Celkem pozorujeme strom, který se stal hrobem více
než stovce nekřtěňátek. Dnes už se tento způsob pohřbu nepraktikuje. Diskutujeme,
zda je to dobře, nebo špatně. Ono je to asi jedno.
Dalším místem v Tana Toraja, kam nás Martin pozve, je vesnice Londa. Samotnou
vesnici moc nevidíme, hned se nás ujímají místní chlapci a vedou nás - jak jinak - ke
zdejšímu pohřebišti. V Londě se pohřbívá dokonce dvěma způsoby. Jedna rodina
pohřbívá do tzv. zavěšených hrobů, druhá do jeskyní. My se přes menší kopeček
dostáváme pod ohromný skalní převis, z jehož vrcholu jsou na bambusových lešeních
spuštěny lávky, na nichž jsou jedna vedle druhé poskládány desítky jackfruitových
rakví, ty nejstarší i pár set let staré.
Kolem visí liány ze zalesněného kopce nad převisem, lávek je několik zavěšených v
různých výškách, mezi nimi zastřešený „balkonek" se zástupem postav Tau tau. Na
rozdíl od vesnice Lemo jsou ty zdejší vyvedeny naprosto realisticky do podoby svého
mrtvého, mají na sobě jeho oděv, brýle, klobouky, deštníky a boty. Každá soška má
jiný postoj, celkově balkonek vypadá jako terasa s vesničany hledícími na obzor.
Zavěšené rakve (některé s náznakem torajských prohnutých střech) jsou viditelnou
památkou na mrtvého, ke které je možné přinášet dary, současně jejich zavěšení
vysoko nad zem chrání těla před divokými zvířaty. Je využitý každý kousek převisu,
někde jsou rakve naskládány i na sebe. Pod převisem jsou pak volně poházeny zbytky
rozpadlých rakví a staré máry. A samozřejmě kosti a lebky, některé jen tak, jak
odpadly od stěny, jiné naaranžované do morbidních „zátiší s lebkami".
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Pohřební skála ve vesnici Londa s realistickými soškami tau-tau (ostrov Sulawesi)

Jeskynní pohřebiště u vesnice Londa (mrtví se dobývají z rakví)
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A to je to nejhorší (a nejzajímavější) teprve před námi. Místní mladíci zapalují kahany
a vedou nás uzounkou štěrbinou, které jsme si doposud ani nevšimli, do nitra skály.
Šplháme za poblikávání kahanů mírně vzhůru úzkou černou rozsedlinou několik
desítek metrů, nic příjemného pro lidi se strachem z uzavřených prostor. Stísněné
prostředí vyvolává dojem, že je tak úzké, že bude nemožné se vůbec otočit zpět a
vrátit se ven. A když se po chvíli rozšíří, klesne strop tak nízko, že musíme do
hlubokého předklonu (rukama se opíráme o zem), abychom se protáhli sotva
metrovým otvorem dále. Potmě, samozřejmě.
Ocitáme se docela hluboko v nitru hory, když spíše tušíme, než abychom viděli, že
jsme v trochu rozlehlejší jeskyni. Na zemi podél stěn, ale i zavěšeny na stěnách a
položeny ve výklencích tu leží rakve v různých stádiích rozpadu. Prostředí je asi
náchylnější k hnilobě, rakve jsou mnohem poničenější, než ty venkovní. A všude plno
kostí a lebek. Jsme v první z několika jeskyní, další následují za průrvami ve stěnách,
hotový labyrint. Místní průvodci nás upozorňují na různé zajímavosti typu
nejstarší/nejnovější, v jednom rohu jsou nepietně v igelitovém pytli pozůstatky
milenců, kterým zakázali rodiče se vzít, a tak spáchali společnou sebevraždu - rakev
se po šedesáti letech nedochovala, proto ten igelit, aby byli stále spolu aspoň v pytli,
když ne v rakvi. V rakvích bez víka vidíme zbytky koster v rozpadlých hadrech,
původně svátečním oblečení. Některé rakve jsou schválně pootevřeny a víka
podepřena lebkami - že by chtěli mít jejich obyvatelé přehled o dění v jeskyni? A když
záblesk světla z kahanu osvítí prostor za námi, vidíme, že jsme skoro opřeni o rakev,
ze které leze hlava se zbytky tkání. Jak z filmového horroru, mrtví se dobývají ven z
rakví.
Útlocitnější duše vyčítají Torajům nedostatek úcty a piety ke svým předkům. Oni by
se zase zcela určitě divili, že my ty své necháváme spalovat, jde jen o zvyky a obyčeje,
kde jedna kultura ne zcela chápe kultury jinou. Nádherná sulaweská příroda je takto
doplněna zajímavým poznáváním naprosto jiného způsobu života, než jaký jsme kdy
viděli. Indonésie bez Sulawesi a Torajů by byla nekompletní, žádný turista po
Indonésii by Tana Toraja neměl vynechat!
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Realistické tau-tau v životní velikosti a s rekvizitami svých vzorů

Mrtvým patří úcta hlavně při pohřbu, pak už jsou jejich ostatky jen obyčejné kosti
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Těžký život

Ne vždy je těžká práce dobře placená. Mezi nejhorších 10 prací na světě se pravidelně
probojovávají indonéští nosiči síry. Mají jednu z nejhorších prací, ale placeni podle
toho nejsou, vydělají si kolem 10 dolarů za den.
Indonéský kráter Kawah Ijen (na ostrově Jáva) je známý těžbou síry ve středověkých
podmínkách, tedy především manuální prací místních kopáčů a nosičů síry. Není tu k
dispozici vůbec žádná technika, síra vytěžená přímo v kráteru za nelidských
podmínek (hlavně dusivý sirný dým bez dostatečného množství kyslíku – dělníci se
přitom chrání jen tričkem přetaženým přes hlavu) se musí dostat právě na místo pod
kráterem, kde právě stojíme. To znamená na zádech ji vynést pár set výškových
metrů nahoru na okraj kráteru a pak 3,5 km dolů do vesničky.
Nosičů jsou asi tři stovky, každý urazí dvě cesty denně, odpoledne totiž už podmínky
nedovolí pracovat, kráter je celý přikrytý sirným mrakem. Nosič si na ramena hodí
bambusové ráhno se dvěma koši síry, celkem neuvěřitelných 70 až 100 kg nákladu!
Aby se nemusel vracet celou cestu, nese vždy najednou dvě várky. Jednu poponese
pár stovek metrů, odloží na příhodné místo, vrátí se zpět (tím si trochu odpočine),
popadne druhou várku a přenese ji o kousek dál za odložený náklad. A tak až do
vesnice, dvakrát denně. Samozřejmě si zkoušíme náklad zvednout, ale nejen že jej
nezvedneme, dokonce jím ani nepohneme. A to jsme o hlavu větší a dvacet kilo těžší,
než místní střízlíci.
Nosiči jsou různého stáří, od mladých kluků po staré pány. A zdá se, že právě ti starší
to zvládají lépe, mají už na to léty vycvičený grif, který mladým chybí. Většina chodí v
gumovkách, asi kvůli žíravé síře, jiní v bagančatech, potkáváme i několik nosičů zcela
bosých, naprosto nepochopitelně, vždyť cesta vede většinou po ostrých kamenech,
jen část je přes les prašnou klouzající cestou s prudkým spádem.
Pozorujeme techniku chodců a vidíme, že i obyčejná chůze s nákladem má svá
pravidla. Při chůzi dělají drobné rychlé krůčky, nohy kladou za sebe do jedné linie,
jakoby šli po laně, což připomíná chůzi sportovních chodců s jejich kroucením zadní
části těla. A čas od času si ráhno položené na jednom rameni nadhodí a před
dokončením kroku pootočí horní polovinu těla, takže ráhno přeskočí na druhé
rameno.
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Indonésie, ostrov Jáva, sirné doly v kráteru Kawah Ijen

Náklad síry nejen neuzvedneme, ale ani s ním nepohneme
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A za tu neuvěřitelnou námahu berou 40.000 Rp za 80 kg nákladu. Něco přes
sedmdesát korun. Nedivíme se už, že jsou nám vděčni za každou tisícovku, kterou jim
dáme za vyfocení. Klidně postojí, usmějí se, jakoby neměli naložený náklad, pod
kterým bychom se my složili okamžitě k zemi.
Máme v nohách asi 650 výškových metrů, když konečně dorazíme na okraj kráteru ve
výšce 2.386 metrů. Při zdolání jeho hrany se pod námi objevuje jedno z nádherných
javánských panoramat – kráter zalitý tyrkysovým jezerem. Dech beroucí pohled nás
fascinuje: poslední krok a zůstáváme stát zkamenělí na místě v němém úžasu.
Strmé stěny kráteru z erodované ztuhlé lávy se na místě našeho příchodu poněkud
rozšiřují, skála je rozšlapaná do příjemného pískového chodníku. Barva jezera je
neskutečná, skalní stěny kolem něj hrají také všemi možnými odstíny, dokonce až po
červené žíly nějaké rudy. A skoro jako kýč vypadá motýl s každým barevným křídlem
velkým jako má dlaň, který si tu jen tak poletuje.
Kousek popojdeme do závětří až na místo, kde stezka zamíří po skalních blocích dolů
do kráteru, odtud máme nejhezčí pohled na jezero a sirné doly pod námi. Oblaka
sirných výparů se valí ze štěrbin ve stěně těsně nad jezerem. Země je pokryta
citrónově žlutými povlaky sirných krystalů, to ale vidíme jen tehdy, když vítr trochu
rozežene dým. Dalekohledem sledujeme postavičky se zahalenými hlavami, jak se
bezstarostně pohybují v oblaku síry, který když náhodou hodně zředěný dorazí k nám
nahoru, tak nás začíná okamžitě dusit. Pozorujeme i červené skvrny rozžhavené
horniny na místech vývěrů páry. A právě tady se láme síra, kterou ve velkých blocích
nosiči holýma rukama nakládají do košů a vynášejí nahoru a hned pokračují na
opačnou stranu dolů do vesnice.
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Ahmed, nasilsin!

Víte, kdo je největší z Čechů? Julius Fučík! Alespoň podle tureckého obchodníka s
„modelovým textilem“ Ahmeda.
Když se člověk má v některé cizí zemi chvíli pohybovat, určitě potřebuje pochytit
minimálně pár základních frází v místním jazyku, přinejmenším pro prolomení ledů
před přechodem do esperanta dnešní doby, angličtiny. Někdy to není zcela
jednoduché a přijdou vhod různé mnemotechnické pomůcky.
Tak třeba v turečtině. Důležité jsou pochopitelně pozdravy.
Například Dobré odpoledne. İyi akşamlar [ja:k ša mla]. Když to slyšíte poprvé, zní to
jednoznačně jako polské: „Jak się masz“ [jak še maš]. Takže když chcete turecky
pozdravit, zeptáte se česky: „Jak se máš?“ a znamená to turecky: „Dobré
odpoledne.“
Nebo naopak to české: „Jak se máš?“ Turecky nasılsın [nasesi]. Zní to česky úplně
jasně: „Naser si“ :-) .
V městě Manavgat si dcera chce koupit letní šaty právě v Ahmedově butiku.
Popravdě to je obyčejný stánek, jako ostatní v místním Bazaaru, jen mu snad více
fouká klimatizace. Standardní turecké nakupování, vybíráme očima, pak zkouška pár
nadějných kousků. Ahmed mezitím brebentí něco o tom, jak je jeho značka
významná a jeho modely originální. Následuje obligátní dotaz: „Where are you
from?“. To nelze podcenit, jde přece o bonitu klienta, třeba ceny pro Rusy jsou
značně jiné, než pro zbytek světa.
„Czech Republic? Áhój. Petr Cech, Milan Barosch.“ To znám, to slyšíme na každém
kroku. Zvláště dnes, když Milan Baroš v prvním svém zápase po zranění dal oba góly
Galatasaraye. Ale Ahmed umí i překvapit: „Víš, koho ale považuji za největšího
Čecha? Ne? Přece Džulius Futschik.“ A když vidí nelíčený údiv v mých očích, tak
přidává: „Velký socialista. Mám doma 6 jeho knih. Opravdu skvělý člověk.“
Ahmede, Ahmede. Jak se máš? (Naser si.) A ty šatičky si za 80 euro můžeš, víš co.
***
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Jinak Turecko není jen Istanbul, Efes, egejské a středozemní pobřeží. Má i vnitrozemí,
o němž se moc neví. Bohužel. Třeba taková Kappadokie se svými bizarními skalními
útvary. Má nádherné antické památky, kam se hrabe Řecko. V Aspendosu stojí
nejzachovalejší antické divadlo světa, relativně nedávno zrekonstruované. V Perge
zase první bulvár v historii, ulice s oběma směry oddělenými středovým pruhem s
vodním přivaděčem, bazénky a fontánkami. V Side je antických památek tolik, že
místní kavárny používají korintské hlavice sloupů jako podstavce pod odpadkovými
koši.
Pammukale je dost známé. Kdo ale prochodil sousední nekropoli v Hierapolis? Kdo si
prošel hlavní třídu antického lázeňského města s veřejnými toaletami, kde se dříve
řešily důležité městské záležitosti? Víte, že tu je největší starořímské pohřebiště
(pokud jste si to nepřečetli v úvodu, který se obvykle nečte)? Nemocným Římanům
zbyly poslední síly na dvoutisícikilometrovou cestu, ale na vyléčení to obvykle
nestačilo.
A konec konců i samotné Pammukale. Situace je dnes nesrovnatelně lepší, než při mé
poslední návštěvě před sedmi roky. „Bavlníkový zámek“ je sice stále mrtvý, ale je
vyčištěný a zbavený náletů, takže alespoň iluze zůstává.
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Kappadokie

Pammukale
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Istanbulské zastavení

Občas se dostaneme do exotického prostředí, kde si nejsme jistí, čím si můžeme
dovolit při jídle a pití provokovat žaludek bezpečně a čím už se dostáváme za hranu.
Sice platí obecná pravidla, ale někdy je s klidem můžeme porušit.
Hlavně v teplejších krajinách s obecně nižší úrovní hygieny (typicky arabské země) se
vyplatí moc nekoketovat s vodou. Pít zásadně jen balenou, ale i takové běžné
činnosti, jako je čištění zubů, je lépe ověřit u někoho znalého místních poměrů – jsou
místa, kde se i bez polykání vody můžeme dočkat nepříjemných následků, a proto
raději i to zmíněné čištění zubů je jistější za použití balené vody.
Další potenciální nebezpečí je ovoce a zelenina (včetně salátů). Ovoce je nejjistější
vždy to, které lze oloupat (citrusy, banány), případně je pořádně omýt v zaručeně
pitné vodě (tedy balené) – ale opravdu omýt pořádně, ne jen tak opláchnout. A
salátům ze zeleniny se vyhnout úplně, stejně jako různým zálivkám a dresingům. A
rada nad zlato – nevěřit pouličním prodavačům, stravovat se raději v restauracích,
kde vidíme více turistů, takže je pravděpodobné, že podnik je jim přizpůsoben.
Tak to jsou pravidla, která se sice vyplatí dodržovat, ale ne zcela dogmaticky.
Ochudili bychom se jimi totiž o mnoho autentických kulinářských zážitků. Jsou místa
a města, kde lze téměř bez rizika zkusit hodně z výše zapovězených zážitků (tedy
kromě té balené vody). Jedním z nich je turecký Istanbul.
Vodu z kohoutku jsem si samozřejmě netroufnul, ale jinak jsem při svých toulkách
orientálním starým Istanbulem porušoval bez váhání téměř vše. Stravoval jsem se jen
u pouličních prodejců a ani ovoci a zelenině jsem se nevyhýbal. A přežil jsem zcela
bez sebemenší úhony. A vřele doporučuji všem ostatním, aby to při případné
návštěvě tohoto kouzelného a pohádkového města (jak z Tisíce a jedné noci) dělali
také tak.
Očekávaným základem jídelníčku hladového turisty (ale i všech domorodců) je tu
pochopitelně kebab. Dělá se na každém rohu, můžete si jej vzít s sebou do ruky, nebo
si s ním sednout do miniaturních bufetů na barovou stoličku k 15 cm širokému
stolečku. Dostanete jej do půlky velké bagety, nebo do čerstvě upečené pitta placky.
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Pozor si musí dávat jen nepřátelé skopového – obvykle se ale na typických svislých
roštech grilují dva druhy kebabu – jehněčí a kuřecí, takže stačí si vybrat ten druhý. A
téměř vždy si pochutnáte, i když vám do něj prodavač přihodí různé saláty a zalije vše
dresingem z podezřele upatlané lahve.
Kebab si můžete dát i v klasické restauraci, ale počítejte s nejméně trojnásobnou
cenou. Výhodou může být i doplňkový sortiment, který u stánků není tak častý.
Například „turecká pizza“, placka s ohrnutými okraji naplněná různými pochutinami
(opět pozor na masové verze, obvykle s mletým masem, kde je jistota příměsi
jehněčího – mně nevadí, ale pro někoho by se tím jídlo mohlo stát nejedlým).
Co na zapití? Třeba čerstvě vymačkaný džus. Není třeba popisovat citrusové verze
(pomeranče, grapy), i kiwi a ananas si většina představí. Ne zcela známou je typicky
turecká zářijově–listopadová specialita: šťáva z granátového jablka. Byli byste
překvapeni, kolik plodů je třeba vylisovat na obyčejnou dvoudecku nápoje. Podle
velikosti a šťavnatosti od čtyř do šesti velkých zralých granátových jablíček. A že se u
toho obsluha docela nadře, na rozdíl od elektrických strojků na citrusy se vše lisuje
ručně pomocí páky, na jejíž stlačení je potřeba velká síla. Není proto divu, že tento
neskutečně osvěžující nápoj je docela drahý, pod našich 50 Kč se prakticky
nedostanete. Takto ovšem dostáváte rubínově červený nápoj, současně lahodný i
trpký, osvěžující i sladce příjemný. A po dopití máte příjemně stažené chuťové papily
od zrníček „grenady“ (jak se tady říká), která zůstanou u dna.
Pojďme tedy zkusit pro změnu něco sladšího: vstupujeme do Egyptského bazaru s
kořením a sladkostmi. Uprostřed orientálního nepřehledného mumraje se ocitáme v
království vůní. Desítky a stovky druhů barevného koření nabízeného v úhledných
hromadách, čaje, sušené houby, ořechy, datle, fíky a další nezbytnosti turecké
kuchyně útočí na naše smysly – zejména čich a zrak, ale můžeme i ochutnat a nechat
se ohlušit vyvoláváním prodavačů, kteří se s talentem na obchod už rodí. Jen hmat
asi přijde zkrátka, i když zejména koření a čaje lákají k ponoření ruky do pestrých
hromádek. Ale k těm sladkostem – polovinu sortimentu tvoří turecké sladkosti, různé
druhy baklavy a lokumů, tureckých medů, ořechů v medu a karamelu. Vše si nejdříve
ochutnáte a pak teprve přemýšlíte, zda chcete koupit a podstoupit martýrium
smlouvání o ceně, ze kterého stejně vždy odejdete beznadějně poraženi a ochuzeni o
mnohem větší částku, než s kterou jste původně počítali.
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Tradiční kebab a „turecká pizza“

Lisování granátových jablek

55

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Už vás unavily památky, chcete si raději užít atmosféru města a vyhnout se davům
dalších turistů? Zkuste Galatský most (tam ještě turistům neuniknete) a hlavně
nábřeží pod ním. Sta a sta rybářů chytajících přímo z mostu bělice tu zásobují
prodejce „rybích kebabů“, pro mne asi největšího kulinářského překvapení města. Do
rozpečené bagety (stejné jako u kebabů klasických) dostanete čerstvě ogrilovanou
rybu zbavenou páteře, k tomu salát, zelí, cibuli a jednu dlouhou feferonku, vše
posolené a zalité citrónovou šťávou. Naprosto geniální rychlé občerstvení. Po prvním
porci jsem přejedený do plna, ale stejně jsem neodolal a vrátil se pro druhou, kterou
do sebe dostávám jen za cenu vysokých osobních obětí – ta chuť je prostě silnější,
než plný žaludek.
Vedle prodává soused škeble, ale má smůlu, už to opravdu nejde. A odolám i dalšímu
lákadlu. Turek tu prodává nějaký barevný nápoj, že by koktejly? Ale kde, jsme v
muslimské zemi, žádný alkohol (cha, cha, dobrá teorie, všude kolem se prodává pivo
„plzeňský“ Efes, turecké víno je také běžně k dostání, nemluvě o rakiji – obdobě
řeckého ouza, která se pije po deckách ředěná vodou, aby zbělala a Aláh si myslel, že
to je mléko) Ne, nevěřím vlastním očím. Do kelímku se nabere kleštičkami kysané
zelí, přidá se cibule, kus okurky, feferonka, vše se zalije rubínovou tekutinou (že by z
červené řepy?) a nějakou bílou se dozdobí (kysaná smetana?). No, po pravdě, na to
jsem si netroufl, nemám rád řepu a nechtěl jsem riskovat.
To preclík od stánkaře je nejrychlejší zahnání hladu – stojí pár drobásků a je vždy
čerstvý. Dá se sehnat i ve variantě z koblihového těsta politý medem – to je ovšem
spíše sladkost koupená z chuti, než jídlo. Stejně jako všudypřítomné kaštany, těžko
byste touto roční dobou nalezli v centru Istanbulu 100 metrů bez prodavače kaštanů.
Samozřejmě nesrovnávat s těmi pražskými, ty zdejší jsou dvojnásobné, výborně
rozlousknuté a tak akorát opečené. A komu nechutnají kaštany, dá si třeba za jednu
liru (asi 12 nebo 13 korun) obrovskou grilovanou kukuřici.
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Egyptský bazar

Rybí kebab
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15.
Tádž Mahal, pomník nesmrtelné
lásky
Opravdu? Nebo spíše megalomanský projekt člověka posedlého vlastní slávou a (ne
vždy normálním) sexem?
Asi jste ten příběh už slyšeli. Vždyť se jedná o jednu z nejslavnějších památek na
světě, jeden ze sedmi novodobých divů světa. Česká Wikipedia jej popisuje takto
(mírně upraveno):
„Jde o historii islámského mughalského vladaře Šáhdžáhána a jeho milované ženy
Mumtáz Mahal (perla paláce). Mocný Mughal byl ještě princem, když se v roce 1612
oženil s půvabnou čtrnáctiletou dcerou vysokého úředníka. Panovník Šáhdžáhán ji
sice přidal ke svému harému, ale brzy poznal, že si Mumtáz zaslouží veškerou jeho
pozornost. Při oficiálních příležitostech sedávala po jeho boku, doprovázela ho na
dobyvačných výpravách a probírala s ním státní záležitosti. Milovaná žena porodila
svému obdivovateli osm synů a šest dcer, avšak v roce 1629 zemřela ve věku 36 let
při porodu 14. dítěte (tedy za 18 let společného života měli 14 dětí – pozn. autora).
Císařovi prý náhle přes noc u smrtelné postele jeho ženy zešedivěly vlasy. Po její
smrti vyhlásil vdovec dvouletý státní smutek, během kterého bylo zakázáno slavit,
poslouchat hudbu, nosit šperky a používat parfémy. Jeho žal byl tak veliký, že pro ni
truchlil celé dva roky a učinil slib, že postaví pomník hodný její památky. Něco, čemu
by se nevyrovnalo nic na světě. Na důkaz hlubokého zármutku slíbil truchlící manžel
postavit mrtvé ženě mauzoleum Tádž Mahal.“
To je ale jen první část příběhu, ta romantická. Skutečnost je trochu přízemnější a
pokračování ještě smutnější, než je příběh o mrtvé lásce samotný.
Mauzoleum stavělo asi 20.000 dělníků po dobu 22 let. Panovník byl představou
stavby úplně umanutý, začal přehlížet problémy země zahraniční (ohrožení okolními
národy) i vnitropolitické, především ekonomické. Taková stavba totiž dokázala
ekonomicky ruinovat i tak silnou říši. A to neměl být všem dnům konec, Šáhdžáhán
totiž kromě své manželky Mumtáz zřejmě miloval i sám sebe, protože chtěl postavit
ještě jedno mauzoleum podobné, pro sebe. Co podobné, dokonce stejné, jen v
inverzních barvách. Na protější straně řeky Jamuny už nechal vybudovat základy pro
druhý Mahal, tentokrát z mramoru černého.
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To už ve zbídačené říši působilo natolik megalomansky, že jeden ze Šáhdžáhánových
synů, Aurangzeb, využil jeho nemoci a slabosti svých bratří k převratu a chopil se
moci. Šáhdžáhána nechal uvěznit v luxusní zlaté kleci, v oktagonální věži (dnes zvané
„Zajatcova“) v Červené pevnosti v Ágře. Ponechal mu veškerý luxus, na který byl
zvyklý, dokonce i výhled na Tádž Mahal. A ženskou společnost. Ve věži žil Šáhdžáhán
asi 8 let, než zemřel a byl tajně dopraven po řece do Tádž Mahalu, u něhož byl
zpopelněn a uložen ke své manželce Mumtáz.
Takže jak to byl s tou láskou Mumtáz Mahal (1)? Už jsme zjistili, že kromě ní miloval
Šáhdžáhán i sebe (2). Ale také miloval Mumtázinu sestru (3), se kterou měl „aféru“
(jak se píše v kronikách), jejímž důsledkem bylo narození syna. Mumtáz měla i bratra
– toho sice asi Šáhdžáhán nemiloval, zato znásilnil jeho ženu (4). A po smrti Mumtáz
si vzal další dvě ženy Akbarabadi (5) a Kandaháru (6). A také udržoval incestní vztah s
nejstarší dcerou, kterou měl s Mumtáz, s Jahanarou (7). Jahanara spolu s Akbaradi se
o něj dobrovolně staraly po celou dobu jeho uvěznění a Jahanara mu chtěla vystrojit
velkolepý pohřeb, což šetrný Aurangzeb nedovolil.
A pak ještě stovky konkubín, otrokyň a společnic, to se ani nepočítá. Kdyby se
nešeptalo, že ve svém požehnaném věku 74 let zemřel na záchvat při hrátkách s
několika otrokyněmi současně (hlavně, že viděl z okna na Mumtázino mauzoleum).
To však může být pomluva, oficiálně se píše, že zemřel při předčítání veršů z Koránu
na „bolestivé močení“ a úplavici – nebo že by to byla kapavka?
Takže jak to bylo s tou jedinou životní láskou, to ať posoudí každý sám. Ale taková
byla tehdy doba.
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This is India

Tak odlišný životní styl se vidí málokde. Nemusíte ani chodit po památkách, stačí se
dívat kolem sebe. V Indii totiž více než kde jinde platí, že i cesta je cíl.
Ve spojení s Indií se vždy mluví o špíně a smradu. Nemá cenu to popírat. Nicméně
když je člověk připravený a přidá špetku tolerance k nezvyklému prostředí, dokáže
rychle kulturní šok překonat a sledovat naprosto odlišný životní styl spíše se zájmem,
než s nějakým povrchním odsouzením. Nic podobného jsem jinde neviděl, ani v
jiných chudých zemích afrických či jihoamerických, ani v okolních zemích stejného
kulturního okruhu (Srí Lanka či později navštívený Nepál). Indie je prostě svá. Je to
možná dané i větší hustotou obyvatel ve městech a teplým podnebím, které nenutí
bezdomovce přesouvat se do slumů, kterými je sice Indie známá, na mé trase jimi
však neprojíždím. Mnoho chudých Indů ani ten slum nepotřebuje, žijí zde klidně
volně na ulici, někdy si u zdi udělají přístřešek z igelitu vzadu kameny zatíženým na
zemi, vpředu na dvou dřevěných kůlech (i v nejhorším slumu se přece spí pod
kartonem nebo plechovou střechou, ne pod kusem igelitu). Tady, všem na očích, mají
matrace na spaní a kotlík na vaření. To je vše, nic víc nepotřebují, Diogenes by se ve
svém sudu styděl za rozmařilost.
Na ulici se opravdu žije. Prodává se zde ovoce, zelenina a místní „fast food“, obvykle
smažené pochutinky. Poskytují se tu služby, holiči holí a stříhají před zrcadlem na
kmeni stromu a pod jeho větvemi – střechou své provozovny, opraváři kol opravují
vsedě na zemi u rušných křižovatek, mezi auty se proplétají prodavači všeho, rikšové
po desítkách čekají schouleni na sedátku na rito. Děti si hrají, staří odpočívají. U
hydrantů se myje. Kolem spěchají a tlačí se davy lidí, klidně překračují ležící, rukama
odstrkují překážející. Tady se na soukromé zóny nehraje, lidé jsou pořád ve fyzickém
kontaktu. Objímají se často kolem ramen, ale jen kluci s klukama a holky s holkama,
mezipohlavní kontakty na veřejnost nepatří.
Naopak, co se na veřejnosti volně odehrává, je mužské čůrání. Co pár desítek metrů
je někde u zdi vykachlíkovaná plocha, někdy doplněná asi metr vysokou zídkou v
metrové vzdálenosti (ale často ta krycí zídka chybí). Někde je vše svedeno jakoby do
kanalizace, jinde je jen chodník přerušen a vše se nechá vsáknout do země – ta je
samozřejmě tak nasycena, že nebere, pak je kolem nevoňavá louže a bláto. V
chudších čtvrtích i tyto jednoduché pisoáry chybí a jsou zde asi zvykově používána
vyhrazená místa na zdech domů, každý muž ví přesně, kam nejblíže zajít. Ženy i děti
klidně chodí pár decimetrů za zády konajících mužů a nikdo se nepohoršuje (ani nad
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veřejným konáním potřeby, ani nad znečišťováním ulic). Okolí záchodků je
pochopitelně snadno poznat po čichu.
S velkou potřebou se dělají trochu větší ciráty. Najde se kousek zeleně, nejlépe za
nějakým plotem nebo zídkou, případně u vodního toku. S sebou se vezme láhev
vody. Tam se vše vykoná, často také přímo na očích veřejnosti. Vynikne to hlavně ve
Váránasí, kde turisté z lodiček překvapeni hledí na vystrčené půlky přímo nad
posvátnou řeku Gangu, ve které se kousek níže po proudu myjí lidé, vodou kloktají a
dokonce ji přímo pijí. Toaletní ani jiný papír se nepoužívá, k očistě slouží levá ruka a
právě láhev s vodou. Proto Indové jedí jen pravačkou a levá ruku je nečistá a není
slušné ji používat prakticky k žádnému jinému účelu.
A ženy? Ženy nečůrají. Nebo alespoň nejsou vidět. Jen opravdu výjimečně lze
zahlédnout trochu diskrétně přidřeplou postavu za keřem, dlouhé sukně poslušně
vše skryjí, na první pohled není často ani jasné, o jakou činnost se to právě jedná.
Další zajímavostí je pochopitelně doprava a provoz na silnicích obecně. Vozový park
je trochu starší, nejčastější značkou je místní TATA, která navzdory obecnému
povědomí nevyrábí jen minivozítka, ale i auta větší, řekněme tak nižší střední třídy. I
náklaďáky jsou TATA, i když jsem v Ágře potkal i vojenskou kolonu vozů TATRA, ano
ta naše tatrovka česká, tedy moravská. Ještě více než aut je motorek a více než
motorek je motorikší ve velkých městech a cyklorikší v menších sídlech (ale jsou i v
těch velkoměstech, tam asi ve stejném počtu, jako motorikši). Jezdí se obvykle vlevo,
ale jako veškerá pravidla, i toto se bere spíše jako nezávazné doporučení. Semafory
jsou jen něco jako barevná hudba, nikdo si jich moc nevšímá. Mezery mezi vozidly
jsou maximálně centimetrové (i po stranách), snad povinné je neustálé troubení a
blikání. Do křižovatek najíždějí všichni najednou, přednost se řeší až na místě
možného střetu, a to právem silnějšího, rychlejšího a hlasitějšího. A všude se do toho
motají chodci (přechody neexistují) a krávy, ty mají přednost absolutní. Předjíždí se z
obou stran, když to nejde jinak, tak po chodníku mezi lidmi (hlavně rikši). Navzdory
oblíbeným představám, že tento systém se obejde bez havárií, to není rozhodně
pravda. Všichni jsou otlučení, pravidelně jsem na cestách i dálnicích viděl převrácené
náklaďáky, několik nehod potkávám každý den.
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90% indických domácností nemá toaletu
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Jediné, co může všude panující chaos trochu zmírnit, jsou policisté a policistky.
Požívají tu nečekané autority. Jejich základním vybavením je metrová dřevěná hůl (3
– 4 cm v průměru), kterou se nerozpakují použít. Kdo neposlechne pokyn, hned chytí
jednu přes záda a vůbec ho nenapadne se nějak bránit, jen se snaží co nejrychleji
dostat z dosahu. Pěknou honičku uvidím ve Fatéhpur Síkrí, kde malý policajt bude
honit většího prodejce suvenýrů (netuším, čím se provinil) a mydlit do něj holí hlava
nehlava. Možná by nebylo od věci něco podobného zavést i u nás.
Když už jsme u té dopravy: náklaďáky tu jezdí krásně vyzdobené. Každý řidič
náklaďáku nebo traktoru si nechá záležet na co nejbarevnějších okrasách, včetně
živých květin. Vozy mají prostorné kabiny, kromě sedačky řidiče se tam vejdou i dvě
lehátka. To u levého okýnka obvykle okupuje pomocník, který hlídá levou stranu a
zastává i funkci „levého blinkru“, dává rukou z okna znamení o odbočení doleva.
Vozy jsou popsané nápisy, na zádi mají obvykle varování o ztlumení světel v noci a
prosbu o troubení při předjíždění – to aby řidič neztrácel čas koukáním do zrcátka
(které stejně často úplně chybí, nebo je aspoň utržené a jen volně visí). „Levého
blinkra“ máme vždy vždy v autobusu i my, když zrovna neukazuje změnu směru, tak
třeba pomáhá nakládat a vykládat zavazadla, vytahuje při zastávkách schůdky a
vůbec se snaží pomáhat. Pan řidič jen sedí, takové pomocné práce jsou pod jeho
úroveň.
Na dálnici z New Delhí do Jaipuru má náš autobus defekt, hned zastaví a pomáhá
řidič projíždějícího náklaďáku. A Evropany si nenápadně vyfotí na mobil. Doma bude
za borce.
Zvláštní kastou jsou rikšové (teď nemluvím o klasickém kastovním systému).
Motorikšové jsou blázni a k získání motorikši se pravděpodobně musí prokázat papíry
na hlavu, naprosto postrádají pud sebezáchovy a neznají slova typu opatrnost, či
zodpovědnost. Řítí se se svými vratkými stroji neuvěřitelnou rychlostí přeplněnými
ulicemi zácpa nezácpa. Brzdí jen v opravdu kritických situacích, jinak dávají přednost
prudké změně směru bez jakéhokoliv varování. Pohrdají chodci a cyklorikšami,
možná i pasažéry (určitě aspoň těmi ječícími Evropany). Nejraději jezdí v noci, kdy
pro dálková světla protijedoucích vozidel není nic vidět. Do rikši pro 4 pasažéry naloží
pasažérů 8 (také jsem tak jednou jel, trčíce kolenem a loktem do strany, kde na ně
nebezpečně útočili ostatní účastníci dopravního chaosu). Poznatek: řidítky se dá
směr změnit mnohem rychleji, než volantem. Ceny jsou mírné, možná proto tak
uhání, aby odchytili dalšího pasažéra (potenciálního sebevraha). Nepřekvapil nápis
na jedné z rikši: „This is India“, „To je Indie“.
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This is India
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Naproti tomu cyklorikšové jsou chudáci. Je jich více a panuje větší konkurence. Lidé
ze Západu občas trpí pocitem viny, když vidí tu námahu, se kterou se starý sušinka
snaží rozpohybovat svůj chatrný starý stroj se dvěma Čechy, z nichž každý váží o
polovinu více, než on. Ale když vidíme ten boj o zákazníka, tak se rádi svezeme a
výčitky nemáme. Zase dnes bude mít rikša na večeři. Jsme i svědkem zoufalství a
skoro bitky, když obsadíme 6 rikší ze 7. Bohužel nemáme zažité spravedlivé postupy a
neúmyslně nedodržíme pořadí příjezdu na stand. Cyklorikša, který byl neoprávněně
opomenut, teď neví, zda se rozbrečet, nebo se bránit. Naštěstí volí druhou cestu,
ovšem konkurent se západního turisty nehodlá vzdát. Vše řeší až policajt s palicí,
který poprosí špatně sedící pár o přestup. Teď se chce brečet tomu druhému. Ach jo.
Škoda, že nelze napravit všechnu nespravedlnost světa. Tady by se i lidé od nás mohli
učit, jak si vážit těžké práce. A že těžká opravdu je. Rikšové mají přes rameno ručník,
kterým skoro pořád utírají pot z čela, aby netekl do očí. Záda mají propocena
neustále. Přesto se snaží jet ještě ohleduplně a vyhýbat se dírám, která na nepříliš
odpružených kolech působí na kostrče zákazníků jako kopance.
A ke koloritu patří samozřejmě krávy. Jsou sice posvátné, to ale navzdory našim
představám neznamená, že by se k nim lidé modlili, nebo je měli v nějaké zvláštní
úctě. Znamená to jen to, že si jich nevšímají a nechávají je být. Občas někdo na
venkově krávu chová a má ji uvázanou, většina jich žije volně a svobodně (kdo je
dojí? Těžko říct, nevím). A podle toho vypadají. Vyhublé, žebra by se dala spočítat.
Občas s kožní nemocí. Všechny špinavé a se zanícenou zadní částí (jak to jen napsat
slušně). Obvykle netečné a rozmazlené svou svobodou, stále hloupé, jako krávy.
Toulají se po ulicích, hledají něco k snědku, nepohrdnou papírem ani igelitkou,
dobrovolně je nikdo nekrmí. Tak zuboženou si posvátnost nepředstavujeme. Nejsou
vychované, respektive jsou vychované k tomu, že je nemusí nic zajímat. Klidně se jich
několik postaví doprostřed cesty, klidně i na dvouproudé dálnici přes celou šířku
obou pruhů. Řidiči je se stoickým klidem objíždějí třeba po trávě, ale rozhodně se k
nim nemodlí a nejsou v posvátném vytržení z toho, že musí svou zběsilost při řízení
(Indům vrozenou) na chvíli přerušit. Nenadávají, ani nejásají. Když už nelze ani objet,
pomalu se blíží ke skotu, až jej třeba „omylem“ drcnou a i kráva pochopí.
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Do dvoumístné rikši se bez problémů vejdou i čtyři zákazníci, hlavně aby nepršelo,
stříšku blokuje jeden z pasažérů.

Být posvátnou krávou v Indii není jednoduché…
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Totéž na nádraží, oblíbeném místě krav – hodně lidí, hodně papíru, je tady co žrát.
Toulají se kolejištěm a přijíždějící vlak musí spustit svou sirénu, aby kráva těsně před
ním na poslední chvíli přeskočila akrobaticky zábradlí do vedlejší koleje, kde zrovna
náhodou nic nejede. Ale vidím i krávu uvědomělou, která využije plošiny pro invalidy
a z druhého nástupiště se vrací na první perón spolu s cestujícími po nadchodu!
Mnohem hloupější je ta, která nám chce sežrat batoh, a když jí to nedovolíme, tak se
dva metry od nás vyprázdní a utvoří louži o průměru snad 2 metry, která pomalu
odtéká kolem nás do kolejiště. Prostě bych posvátnou krávou v Indii být nechtěl, to
ty naše se mají lépe. Snad se po vzoru hinduistů v příštím životě neinkarnuji do
indického telete. Kdo má špatnou karmu, narodí se jako nižší tvor.
Pokud se někomu zdá, že se na Indii a Indy dívám s despektem, tak se plete. Indové
nejsou o nic horší, než my. Ani lepší. Jsou jiní. To, co nás šokuje, jim připadá normální.
My je třeba pohoršujeme svým používáním levé ruky k čemukoliv - to musí být pro
Indy pobuřující. A to nemluvím o hovězím hamburgru. Není třeba je litovat,
nemusíme jim ani závidět (i když jejich vnitřní klid semínko závisti zasévá). Berme je
jako Indy a my zůstaňme tím, čím jsme. Tak to bude v pořádku, tak to má být.
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Váranasí, posvátná řeka Ganga
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Neštěstí chodí i po horách

Devatenáct lidí zemřelo 25. září 2011 při pádu malého letadla, které se vracelo z
vyhlídkového letu kolem Mt. Everestu. Nepřežil nikdo. Viděli aspoň za zářijového
monzunového počasí ten Everest? Těžko říct. Snad ano, já bych jim to přál, třeba měli
poslední půlhodinku života hlavy plné nádherného zážitku. Neplatí vždy, že neštěstí
nechodí po horách, někde dojde i na ně…
O měsíc dříve, 18. srpna 2011, 6:00.
Sedíme s manželkou a (téměř dospělými) dětmi v přeplněné odbavovací hale letiště v
Káthmanándú, hlavním městě Nepálu. Takto brzy ráno moc mezinárodních letů
nestartuje, ani vnitrostátní linky ještě nejsou nijak přetíženy, přesto není kam si
pořádně sednout. Většina cestujících nevypadá na místní cestovatele, vidíme kolem
sebe hlavně rysy evropské a japonské, podle oblečení odhadujeme i Američany.
Všichni s obavami sledují počínající déšť za okny odbavovací haly. Není to nic
neobvyklého, vždyť jsme uprostřed monzunového období. Přesto věříme, že dnes
uvidíme nejvyšší místo naší planety, vrcholek Mt. Everestu. Čekáme na Mountain
Flight, vyhlídkový let kolem nejvyšších vrcholků Himalájí.
K himalájskému hřebeni létají odsud dvě licencované společnosti, my letíme s tou
nám méně známou, Guna Air, o které jsme nikdy neslyšeli, na rozdíl od konkurence,
přece jen Buddha Air je známější. Je to bezpečné? Neřešíme to, kdybychom měli
možnost volby, možná bychom volili známější Buddhovy aerolinie, ale náš agent nám
zařídil Gunu, takže nemá smysl nad tím přemýšlet. Po měsíci a jednom týdnu zpětně
vidíme, že známější nemusí znamenat bezpečnější, dnešní zřícené letadlo patřilo
právě Buddhovi…
Zatímco leje více a více, my stále čekáme. Ne snad na lepší počasí, to už lepší
nebude, ale na uvolnění koridorů. Jsme u Guny druhý let, před námi letí ještě i tři
Buddhové. Až když se vrátí náš první turnus, můžeme kolem půl osmé konečně
nasedat. Autobus nás převeze k malému vrtulovému letadlu Beechcraft 1900, ano,
přesně k takovému, jaké dnes nedoletělo, jen v jiných barvách. Vystoupáme po pár
sklopných schůdcích a sedáme si každý ke svému oknu. Poletíme samozřejmě plní,
16 cestujících, dva piloti a letuška (právě jako těch dnešních 19 mrtvých). S
přibouchnutím dveří se pilot rozjíždí ke startu a vůbec svůj stroj nešetří, musí
vystoupat do asi 7000 m n.m. (Káthmándú má asi 1200 m n.m.), takže letíme hodně
do kopce, letuška roznášející bonbónky proti lupání v uších má na svažující se střední
uličce co dělat. A stoupáme tak dlouho, že jeden bonbón rozhodně nestačí, naštěstí
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jsem na to připravený: jednak jsem si vzal pro jistotu dva, a jednak mám v kapse
připraveny své náhradní.
Mlha a mraky všude kolem nás straší. Příroda napíná. Vyletíme nad první nízkou
vrstvu mraků a nad sebou vidíme další. Když ji po čtvrthodině proletíme, nezalije nás
slunce, ale zděsí nás vrstva třetí, tmavší než obě předchozí. A to už musíme být
pěkně vysoko. Po půlhodině od startu, pořád špicí strmě nahoru, se nám daří
prolétnout i tmavou vrstvou a konečně zahlédneme modrou oblohu a slunce. Jenže
se radujeme předčasně. Tam, kde tušíme hlavní hřeben Himalájí, kousek před námi,
se drží kolem vrcholků oblačná peřina. A přesně do ní si to zamíří pilot v kokpitu
otevřeném k nám do kabiny cestujících. Cítíme na tahu motorů, že melou z
posledního, moc dlouho už v řídkém vzduchu stoupat nevydrží, i náklon se zmírnil.
Budeme asi mít smůlu, Everest neuvidíme. A to prý se létá, jen když je hlavní hřeben
vidět. Vypadá to na vyhozené peníze.
Letuška se zvedá a míří k prvnímu pasažérovi po levé straně. A v tu chvíli vyletíme
nad čtvrtou vrstvu a z bílé kaše kolem se vynoří mohutné špice okolních sedmi- a
osmitisícovek. Letuška pěkně po jednom obchází levou stranu a ukazuje, co je co,
protože sami se ani s přehledným plánkem nedokážeme zorientovat. Pravá strana
nedočkavě vstává a hrne se doleva, až je musí pilot umravňovat, vždyť zpět poletíme
tak, aby si užili i oni. Jenže co když se oblačnost zvedne? A pilot nás po jednom zve
do kokpitu.
Sedím vzadu, chvíli potrvá, než na mě dojde řada, snažím se hádat, který z vrcholků
by mohl být Everest. Ale když se vynoří nad křídlem, najednou není pochyb.
Charakteristický trojúhelník hlavního vrcholu, převyšující masiv Lhotse, který se jej
marně snaží zastínit, není možné si splést. Říká se, že je nenápadný a že dlouho se
netušilo, že je nejvyšší. Snad z podhůří, ale z letadla je Everest viditelně o pořádný
kus vyšší než Lhotse, nebo Makalu o kus dále. A nenápadný už vůbec ne. Je
majestátný, je mohutný, je nádherný. Jasný král hor. Možná pomáhají vysoké mraky,
které skryjí bezejmenné sedmitisícovky, „no name“, jak jim s pohrdáním říká letuška,
když se přece jen občas nějaká na chvíli vynoří z bílé vaty kolem.
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Vyhlídkové letadlo Guna Air

Mt. Everest a Lhotse
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A u pilotů v kabině přichází vrchol cesty. Mám všechny tři sousední osmitisícovky
před sebou jak na dlani, obr Mt. Everest zcela vlevo, před ním a po jeho pravé straně
několik vrcholků Lhotse, kousek dál vpravo Makalu. Piloti mají zcela čiré a hlavně
skoro panoramatické sklo (na rozdíl od kabiny cestujících, kde jsou okýnka přece jen
trochu mléčně zakalená). Ani nepotřebuji komentář, i když se mi jej stejně dostává
(tak dobře, to Makalu jsem si zcela jistý nebyl – dík, kapitáne). První pilot kromě
řízení letadla stíhá i ukazovat a komentovat, druhý vše jen jistí. Nikdy bych nevěřil,
jak nádherný výhled piloti ze své kabiny mají. Nechce se mně pryč, nechte mě ještě
chvíli, prosím! Mám rychle fotit, točit na kameru, nebo si užívat ten božský pohled?
Musí mne vyhodit skoro rozkazovacím tónem, další čekají.
Pomalu se začínáme otáčet, čímž se masivu hřebene ještě přiblížíme. Bohužel
oblačnost stoupá a brzy se ocitáme v mracích. Pravá strana má trochu smůlu, výhled
na Everest měli maximálně minutu. Ale v kabině pilotů jsme se všichni vystřídali včas,
i když někteří nemístně a neférově zdržovali. Pravá strana si teď chvílemi užívá něco
jiného – hezky zblízka si může prohlídnout strmé svahy hor, letíme hodně blízko a
mezi jednotlivými vrstvami mraků se hradba hor vynoří vždy tak nečekaně, až se
občas lekneme, jak se blížíme.
Klesáme ještě rychleji, než jsme stoupali, ale náklon už takový není, letadlo umí
klesat v horizontální poloze. Bonbóny samozřejmě opět pomůžou. Přistáváme za
deště a mlhy (jako to měli i dnes, i když dnes to asi bylo mnohem horší). Netrvalo to
ani hodinu, ale zážitek jistě na celý život. Snad si to užili i ti, kteří dnes nepřežili.
Možná měli nádhernou poslední půlhodinu života. Čest jejich památce.
Poznámka: Tak nevím, jestli bychom s tím cestováním neměli přestat. Měsíc po
návratu z Peru zničilo zemětřesení Arequipu. Po návratu z naší první návštěvy Číny
vypukla epidemie SARS, po měsíci od příletu z Thajska zase ptačí chřipka. V Mexiku
bouchla sopka. Ve Srí Lance Tamilští tygři vybombardovali letiště. V Zimbabwe vyhrál
volby Mugabe. V indonéské Yogyakartě se probudila sopka Merapi a zasypala ji
deseti centimetry popílku, když se před tím převrátil u Bali trajekt a 500 lidí se
utopilo. Další trajekt se překotil po návštěvě Egypta. Kritické je období jeden až dva
měsíce poté, co opustíme zemi. Proto nás překvapilo, že zemětřesení v Káthmándů
přišlo nějak brzy – ono to byla jen předehra k dnešní letecké katastrofě. A tajfun ve
Vietnamu jsme už zažili na vlastní kůži při cestě vlakem z Hanoje do Hue (přes 40
mrtvých, někteří kolegové si ve vlaku cloumaném větrem schovali do kapsy pas, aby
je bylo možno po vykolejení identifikovat).
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Z pilotní kabiny
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18.
Kuchingské kočky – nejbizarnější
muzeum
Vzpomínáte ještě na film „Se slovníkem v posteli“, kde na Borneu mladá Jessica Alba
(živý slovník) učí anglického důstojníka jazyku domorodých Ibánců tou nejpříjemnější
metodou (v posteli)? Film začíná v kočičím městě Kuchingu, pojmenovaném podle
toho, že zde všichni chovali kočky. Nebo je zaměněna příčina s následkem a naopak
všichni chovají kočky, protože Kuching je přece kočičí město?
Tak právě tento film se odehrává na Borneu v malajském státě Sarawak a místy i v
jeho hlavním městě Kuchingu. Kuching je městem koček, aspoň tedy podle jména a
všemožných odkazů od soch koček v nadživotní velikosti uprostřed snad všech
kruhových objezdů až po zvláštní kočičí muzeum v prestižních prostorách
guvernérova sídla. Pojmenování a celá kočičí tradice však vznikly milým omylem.
Když se u sarawackých břehů kousek od dnešního Kuchingu poprvé vylodil guvernér
James Brook, vyvedli jej místní hodnostáři na kopec nad městem, aby se pochlubili
pohledem na město. Světaznalého guvernéra v té chvíli více upoutala opodál se
protahující kočka a jeden ze snaživých vlezdoprdelků chtěl hned poučit a vzdělat
nadřízeného v místním dialektu a kočku mu představil sarawackým slovem
„kuching“, kočka. Bílý rádža Brook to ovšem považoval za jméno města v údolí, a to
už mu zůstalo. Kočka se stala městským symbolem a maskotem, což vydrželo až do
dnešních dob.
Na kočky ve městě narazíte prostě všude. Ne na ty živé, i když i ty občas můžete
zahlédnout, ale hlavně na několikametrová nevkusná monstra uprostřed všech
kruhových objezdů – a že jich ve městě je. Nejčastěji se mile usmívají a obvykle
zdraví zděšené turisty zvednutou levou tlapkou. Obyvatelé města to vidí jinak, jsou
svými patronkami nadšeni, zdobí je pestrobarevnými látkami a přinášejí jim květiny.
Městu dominují tři výrazné stavby, které mají připomínat moderní architekturu,
zdařilost záměru si netroufám komentovat, jen mne zaráží trochu monotematická
múza architektů, která všem třem autorům vnukla podobný nápad obráceného
trychtýře. Prý je to náhoda, místní zlatý parlament symbolizuje slaměný klobouk
jednoho z místních kmenů, modrý magistrát znázorňuje květ ibišku (paradoxně na
ostrově s pralesem starým stamiliony let je ibišek jako jedna z mála květin
nepůvodní). A bílé sídlo guvernéra je prostě jen obrácený trychtýř bez symboliky. A
právě vnitřní části poslední stavby jednoznačně dominuje asi nejbizarnější muzeum,
jaké je kde k vidění.
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Kočky jsou tu prostě všude (ale hlavně na kruhových objezdech)

Parlament, magistrát a sídlo guvernéra v Kuchingu
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Je zasvěcené – jak jinak, jsme v Kuchingu – kočkám. Už vchod je stylový, musí se
projít obrovskou otevřenou kočičí tlamou. Začátek ještě vypadá aspoň trochu
seriozně, ve vitrínce jsou kdovíproč vystaveny nože a mačety, kterými Ibánci, Lovci
lebek, odsekávali nepřátelské hlavy.
Ale pak začíná neuvěřitelné absurdní divadlo. Vitrína s plyšovými kočkami. Vitrína
koček porcelánových. Kýčovité keramické micky. Kočky vítací, se zvednutou prackou,
oblíbená ozdoba stánkařů nejen na Borneu, ta nejstupidnější bakelitová kočka
kývající levou přední prackou poháněnou baterií. Kočky ke vchodu do domu s
rohožkami s nápisem Welcome. Kočky dřevěné, kočky pletené. Kočky chlupaté,
tvářící se realisticky, ovšem až na usmívající se obličejíček roztomilých
cukrkandlových koťátek schoulených do klubíčka v košíčku. Ozdobné paravány, jak
jinak, než s kočičkami. Kočičí náhrobní kámen. Kočky mumifikované. Výrobky z
kočičích kůží (králem je ledvinový pás). Kočky na starých obrazech a rytinách. Kočky
na nových obrazech a plakátech: kocour jako bavorský výčepní v zeleném tralaláčku s
půllitrem v ruce, čtveřice koček jako japonská roková skupina i s nástroji a šátky
kolem čela, kocour – motorkář, kocour – Elvis, kocourkovský policajt odvádí
kocouřího mafiána v poutech, …
No nic, surrealismus a groteskní genius loci muzea jsou asi nepřenositelné (ten
surrealismus tu myslím trochu nadneseně - André Breton definoval surrealismus jako
„čirý psychický automatismus“, kde je cílem posílit písmem, kresbou a výrazovými
prostředky všeho druhu skutečnou funkci myšlenky, čímž myslel, že se jedná o
rozumem nekontrolovatelný proud asociací, což odpovídá mým pocitům při
návštěvě muzea, které je jinak umělecky jen těžko zařaditelné).
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19.
Borneo, Kahau nosatý: připraven 20
hodin denně
Putování za nejdivnější opicí s velkým břichem, dlouhým nosem – a takřka
nepřetržitou erekcí. Mohou listy některých stromů z nejstaršího pralesa na zemi
nahradit viagru? Prozradím předem: nemohou.
Stále ještě existují ztracené světy, místa izolovaná od okolního světa tak dobře, že na
nich přežívají zvláštní společenství rostlin či zvířat, která jinde nenajdeme. Dnes už
třeba třetí největší světový ostrov Borneo rozhodně nemůžeme považovat za
ztracený svět ve smyslu dosažitelnosti, ale jeho izolace od okolí a stabilita životního
prostředí umožnila vývoj druhů, které se nikde jinde nevyskytují a nikdy ani
nevyskytovaly. Jen na Borneu a okolních ostrovech (jako je Sumatra) najdeme
rostlinu s největším květem – raflésii (průměr jednoho květu i přes 1,2 metru), nikde
jinde nežijí ve volné přírodě orangutani, hmyz tady dorůstá rozměrů
několikanásobně větších, než jinde (půlmetrové kobylky a strašilky,
deseticentimetroví brouci). A žije tady i nejpodivnější opice, jakou si jen těžko umíte
představit, kahau nosatý (anglicky proboscis monkey).
Právě ta bude cílem našeho putování, i když raflésie a orangutany určitě
nevynecháme. Paradoxně za kahauem není třeba putovat do hlubokého a
nepřístupného vnitrozemí ostrova, kde žijí potomci Ibánců, podkmene známých
Dajáků, lovců lebek. Okolí jejich Dlouhých chýší je prosto jakýchkoliv větších
živočichů, snad kromě divokých prasat vousatých, která se množí tak rychle, že je
Ibánci nestihli vybít. Ostatní živočichové včetně opic a větších hadů padli za oběť
lovcům, kteří potřebovali naplnit prázdné žaludky svých rodin. Dokonce ani
nejběžnější makaky, se kterými se cestovatel potká v Asii na každém kroku, tu
nevidíme, Ibánci vše živé v okolí prostě doslova vyžrali.
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Raflésie, rostlina s největším květem na zemi

Orangutan v chovné stanici v Sepiloku
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Zůstaneme tedy na mořském pobřeží a v deltách větších řek, kde Ibánci nežijí a opice
tu nejsou běžnou součástí lidského jídelníčku. První pokus o získání pořádné fotky
nosaté opice podnikneme kousek od známého Sepiloku v malajském státě Sabah,
kde je největší záchranná stanice pro osiřelé a raněné orangutany, které zde
připravují na návrat do života ve volné přírodě. Většina turistů navštíví středisko,
podívá se na krmení orangutanů (obvykle se sem stahují z okolního pralesa samice s
mláďaty, pro které je jednodušší nechat se nakrmit, než hledat potravu v přírodě),
málokdo ale pokračuje dál na pobřeží Suluského moře, kde se dá najmout člun a tím
po chvilce plavby mořem podél pobřeží vplout do delty řeky Kinabatangan, jinak než
po vodě nepřístupné.
Lodě jsou vcelku pohodlné, sedíme pod střechou zády k boku lodi, kormidelník má
vyvýšené sedadlo s volantem ovládajícím kormidlo nad přídí. Na zádi jsou pověšené
dva silné motory Yamaha, když kapitán přidá plyn, zvedne se příď do výše a plujeme
po hřbetech vln asi padesátikilometrovou rychlostí, za námi gejzíry vody.
Dokud plujeme kolem pobřeží, sledujeme scenérii břehů, později na širém moři
(pobřeží ale stále na obzoru po pravoboku) prohlížíme fotky místní fauny. S námi
jede domorodý průvodce Jonathan a ten říká, že prakticky vše máme šanci vidět,
snad kromě tygrů, medvěda jávského a slonů – ti se nyní v době hojnosti a
počínajícího monzunu zdržují dále od řek. Takže podle fotek se těšíme na různé
ledňáčky, sovy, hady, krokodýly, velký hmyz a hlavně opice – makaky, hulmany a
kahau nosaté.
Samozřejmě nás zajímá hlavně exoticky vypadající kahau s červenou okurkou místo
nosu, kulatým břichem – a na fotkách vždy s červeným ztopořeným přirozením.
Myslíme si, že se jedná o oblíbenou žertovnou fotku pro turisty, a tak se ptám
Jonathana, jestli uvidíme i „to“ (a ukazuji, co myslím). Jonathan naprosto váženě
odpovídá, že ano, a po chviličce to trochu rozvede. Asi mu jako muslimovi moc
nejdou přes ústa výrazy jako „penis“ a „erekce“, nakonec je ale klidně použije, když
nám líčí stravovací návyky kahau, který se živí jen těžce stravitelným listím, což mu
jednak nafukuje břicho, takže trpí plynatostí, jednak mu způsobuje každodenní
dvacetihodinovou erekci.
Na(ne)štěstí je to konkrétní afrodisiacké listí pro člověka jedovaté, takže přírodní
viagra se z něj vyrobit nedá.
Po půlhodině se přiblížíme zpět k pobřeží a vplouváme do široké delty řeky
Kinabatangan. Postupně se řeka začíná zužovat a cesta se stává zajímavější, vidíme
na oba břehy porostlé tropickou vegetací. Scenérie kolem jsou malebné, dokonce
několikrát zpomalíme a zastavíme u vysokých stromů, na kterých dovádějí makakové
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nebo naši první kahau. Jsou však poměrně daleko a nejen že jim nevidíme na penisy,
ale ani mnohem větší nosy nejsou příliš vidět. Zvláště když jimi vynikají především
samci a v každém stádu je vedoucím samcem jen jeden opičák. Ostatní tak velké
nosy nemají, přestože v porovnání s ostatními opicemi, nebo dokonce s člověkem,
určitě konkurenci válcují. Samci ale většinou sedí buď zády k nám a ukazují nám
dlouhý sněhobílý ocas (vypadá jako uměle přišitý na rovněž bílé slipy, které někdo
rezatým samcům navlékl), nebo sedí tváří k nám, pak však nos z ánfasu na tu dálku
zaniká. A zboku se nám hlavou nenatočí ani jeden.
Odpolední parno začíná přecházet v podvečerní příjemnou teplotu a zvířata začínají
ožívat. Jako první se vydávají na lov ryb bílé volavky, známé z celého světa. Nad
hlavami nám přeletí černí zoborožci, pro toto území charakterističtí. Zblízka a v klidu
je bohužel neuvidíme, ale i za letu je patrný helmicovitý výrůstek nad zobáky.
Člun najednou prudce mění směr a míří k levému břehu. Prý je tam někde krokodýl.
Myslíme si, že na ně máme vycvičené oči z minulých cest, a hledáme
charakteristickou tmavou kládu na břehu, bohužel marně, mírný bahnitý břeh
porostlý vysokou trávou narušuje jen světlý balvan, ale krokodýla nevidíme. Až když
jsme od něj sotva pár desítek metrů, poznáváme, že právě ten bílý balvan je přední
část mohutného krokodýla. Tedy velký rozdíl od amerických kajmanů, kteří jsou
mnohem štíhlejší a tmaví, dokonce i afričtí krokodýlové vypadají jinak, také tmavě.
Krokodýl leží, ani se nehne. Přesto z něj čiší respekt, je skutečně obrovský, a to ho
nevidíme celého. Leží bez hnutí a naše přítomnost mu nestojí za mrknutí okem,
přestože jsme přirazili ke břehu jen pár metrů od něj. Průvodce Jonathan vtipkuje, že
je „made in China“, tedy umělý.
Břehy teď pozorujeme ještě bedlivěji, takže se nám podaří na malou chvíli
zahlédnout velkého varana, tak 1,5 metru má určitě. Zvuk motoru ho vyleká a
bleskurychle mizí v podrostu, než stačíme tasit kamery. Volavky už nás nevzrušují, je
jich kolem plno. Zato opice nás ještě neomrzely. Na jednom ze stromů těsně u břehu
se usadila na noc partička kahau nosatých. Samec si rozšafně sedá na větev, ruku
opřenou o koleno téměř lidským způsobem. Při pohled na červený nos a vyvalené
břicho chápeme, proč jim porobení místní obyvatelé v době holandské kolonizace
říkali „holanďanská opice“. Sekáme snímky jeden za druhým, ale vzdálenost je přece
jen dost velká, takže na obrázcích vypadá kahau jako obyčejná opice, jejich raritní
vzhled nevynikne.
O pár desítek metrů dále podobný strom a jiná tlupa. Samci si vyměňují mručivá
varování, aby se navzájem nepletli do věcí opačné skupiny. Za chvíli si vše vyjasní a
dávají si poslední porci listů, než se pevně usadí k nočnímu spánku. Trochu živější
jsou o kus dále proti proudu makaci, sledujeme nádherné a předlouhé skoky mezi
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korunami i dost vzdálených stromů. A potkáváme dokonce i vzácnější hulmany
stříbrné, jen nevíme, že to jsou hulmani, protože nikdo nezná české jméno a jeho
anglický ekvivalent „langur“. Bereme tedy na vědomí, že vidíme poskakovat a šplhat
stříbrné langury. Pravdu zjistím až doma.
Je to úspěch, či neúspěch? Kahau jsme několikrát spatřili a slyšeli, pořádnou fotku ale
nemáme, vždy byli docela daleko. I ten proslulý nos jsme spíše jen tušili, než
skutečně viděli. No nic, musíme to zkusit jinde. Vracíme se zpět na západní pobřeží k
Jihočínskému moři, do Kuchingu, hlavního města Sarawaku. Tady zkusíme
navštívit národní park Bako, kde prý jsou kahau trochu méně plaší.
Než autobusem dojedeme z centra k moři, začíná pršet. Není to klasický monzunový
liják, spíše takový vytrvalý déšť známý z mírného pásma. Sice se nám povede
najmout lodičku, která má střechu, ale není nám to nic platné, při rychlé plavbě
bychom potřebovali spíše kabinu. Hlavně my brýlatí nevidíme téměř nic. Naštěstí
cesta netrvá moc dlouho, po půlhodince přirážíme k molu v národním parku Bako.
Kolem přístavního mola je síť dřevěných vyvýšených chodníků na kůlech, jinak by se
zde nedalo pohybovat. Pobřeží se zde svažuje tak mírně, že za přílivu je voda všude
pod námi až k pralesu desítky metrů daleko vzadu, za odlivu je kolem bažina a voda
ustupuje ještě další desítky metrů zpět do moře. Molo je postaveno nad ústím menší
říčky do zálivu, druhý břeh je porostlý lesem zvláštních řídce olistnatělých stromů,
které si libují v bahně a mořské vodě. A z bahýnka rostou kmínky dalších, připomínají
krápníková brčka v jeskyních, jen místo ze stropu jeskyně tady rostou ze dna
odlivového močálu. Prý vydrží bez vody právě po dobu odlivu, kdyby se z nějakého
důvodu příliv opozdil, zahynuly by suchem.
Pořád prší, v pláštěnkách vyrážíme za průvodcem Patrickem (na rozdíl od muslima
Jonathana je Patrick křesťan) směrem k administrativním budovám správy parku a
vedle stojící restauraci, kde chvíli čekáme, zda se déšť neumoudří. Čekání nám
zpříjemňuje kahau nosatý na stromě před terasou restaurace, dokonce se občas
natočí i z boku, takže vidíme siluetu jeho frňáku, foťáky však kvůli vytrvalému dešti
odpočívají v nepromokavých taškách a igelitkách.
Nevypadá, že by mělo přestat, rezignovaně tedy na procházku pralesem vyrážíme
zahaleni do pláštěnek. Je to škoda, takto dopoledne tu obvykle nepršívá. Všude
kolem je mokro, musíme jít za sebou po dřevěném chodníku, snažíme se aspoň držet
co nejblíže za Patrickem, abychom slyšeli výklad. V tom dešti stejně moc nevidíme.
Prales je nádherný, hustý, temný, ale pro naše oči bez života – otázka je, zdali by
tomu bez deště bylo jinak, asi ne. Patrick občas ukáže na nějaký strom a řekne
nějakou zajímavost, žádná bomba, na kterou by stálo za to vzpomínat, tu však není.
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A tak nám nevadí, když celkem nečekaně brzy Patrick otáčí a velí k návratu na
základnu v restauraci.
Déšť pomalu ustává, chystáme se na další cestu, tentokrát na opačnou stranu,
přejdeme přes kopec na odlehlou pláž, snad cestou potkáme zdejší „ochočené“
nosaté opice. Moc dlouho nejdeme, první zastávka bude hned po pár metrech, kde
narážíme na divočáka. Krásný exemplář prasete vousatého, místního druhu divokých
prasat. Už jeho jméno říká, jak vypadá – je extrémně chlupaté, zejména kolem
mordy. A vůbec se nebojí, právě naopak, od turistů čeká něco k snědku a místy až
nevybíravě si svůj desátek vynucuje. Očichává nás jednoho po druhém, nechá se i
pohladit po zablácené hlavě a hřbetu.
Procházíme přes molo do zvláštního lesa stromů žijících z bahna, vyschlé mořské dno
dává obživu různým ptákům s dlouhými zobáky, typujeme, že by to mohli být ibisové.
A na druhé straně lesíka vidíme další smečku kahau nosatých, asi nejblíže, jak jsme
jim kdy byli. Vůdčí samec sedí otočený profilem, vidíme jeho červený okurkový nos,
nafouknuté bílé břicho, zrzavou srst a bílá bedra se sněhobílým ocasem. Ten vynikne
ještě více, když samec důstojně sleze a odkráčí dál na klidnější místo s ocasem hrdě
vztyčeným. Samičky a mláďata v takovém klidu nevydrží, skáčou z větve na větev,
běhají i po zemi, škádlí se navzájem, ale hlavně požírají řídké listy. Listy jsou právě
důvodem, proč tady kahauové jsou, mají je neobyčejně rádi. Tady je snad největší
pravděpodobnost setkání s tímto zvláštním druhem opice na rozumnou a fotitelnou
vzdálenost.
Když se stádečko stáhne z naší blízkosti dál k moři, pokračujeme v cestě po chodníku
až k patě kopce, kde upravený areál končí a my půjdeme dále jen po vyšlapané
stezce, jen zčásti doplněné na nejnebezpečnějších místech dřevěnými zbytky
zábradlí. A přestává pršet! Dokonce můžeme sundat pláštěnky, které začínají být
nepohodlné, je horko, namáhavá chůze náročným terénem nás ještě více zahřívá a
neprodyšné oblečení se mění v mikrosaunu. Místy musíme i šplhat po kořenech
stromů.
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Už téměř vidíme moře, když nás zastavuje protijdoucí starší domorodec a ukazuje
nám docela velkou zelenou zmiji na keři pár metrů od cesty. Prý ležela přímo pod
jedním kořenem na cestě a on ji nabral na klacek a přenesl, aby někomu neublížila,
jako každá zmije je i tato prudce jedovatá. Zmije jen klidně leží stočená do několika
smyček, nás si vůbec nevšímá. K pláži zbývá jen pár metrů. Zátoka je skutečně
romantická a stojí za to se k ní trmácet. Na žlutém písku pláže leží mořem vyvržené
větve stromů, v řídkém porostu nad hranicí přílivu se táhnou se svými ulitami a
lasturami ráčci poustevníci, obrovské balvany na svahu kopce porostlé zelení spolu s
palmami a dalšími tropickými stromy tvoří neopakovatelnou kulisu ztraceného
tropického ráje (vida, snad proto ten had, had přece do ráje patří).
Cestou zpět využijeme vrcholícího odlivu a zkrátíme si cestu přes obvykle zatopenou
zátoku, teď dočasně suchou. Odbočujeme prudkým svahem dolů ze známé stezky
mezi několikametrové balvany lemující hlavní zátoku. Jsou tu poházeny tak hustě, že
musíme prolézat úzkým skalním oknem asi půl metru vysokým, pěkně po kolenech
nebo po zádech. Batůžky a kamery najednou hodně překážejí. Je to však poslední
zádrhel, za oknem začíná mangrove, kupodivu odkryté mořské dno je docela pevné,
boříme se maximálně v řádech milimetrů. Před námi se rozprchávají a zavrtávají do
země krabi, překvapují nás rybičky, které zůstávají na místě i přes ústup hladiny
(bahníci? lezci?) a pomocí ploutviček lezou po bahně od louže k louži, kromě většiny
pěticentimetrových vidíme i několik větších kousků.
Zajímavá cesta mangrovovým porostem končí u schůdků na známý dřevěný chodník
k molu. A už zdálky na nás mává náš starý známý od zmije, ať jsme potichu.
Nedočkavě se hrneme k němu a nevěříme vlastním očím. Statný samec kahau, hlavní
vůdce zdejší smečky, sedí na stromě pár metrů od cesty a čeká jen na nás, až si ho
pěkně zblízka vyfotíme. Je nádherný, nos má snad dvacet centimetrů, břicho správně
nafouklé. A konečně vidíme i poslední charakteristický znak samců kahau – má
nepřehlédnutelnou erekci svého červeného penisu. Ta trvá až dvacet hodin denně a
je tak téměř nemožné vyfotit samce bez ní, i proto ve většině oficiálních publikací
jsou fotky, kdy inkriminované partie zakrývají listy, aby čtenáři nebyli pohoršeni.
Samec jako správný model počká, až budeme mít dofoceno, pak se poškrábe pod
zády a důstojně se spustí na zem, projde přímo pod námi a zamíří ke zbytku smečky,
mává nám přitom na rozloučenou bílým ocasem. Vyhlédne si svůj strom a zmizí v
jeho koruně. Ještě chvíli pozorujeme hrající si omladinu, jeden z mladých opičáků po
krátkém boji shazuje kamaráda na zem, ten si to však nenechává líbit a na poslední
chvíli soupeře strhává k sobě, boj chvíli pokračuje na zemi, pak se svorně rozběhnou
a zmizí i oni. Kahau nosatý se pro nás definitivně stává symbolem Bornea a naším
nejoblíbenějším místním zvířetem.
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Pomalu se začínáme vracet, když narazíme ještě na další divočáky, tentokrát trochu
menší – dvě prasnice, jedna s poraněnou nohou, na které ji chybí kopýtko. Z bahna
vyrývají cosi k snědku. Nejsou tak ochočené, jako kňour od restaurace, až k nim se
neodvažujeme. A dobře děláme, v houští o kousek dál objevujeme pět-šest
pruhovaných prasátek, pospíchajících za matkami. Asi by se jim opravdu naše
dotěrnost nelíbila, zůstáváme v bezpečí na chodníku nad nimi.
V restauraci rozbalíme balíčky a klidně poobědváme, ještě plni dojmů ze spatřených
zvířat, hlavně z posledního kahau. Pořád je odliv, naše lodička už čeká na širém moři,
k molu se nedostane dříve, než v pět odpoledne. Pokud nechceme několik hodin
čekat, musíme hned nastoupit z moře za pláží, za pár desítek minut se i tato cesta
uzavře, na nalodění z pláže bude vody hodně, na nalodění z mola málo. Brodíme se
proto čerstvě odkrytým pískem pláže směrem k volnému moři, boty v rukách, tady už
písek není tak tvrdý a místy se boříme po kotníky do bahýnka. Loďku nám přitáhnou
co nejblíže, stejně musíme po kolena do vody, a když přijde nečekaná vlna, zalije nás
až nad pás. Snažíme se před nasednutím provizorně si nohy umýt v mořské vodě, ale
bez nároku na úspěch. Po návratu k autobusu vystupujeme z lodí na molo a hned
sedáme na zem a myjeme nohy ve vodě pod ním. Domorodý lodník zpola zděšeně a
zpola pobaveně křičí a ukazuje nám na ceduli u břehu, kde je kromě anglického
výstražného nápisu i jednoznačný piktogram: nestrkat nohy do vody, jsou tu
krokodýli. Nohy okamžitě mizí z vody, naštěstí i ta chvilka nevědomosti stačila k jejich
omytí.
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Amazonie I - krvežíznivé piraně

Odpolední žár konečně opadá (místo 40 je už jen 35 stupňů), můžeme tedy začít náš
večerní program v brazilské Amazonii. A na dnešek je plánován lov piraní. Většina
přítomných žen nikdy ryby nechytala a lov piraní jim moc atraktivní nepřipadá, ale
samozřejmě jedeme všichni. Každý chce vidět ty krvežíznivé bestie. Jen máme trochu
strach. Co kdybychom se převrhli, neohryzají nás na kost, než doplaveme ke břehu?
Náš amazonský průvodce Sami s jedním domorodým indiánem mezitím připravili asi
dvoumetrové pruty s třemi až čtyřmi metry vlasce, na konci s háčkem. Do obou loděk
bereme plechovku syrového masa a vyrážíme na řeku.
Loďky míří k opačné straně řeky, tam není břeh tak strmý, naopak je zde mělčí voda s
několika ostrůvky, místy rostou přímo z vody keře a stromy, takže asi zde mají ryby
výhodnější podmínky. Bereme každý svůj prut, náš místní indiánský lodivod rozděluje
kousky masa a my je napícháváme na háčky. Noříme nabodnuté maso do vody a
průvodce čeřením hladiny napodobuje pohyb poraněné ryby, aby přilákal dravé
piraně k hladině.
Klidně strčí celou ruku pod hladinu beze strachu o prsty. Ona totiž piraňa za běžných
podmínek tak nebezpečná není. Jen nesmí cítit krev, až pak se z ní stává ta známá
protagonistka béčkových hororů. Pokud člověk není poraněn, klidně si může
troufnout se mezi piraňami i vykoupat beze strachu, že z něho zbude jen kostra.
Chvíli se nic neděje, ale po pár minutách se z vedlejší loďky ozývá nadšený ryk, první
záběr! A je to malá piraňa, do 10 cm. U nás nikdo nic, dokud nezačne chytat náš
indián, tomu první piraňa netrvá snad ani minutu.
A pak to začne.
Všem začínají cukat jejich vlasce. Není potřeba žádného splávku, záběr je vidět i cítit
přímo na vlasci. Musí se ale správně zaseknout, to je trochu problém. Když se
zasekne brzo, vytrhne se rybě maso z tlamičky a ryba se nechytí. Když se čeká
dlouho, ryba maso sežere a klidně zmizí. Když se zasekne málo, ryba se nechytne,
když moc, tak se jí buď maso vytrhne, nebo se ryba vymrští nad hladinu a plácne
sebou zpět do vody a tam se z háčku vytrhne.
Ale piraně zabírají tak často, že i když se povede jeden záběr z pěti, stačí to na
občasný úlovek. Je to samozřejmě jen sport, protože taháme kousky do 10 cm, k jídlu
nepoužitelné. Jen jedna je trochu větší, tak kolem 15-20 cm (na výšku i na délku). A
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jednu piraňu nemá smysl brát, přestože ji pro jistotu necháváme, kdyby se jich chytlo
více podobných.
Chycené ryby podáváme průvodci, aby nám je sundal, zuby vzbuzují respekt. Zkouším
jednu piraňku sundat sám, ryba sebou mrskne a už se plácá na dně loďky, prsty v
sandálech jsou hned v ohrožení, nohy máme všichni v mžiku nahoře. Rybka končí
pod podlážkou na dně loďky, tam se na ni nedostaneme, ale ani ona na nás.
Všichni jsme jak u vytržení, nevnímáme okolí. Dravé piraně občas ani nemusí být
zaseklé - jakmile se chytnou masa, tak nepustí, a přestože nejsou na háčku, nechají
se i se svým soustem vytáhnout z vody. Občas nás někdo vystraší, když zasekne tak
prudce, že piraňa letí nad námi z jedné strany loďky na druhou, občas nějaká spadne
mezi nás, ale až tak nebezpečné to není.
Nejvíce to baví hlavně přítomné ženy, kterým se původně ani moc nechtělo.
Nestíháme fotit ani natáčet, lov je přednější. Kromě piraní se vytahují i catfish,
sumečci. Když nám dojde maso, průvodce porcuje přímo chycené piraně a kanibalské
ryby se chytají dál a dál, změna druhu masa jim vůbec nevadí. Končíme potmě, dámy
by sice chytaly dále, ale také bychom v rychle nastalé tmě nemuseli trefit domů...
Při večeři vyvolává Sami záměrně diskuzi o kajmanech. Prý jsou výborní k jídlu,
hlavně ta část těla, kde začíná ocas. Samozřejmě zazní očekávaná otázka, kde je
možné takové maso ochutnat. A Sami zná řešení - od správců srubu ví, že místní muži
se dnes večer chystají na lov. Jeden popluje s námi, zkusí chytit svého kajmana, kůže
bude jeho a maso nechá nám. Kuchařky nám je zítra usmaží k obědu. A abychom
neměli výčitky, tak kajmani prý zde nejsou chráněni a jsou přemnoženi, navíc je
domorodci stejně běžně loví. Nedá to ani moc práce nás přesvědčit a všichni bez
námitek souhlasíme, že si jednoho kajmana ulovíme k obědu.
Bereme si každý svou baterku, protože už je tma, a vyrážíme k loďkám. Kromě našich
dvou lodí přivazuje Sami k boku své lodi ještě menší lodičku pro dva, ze které budou
se svým místním kolegou lovit. Tentokrát vyrážíme na opačnou stranu, tedy doleva
od mola. Po 30 minutách se blížíme k ústí menšího přítoku, průvodci vypínají motory
a baterkami začínáme osvětlovat břehy (nejlépe se osvědčují baterky - čelovky).
Kajmany by měly prozradit svítící oči. Nemáme prozatím příliš štěstí, jediný pár
svítících bodů mizí v řece doprovázen šplouchnutím.
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Piraňa

Sumeček (cat fish)
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Sami rozhoduje, že jsme příliš hluční a velcí, přiráží s oběma loděmi ke břehu, sám s
lovcem přesedá do menší loďky a mizí ve tmě proti proudu přítoku. Nezbývá, než
čekat. Pozorujeme hvězdnatou oblohu, hledáme neúspěšně Jižní kříž, ze známých
souhvězdí vidíme jen nízko nad obzorem Orion. Frantu čekání nebaví, asi mu chybí
adrenalin v krvi, svléká se tedy do plavek a brouzdá vodou kolem lodí. Diskutujeme,
zda jsou nebezpečnější krokodýli či bilharióza (červi žijící v tropických, stojatých
sladkých vodách a pomalu tekoucích řekách, kteří se zavrtávají do kůže).
Když už začínáme mít obavy, co se děje, objevují se v dálce záblesky baterky a lovci
se vrací. S prázdnou. Velké kajmany ani neviděli a malý jim utekl. Plujeme na druhou
stranu řeky, opět tu ústí nějaká říčka, opět zůstáváme sami, tentokrát snad ještě delší
dobu. Ale teď alespoň objevujeme nízko nad obzorem Jižní kříž.
Kromě Franty se na divoký a evidentně nebezpečný břeh vydává více lidí, maskují to
touhou po dobrodružné návštěvě divočiny, ale vždy na minutu zhasnutá baterka u
nejbližšího keře nás nenechá na pochybách o pravém účelu riskantního výstupu na
břeh. Domorodci se vracejí, nejdříve vidíme několik ulovených kachen či koroptví
(naše jídlo na následující dny), ale pak si všimneme i metrového kajmana, kterého
Sami drží zpacifikovaného na dně loďky. Sami začíná výklad o životě kajmanů,
ukazuje jeho tlamu se spoustou zubů, ale žádným jazykem, oči s blánami a dolní
špičáky trčící z dírek skrz horní čelist. Nakonec pokládá kajmánka na záda a hypnózou
vyvolanou šimráním na břichu ho uspává.
A dostáváme kajmana k dispozici pro focení. Vystřídáme se všichni, nikdo neodolá. Je
třeba pevný stisk, ale jinak je kajman na omak celkem příjemný. Ne nadarmo se z
jeho kůže vyrábí kabelky, pásky a peněženky. Ani se nám nechce se se skoro
roztomilým kajmanem rozloučit. Je nám jasné, že z tohoto bychom se nenajedli a že
tedy půjde zpět do vody. Teď teprve některým začíná docházet, na čem jsme se
domluvili, rádi by svůj souhlas se svou účastí na zabití kajmana vzali zpátky, ale Sami
už se nezeptá. Pouští kajmana do vody, ten chvíli nemůže uvěřit, ale pak mrskne
ocasem a mizí v hloubce.
Sami zůstává s námi, ale domorodý indián v malé loďce míří do noci osvětlené
měsícem a záplavou hvězd, odrážejících se v klidné hladině řeky. Nedaleko od nás je
břeh porostlý houštím, tam spíše tušíme, než vidíme, že něco objevil. Rychlý pohyb
jeden a hned druhý a už nám Sami překládá do angličtiny kolegovo volání, že
tentokrát jsme úspěšní. Ještě nevidíme podrobnosti, ale lovec kajmana ležícího u
břehu harpunoval těsně za hlavou a hned mu přes čelisti navlékl smyčku
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připevněnou na tyči. Harpuna kajmana sice zranila a mírně ochromila, ale života je v
něm pořád až příliš.
Dokud je ve vodě, je klidný a nechá se táhnout za loďkou k našim lodím. Sami je v
druhé lodi, my tedy nejsme přímo účastni závěrečné fáze lovu, zato ji dobře vidíme
před sebou, nasvětlenou našimi baterkami. Sami vytahuje z vody hlavu kajmana za
smyčku kolem čelistí a omráčí ho prudkým úderem mačetou. Začínají hlasité
protesty, že za takovou cenu si exkluzivní oběd odpustíme, ale už je pozdě. Zranění
plaza jsou natolik vážná, že by stejně časem uhynul.
Kajman sebou smýká ze strany na stranu, Sami má co držet, přiskakuje mu na pomoc
zkušený terarista Franta. Ještě párkrát dostane kajmanova hlava ránu mačetou,
objevuje se krev, pohyby začínají ztrácet na prudkosti. Franta si počíná až moc
neohroženě, asi by kajmana nejraději uškrtil vlastníma rukama, jen aby už netrpěl.
Scéna vypadá z naší lodi mimořádně drasticky, slabší povahy se odvracejí. Kajman je
nakonec ubit do bezvědomí, Sami s Frantou ho opatrně tahají přes bok lodi. Teď
teprve vidíme kajmanovu velikost, má kus přes dva metry, je to pořádný macek.
Pečlivě mu zaváží čelisti a končetiny s drápy a nechají ho na dně lodi.

Cestou zpět sedíme spíše mlčky naplněni emocemi a silou zážitku. Jen občasná
splašená ryba nás dokáže vytrhnout z rozjímání, když vyskočí nad hladinu a nárazem
do někoho z nás padá na dno lodi. Na molu vytahujeme kajmana, který je již v
kómatu, a necháváme ho zde ležet do rána, než z něj život úplně vyprchá. Je k
půlnoci a spoustě z nás se dnes nebude lehce usínat.
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Malý kajman, po prohlídce ho pustíme zpět do vody

Kajman ulovený k obědu
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Amazonie II – Ztraceni v pralese

V pralese člověk nepřežije ani den, zemře na sežrání divokou zvěří, uštknutí hadem či
hladem a žízní. Pokud nemá školení od našeho hostitele v Amazonii – Samiho.
Ráno vstáváme brzy, chceme být na šestou na vyhlídkové věži a vítat zde slunce,
dokonce to stihneme o 10 minut dříve, ale přece pozdě. Slunce už je nad obzorem,
nevadí, stejně je to krásný pohled. Po snídani nás čeká polodenní trek pralesem, děsí
nás už ranní horko, jak bude kolem oběda, raději vůbec nepřemýšlíme.
Cesta začíná na druhém břehu říčky pod srubem, musíme přes molo kolem našeho
včera uloveného kajmana. Již to má definitivně za sebou, snažíme se ho uzvednout a
odhadnout váhu (je opravdu docela těžký), prohlížíme si detailně jeho respekt
vzbuzující zuby, nebezpečné i po smrti – manželka Hanka se škrábla, výlet pralesem
zahájíme netradičně sháněním divoké cibule na desinfekci rány, špičáky nevypadají
příliš sterilně.
Procházíme kolem domu, kde bydlí správci a kuchařky z našeho srubu (tady
ošetřujeme ránu po kajmanových zubech), dům hlídá zle vyhlížející pes, kterému se
vůbec nelíbíme, naštěstí je pevně uvázaný na jen metrovém kusu bytelného řetězu. A
vcházíme do pralesa neznatelnou stezkou vyšlapanou mezi křovinami.
Prales vypadá úplně jinak, než jsme čekali. Spíše každý podvědomě očekává palmy,
obrovské stromy s liánami plné opic, na zemi trávu a kapradiny. Ale prales jsou
většinou hustě rostoucí listnaté stromy, palmy se sice také občas objeví, ale spíše
výjimečně. Pod stromy prostřední vegetační patro tvoří křoviny, husté a nevypadající
nijak exoticky, jako u nás šípky a plané trnky kolem lesů. A zem je pokryta spoustou
uschlého listí, zase to připomíná náš listnatý les. Listnáče zde neznají roční období,
některé sice shazují listí najednou, ale častější je průběžná obměna koruny.
Místy si připadáme jako v českém, neudržovaném listnatém lese. Ale alespoň vidíme,
jaká je realita. Na fotkách nakonec bude prales vypadat exotičtěji než ve skutečnosti.
To ale vůbec neubírá na síle zážitků, které si z túry odnášíme.
Už po pěti minutách je nám jasné, že jsme se Samimu vydali na milost a nemilost.
Nikde žádná stezka nebo chodník, naprosto netušíme, kam pokračovat a odkud jsme
přišli. Nejsou zde žádné záchytné body, na slunce není vidět, orientace je prostě
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nemožná. Nemůžeme být prozatím dále než pár set metrů od našeho srubu, ale
víme, že cestu bychom nenašli. Nicméně Sami drží směr bez zaváhání, na
jednotlivých „naučných" zastávkách vidíme, že náš trek má pevně stanovenou trasu,
pokaždé, když Sami odsekne kus kůry stromu, vidíme několik zahojených jizev z
předchozích výprav.
Prvotním a téměř iniciačním zážitkem je horko a vlhko. Jsme propoceni na kůži, jako
bychom prošli pod vodopádem. Rtuť klasického teploměru by se držela u čtyřictky,
alespoň to tvrdí digitální teploměr na mých hodinkách. A vlhkost nebude moc pod
99%. Nejhorší jsou zastávky. Dokud jdeme, dá se to vydržet, když ale zastavíme a
sledujeme Samiho výklad, máme pocit, že se rozpouštíme. Naštěstí pod korunami
stromů na nás alespoň nepraží slunce.
Celkem půjdeme pralesem necelé čtyři hodiny, vždy zhruba po 1/4 hodině Sami
zastaví u nějaké přírodní zajímavosti a ukazuje nám život pralesa. Cestou občas
popadne palmový list, mačetou odsekne úzký pruh a uplete čelenku, z lýka zase
náramek. Mačetu neodkládá ani na chvíli, před každou ukázkou poklepe mačetou na
nejbližší stromy, aby vyhnal nebezpečné tvory, hlavně asi jedovatý hmyz nebo hady.
Hned kousek za domem našich indiánů mineme nenápadný kmínek se zelenými listy
na větvích. Sami jeden list utrhne a všichni povinně si musíme kousek odtrhnout a
rozžvýkat. Všem se nám křiví ústa, listy obsahují chinin, kterým Sami léčí své malárie.
V 48 letech měl prý malárii celkem 6x, naposled před několika měsíci. Jeho oči se
nám zdají trochu zažloutlé, možná to je následek jater namáhaných častým
onemocněním.
O kousek dále pozorujeme termity a jejich hrad, vyšší, než jsme my. Je to první delší
zastávka a teče z nás pot proudem. Další zastávkou je gumovník: tady vidíme, že tudy
Sami nejde poprvé. Na stromě je už několik zahojených zářezů, Sami udělá o kousek
níže nový. Bílou vytékající šťávu nabere na list a rozetře prstem do tenké vrstvičky,
skoro neviditelné. Pak vytáhne zapalovač – ten má vždy hbitě po ruce – a list zahřeje.
Průhledná rozetřená vrstvička opět zbělá a ztuhne, Sami ji sroluje v dlaních a má v
ruce provázek – gumičku. Může ji natahovat klidně jako oděvní gumu, jen ji navléci
do trenýrek.
Z dalšího stromu o kus dále odsekne kus kůry a pod ní odtrhne lýko. Za pár okamžiků
dostává první z žen spletený lýkový náramek. Pokračujeme husím pochodem po
neviditelné stezce. Procházíme kolem stromu palmového typu, Sami odsekává listy a
rozdává je ženám. Každá si teď nese surovinu na výrobu čelenky. Sami za chůze
skládá listy do různých vzorů, každá čelenka je jiná, některé jsou i dvojbarevné.
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Zastavujeme u jednoho z velikánů – není jich tady tolik, jak bychom očekávali. Ale
když už nějaký je, tak je pořádný. Najednou přikládá Sami prst k ústům a nabádá nás
k tichosti a opatrnosti. Prozatím jsme kromě termitů a motýlů jiné zvíře neviděli
(slyšet je jich spousta, občas se až divíme, jak je možné, že původci všech těch zvuků
nejsou vidět, ale hustá vegetace skýtá výbornou ochranu). Sami se blíží k pařezu
velikosti člověka, z nejbližšího keře odsekává potichu asi metrovou tenkou větvičku,
zbavuje ji listí, jen na konci jeden lístek nechá. Zároveň si přichystá ze silnější větve
vidlici. Pak strčí tenkou větvičku do díry mezi kořeny pařezu, asi 10 cm široké a 5 cm
vysoké, hloubka vidět není, ale Sami strká větev asi půl metru dovnitř. Pomalu ji
vytahuje – a nic. Sami tedy poplivá větvičku a zkouší to znovu: strčit, trochu potřást a
pomalinku vytahovat.
A za lístečkem na konci větvičky teď vypochoduje z díry hnusný chlupatý osminohý
tvor, tarantule velikost mužské dlaně. Sami ji vidlicí přitiskne k zemi, druhou rukou ji
stiskne v oblasti hlavohrudi a už ji zvedá. Ani se nesnažíme blíže se s ní seznámit,
podle Samiho by nás její jed sice nezabil, ale nepříjemný by byl velice.
Ona to asi ve skutečnosti není tarantule, ale sklípkan. Tarantule potravu trhá,
chlupatý sklípkan jí do těla vstříkne jed, který ji rozloží a natráví ještě před sežráním.
Anglicky jsou sklípkani prý Tarantulas, takže nám Sami možná říkal sklípkan, ale my
rozuměli tarantule.
Když Sami sklípkana/tarantuli pustil, hned zalezla zpět do své díry. Náš obdiv Samiho
znalosti zdejší přírody ještě vzrostl. I podle jeho mačety by mu slušela
přezdívka Krokodýl Dundee. Možná byl film natočen podle něj a jen pro zachování
anonymity skromného Samiho je děj přenesen do Austrálie.
Když Sami sklípkana/tarantuli pustil, hned zalezla zpět do své díry. Náš obdiv Samiho
znalosti zdejší přírody ještě vzrostl. I podle jeho mačety by mu slušela
přezdívka Krokodýl Dundee. Možná byl film natočen podle něj a jen pro zachování
anonymity skromného Samiho je děj přenesen do Austrálie.
U dalšího velkého stromu zkoušíme pralesní morseovku. Tři rány – ztratil jsem se,
dvě – jdu ti na pomoc, diskutují mačetami na kořenech stromu Sami s Frantou.
Dalším zajímavým stromem je Pau brasil. Vypadá, jakoby měl sloupanou kůru, ale to,
co vypadá jako obnažené lýko, je ve skutečnosti kůra. Tento strom je vzácný natolik,
že když se po objevení Jižní Ameriky začal dovážet do Evropy, dal celé Brazílii jméno.
Palma palmito sice tak vzácná není, zato má chutný nejvyšší výhonek, už jsme jej na
hotelu jedli jako salát. Jíst se dají i paraořechy, ten, který nám Sami ukazuje, ale ještě
není zralý. Paraořech je plod velikosti slušného kokosáku, uvnitř má asi dvacet
menších ořechů a ty teprve obsahují nám známá jádra.
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I mrtvý kajman může být nebezpečný, není radno mu sahat na zuby

Sklípkan
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Jdeme už docela dlouho, většinou po rovině, cestou překonáváme několik potoků,
buď přeskakujeme, přejdeme po kamenech nebo jednou musíme přejít po kmeni
povaleného stromu. Vypadá to ne úplně bezpečně, první odvážlivec hned padá
nohou do bahna, Sami tedy po stranách klády zabodá hole, pak už to jde lépe.
Sami předvádí strom, jehož pryskyřice se dá použít na vykuřování hmyzu – po
zapálení voní jako kadidlo. Dá se zapálit i v dešti, když je vše ostatní vlhké. Na dalším
stromu je hliněné hnízdo, vypadající jako 1,5 metrů dlouhé termitiště. Po zabouchání
mačetou nevyběhnou temiti, ale desetitisíce droboulinkých pavoučků na hranici
viditelnosti, jeden vedle druhého, lezou i přes sebe navzájem, povrch hnízda je naráz
jako oživlá amorfní příšera. Sami si je roztírá po tváři – ochrana proti komárům a
zároveň maskování lidského pachu, pavoučky používají lovci jdoucí na lov.
Z fauny vidíme jen hmyz, hlavně motýly, ale i brouky a pavouky. Motýli jsou velcí a
pěkní, ale jen za letu. Při usednutí složí křídla k sobě a jejich viditelná strana je spíše
maskovací. Pavouci sice pěkní nejsou, velcí proti našim jsou také. Když jednoho
vezme Sami na mačetu, skoro se mu na ni nechce vejít, a to má list mačety aspoň 10
cm široký.
Mezi dvěma stromy je pavoučí síť a v ní minimálně několik kilogramů listí a tlejícího
odpadu. Vlákna jsou prý tak pevná, že by udržela i mnohem větší zatížení. Pavučina
tohoto druhu se používá i průmyslově na výrobu neprůstřelných vest pro policii. Co
hodinu se stříkáme repelentem proti komárům, ale stoprocentně nás stejně
neochrání, občas nás něco štípne, musíme věřit našemu Lariamu.
Občas nám Sami předvede i něco akčního, třeba když během necelých pěti minut
vyrobí funkční kopí z obrovitého listu zvláštního druhu palmy, jejíž listy rostou jakoby
z pozemní růžice, dosahují několikametrové délky. Sami usekne jeden tento list, z
jeho „čepele" oholí vybíhající složené listy a získává tím naprosto dokonale rovnou
hůl dlouhou několik metrů. Tenčí konec zaostří mačetou do špičky, do silnějšího
konce vysekne drážku a vloží do ní list složený jako stabilizační křidélka. Franta
neúspěšně zkouší trefit termitiště, ale mine, prý kdyby tam stál Pepa, tak by trefil
lépe.
Kromě tarantule patří k nejzajímavějším zastavením předvedení liány s pitnou vodou.
Liána tloušťky menšího kmínku visí přes cestu ze stromu na strom. Sami ji rozsekne, z
jednoho získaného konce oddělí mačetou rychlým sekem ani ne metrový kus a
zvedne jej do výšky. Má co dělat, získané poleno je nezvykle těžké, je totiž plné
tekutiny, která teď proudem vytéká. Řadíme se rychle do řady, každý chce zkusit, jak

101

A co když to je jinak?

Libor Novotný

chutná, ale rychlost je zbytečná, liána teče jak bezedná, úplné „Hrnečku, vař!". Voda
je bez chuti a zápachu, trochu jako destilka, možná je to i její teplotou, která je
samozřejmě stejná jako teplota okolí, tedy kolem čtyřicítky. To moc nechutná žádná
voda. Ale smrt žízní by v pralese asi zkušenému turistovi s mačetou po ruce určitě
nehrozila.
Začínáme být trochu unaveni, přece jen jsme už ušli kus cesty, ne úplně ideálním
terénem. Samiho doporučení na pevné boty bylo oprávněné, později občas sleví z
požadavků, ale jakmile se jde do pralesa, skoro vždy to je na tenisky, sandály (byť
pevné) nestačí. Zato dlouhé nohavice a rukávy kromě něj nemá nikdo. Naštěstí, sice
bychom byli lépe chráněni před Anophelles, ale dříve než malárie by nás zahubilo
horko. Obvykle máme bermudy a trička, což je rozumný kompromis mezi ochranou
před hmyzem a extrémní teplotou a vlhkostí. Sami jako jediný má kalhoty a dlouhý
rukáv. Je sice více zvyklý na toto počasí, ale zpocený je taky. Ovšem tak jako my ne.
Naše oblečení by se dalo ždímat, nemáme na sobě ani kousek suchý.
Sice už se asi blížíme zpět k našemu srubu, kromě Samiho nikdo neví, kde jsme, ale
ještě jedno zajímavé zastavení nás čeká. Na palmách Moriche jsou asi centimetrové
kuličky – těžko říci, zda plody nebo novotvary chránící listy před škůdci jako naše
duběnky. Ale když se kulička rozlouskne, je celá do posledního místečka
vyplněná tlustým bílým červem. Sami jednoho opatrně vydloubne a nabídne k
ochutnání. Tito červi jsou významným zdrojem proteinů pro místní obyvatelstvo, ale
jejich ochutnání zaživa vyžaduje jistou dávku sebezapření.
Já svému žaludku věřím, strkám červa do úst a zkousnu. Červ praská a vytéká z něj
příjemná hustá šťáva. Sami vyndá z další kuličky druhého červa, nikdo se dobrovolně
nehlásí, ale Štěpánka nakonec podléhá soustředěnému psychologickému tlaku
ostatních a zřejmě nerada ho rychle (ale statečně) bez velkého kousání polyká.
Shodujeme se spolu, že šťáva z těla červa chutná po mléku z kokosových ořechů a že
je v podstatě dobrá. Červ může být pochoutkou, člověk se jen musí oprostit od
evropských předsudků.
Neuplynuly ještě ani čtyři hodiny a vracíme se příjemně unaveni zpět do srubu.
Bohužel nejde zrovna generátor, tedy ani elektrika, tedy ani větráky. Strháváme ze
sebe mokré oblečení a věšíme je na palmy před verandou. Nejlépe je pod sprchou.
Před teplem nejde uniknout, až když se po chvíli objeví Sami, zařídí spuštění
generátoru a větráky nám trochu uleví.
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Paraořech

Liána se zásobárnou vody

103

A co když to je jinak?

Libor Novotný

K obědu je mimo jiné včerejší smažený kajman. Je to pro nás trochu zklamání, hlavně
pro ty, co už krokodýla jedli. Možná kajman není tak chutný jako krokodýl, nebo se v
našich trochu provizorních podmínkách nepovedla úplně příprava, ale asi největší
vinu má použitý palmový olej. Maso je poměrně tuhé a hlavně načichlé palmovým
olejem, který většině Evropanů nechutná. Když se k tomu přidají vzpomínky na
včerejší noční drastický lov, zůstává po obědě dokonce pár kousků masa v míse.
Mezitím Sami bere oddělenou kajmanovu hlavu a vysekává z čelistí špičáky pro nás
na památku. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Kdybychom měli více
času, pomohli by nám mravenci, ale takhle musí Sami každý zub složitě vyseknout z
čelisti a mačetou očistit od zbytků tkání.
Odpoledne nám Sami říká, že stačí lehčí oblečení a boty, nečeká nás nic náročného.
Usazujeme se do lodí (ze kterých se vždy musí nejdříve vybrat voda skořápkou
kalebaši) a vyrážíme na řeku, proplujeme pod naším srubem a plujeme zpět stejnou
trasou, jakou jsme včera připluli. Proplouváme soutokem, kde jsme včera pozorovali
delfíny a kousek před ním přirážíme ke břehu, teprve po přiražení vidíme
nenápadnou stezku, kterou jsme dříve nevnímali. Břeh zde není tak strmý, jako jinde,
to ale znamená, že terén je vlhčí, místy jsou v pralese tůňky nevábně páchnoucí
vody, kolem kterých bzučí komáři. Rychle vytahujeme repelenty, bez kterých nedáme
ani ránu, ale ani repelenty nechrání před dotěrnými komáry stoprocentně. Skoro
litujeme, že jsme jen v lehkých tílkách, stejně i boty bychom unesli plné, v sandálech
se nejde nejlépe.
Sami je oblečen tradičně, v dlouhém. My nedostatky repelentů doháníme zběsilým
plácáním po obnažených částech těla. Naštěstí nejdeme nijak daleko. Sami nás
dovedl k obrovskému stromu, největšímu v širokém dalekém okolí. Není ani tak
starý, jakou jsou některé stromy u nás, protože zde vše roste mnohem rychleji, ale
výškou a obvodem kmene překonává všechny stromy, které jsme kdy viděli. Aby se
udržel v půdě často podmáčené záplavami, má široké ploché kořeny typické pro
tropické velestromy. Mezi jednotlivými deskami těchto kořenů jsou krásné
schovávačky, do kterých by se vešel nejen jeden člověk, ale hned celá skupina.
Obejití stromu dokola je pěkná procházka, zkoušet, kolik lidí by objalo kmen, by zde
naprosto nešlo, už kvůli tvaru kořenů by k tomu bylo zapotřebí mnohem větší
skupiny, než je ta naše.
Snažíme se odhadnout výšku stromu, ale to nelze, protože korunu nevidíme, horní
patro tropického pralesa je tak husté, že koruny stromů vytvářejí nepropustnou
clonu, skrz kterou není vidět. Vracíme se stejnou cestou, opět kolem tůní s komáry,
jsme rádi, že užíváme pravidelně lariam, a že nemáme problémy, na které si občas
někdo při jeho užívání stěžuje. Poslední prášek polkneme o Vánocích, snad si při tom
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vzpomeneme, kde jsme jej potřebovali nejvíce, kde bylo riziko malárie nejakutnější,
tedy na tyto dny v Amazonii.
Vyrážíme dále. Zamíříme tentokrát na místa, kde jsme ještě nebyli. Vplouváme do
jednoho z ramen řeky, břehy jsou zde nízké a celkem blízko sebe, můžeme tak
sledovat život po obou stranách, tedy hlavně ptáky. Zahlédneme ve větvích
párek modrých ledňáků, náš průvodce zpomaluje a otáčí loď, abychom se mohli
kousek vrátit a pestrého ptáka si vyfotit. Při otáčení zajedeme do květu vodního
hyacintu, nebo co to vlastně pokrývá hladinu u břehu, dostáváme se těsně ke břehu,
čímž vyplašíme vyhřívajícího se kajmana, o kterém jsme neměli ani tušení. Kajman se
s prudkým šplíchnutím vrhá do vody, tím kromě nás vyplaší i jednoho z ptáků, druhý
ale zůstává sedět a pózuje.
Plujeme pár desítek minut, řeka se zde klikatí, občas mineme ústí některého z
přítoků, obvykle zarostlé vodním rostlinstvem. Řeka se najednou rozšíří, skoro máme
pocit, jako bychom se vrátili do hlavního toku, ale zdání klame. Přeplujeme na
druhou stranu a vidíme na strmém břehu osamělý dřevěný domek. Pod ním je
primitivní molo, na něm dvě dívky, malá a větší, myjí v řece nádobí. Přirážíme ke
břehu, zdravíme a vystupujeme po prudké stezce k domu.
Dům stojí opět na kůlech, za domem je malá ohrádka se špinavým malým prasetem a
za ní zeleninová zahrádka – vyřazená kanoe na kůlech naplněná hlínou, ve které si
rodina pěstuje základní zeleninové suroviny do jídel. Později zjišťujeme, že takto
řešené zahrádky jsou zde běžné, asi je to ochrana před hlodavci a jinými zvířaty.
Dům stojí opět na kůlech, za domem je malá ohrádka se špinavým malým prasetem a
za ní zeleninová zahrádka – vyřazená kanoe na kůlech naplněná hlínou, ve které si
rodina pěstuje základní zeleninové suroviny do jídel. Později zjišťujeme, že takto
řešené zahrádky jsou zde běžné, asi je to ochrana před hlodavci a jinými zvířaty.
My se jen letmo přivítáme s domácí paní, přidávají se k nám dvě děti, jeden menší
kluk má na krku velkou červenou bouli. Procházíme neudržovanými pozůstatky
vyčerpaného pole, teprve za ním je políčko současné. Převažuje maniok, jen mezi
ním občas velice bídná kukuřice. Políčka se brzy vyčerpají, musí se vždy včas vymítit
nebo vypálit část pralesa (zde už měli čerstvě vypálenou louku připravenou), kde se
vysadí kukuřice, které se první rok ještě relativně daří. Druhým rokem už převažuje
maniok, kukuřice živoří. A třetím rokem už pole téměř neplodí. Tak to vypadá s
nejnedoobhospodařovávatelnějšími půdami (a pak že se v běžné češtině
čtrnáctislabičná slova nepoužijí...).
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Pralesní velikán

Mytí nádobí po jídle
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Obydlí místních amazonských Indiánů

Západ slunce v Amazonii
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Sami vytrhává rostlinu manioku a odsekává jednu kořenovou hlízu. Oseká ji mačetou,
abychom viděli dřeň, která je ale v tomto surovém stavu poměrně prudce jedovatá.
Musí se zbavit tekutiny lisováním, právě šťáva je nejjedovatější. Vylisovaná dřeň se
strouhá, znovu lisuje a pak se z ní teprve dělá mouka používaná jako příloha k jídlu.
Také nám ji v hotelech nabízejí, ale nám zhýčkaným Evropanům nechutná.
Vracíme se k domu, právě se vrátil pan domácí, dává se do řeči se Samim, spolu s
manželkou diskutují nemoc svého syna, Sami jim radí, které rostliny by mohly bouli
vyléčit, my to vidíme dost skepticky, spíše by to chtělo kluka popadnout a odvézt do
Manaus k doktorovi do nemocnice. Muž ukazuje i své poraněné lýtko, před pár lety
ho poranil had – Sami říká kobra, což je nám divné, kobra přece je jedovatá a tak
velké zranění by nezpůsobila. A v Amazonii kobry nežijí. Ovšem ukazuje se, že ve
zdejší portugalštině znamená cobra obecně hada, takže se pravděpodobně jednalo o
anakondu.
Pár má celkem 10 dětí, to už stačí na to, aby jim státní správa zřídila v místě (tedy
doma) školu s učitelem a snad mají brzy dostat i počítač. K tomu ovšem budou
potřebovat generátor, protože elektrika tu samozřejmě není a ani generátor
nevidíme. Pozorujeme v dálce hejno malých zelených papoušků, jak si na noc
obsazují korunu jedné z palem, jsou ale tak vzdáleni, že spíše jen tušíme, že to
jsou papoušci. To kolibříka vidíme jasněji.
Začíná se stmívat, a zatímco Sami si nerušeně vykládá se známými, my fascinovaně
sledujeme barevný západ slunce. Část výpravy nervózně čeká v loďce, ale naše půlka
pozoruje představení nad řekou. Domů se vracíme stejnou cestou již za tmy (s
mezipřistáním v plovoucím obchodu u soutoku řek, pivo a kola jsou zde levnější než v
supermarketu v Manaus), naštěstí máme opět baterky, takže k molu trefíme.
Usínáme brzy a ani nevíme, kdy vypnuli generátor.
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Náš srub v Amazonii
(na strmém břehu je vidět, kam sahá hladina při každoročních záplavách)

Strouhání manioku
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22.
Amazonie III – Jak chytit živého
lenochoda
Nejnudnější a nejméně zajímavé zvíře – kdo aspiruje na takovýto nelichotivý titul?
Přece lenochod.
První den pobytu v Amazonii jsme se Samim prohlíželi knížku o zdejší flóře a fauně,
Sami nám ukazoval lenochoda („slow monkey" říkal, i když správně to má být
anglicky „sloth“) a ptal se, jestli bychom ho chtěli vidět a pochovat si ho. Samozřejmě
se ani nemusel ptát. Od té doby jsme Samiho dvakrát denně otravovali, kdy už
půjdeme hledat lenochoda a on to pořád podivně odkládal. Až dnes nastal ten
správný čas.
Protože lenochoda budeme hledat v pralese, a to může být namáhavé, část výpravy
to vzdává předem. Můžeme tak vyrazit jen na jedné lodi. Jsme více namačkaní než
obvykle, sedíme ve třech na obou lavičkách, takže my prostřední po chvíli
rezignujeme a sedáme si raději na podlážku na dně lodi, i za cenu občasného
namočení sedacích partií. Předvčerejší piraně pod podlážkou už snad problémy dělat
nebudou.
Plujeme podobnou trasou jako včera, zatáčíme do známého užšího ramene a po
chvíli vystupujeme do trochu řidšího pralesa, ne moc vysoko nad hladinou, tedy opět
je země vlhká a občas blátivá. Proto jsou zde i komáři, stříkáme na sebe poslední
zbytky repelentu. Jedno balení stačí tak na tři dny pro jednu osobu. Sami sice hledí
do korun stromů, ale nic nevidí, stejně jako my. Přikazuje tedy rozvinout rojnici a
hledat v korunách „pomalou opici“. Rojnice je místy díky bažinám problém, jinde ji
ale můžeme roztáhnout pěkně do šířky.
Hledíme a hledíme, ale kde nic tu nic. Tak jdeme hezký kus cesty, téměř hodinu. Sami
se nám zdá poněkud nervózní a tušíme, že má obavy ze splnění svého slibu. Je nám
to sice líto, ale co se dá dělat.
Pepa už to také vzdal a prohlíží si své oblíbené bromélie v korunách stromů. A to nás
zachrání, protože za jednou bromelkou si všimne nepatrného pohybu. Až ve vrcholku
stromu je opravdu lenochod, skoro neviditelný, je z něj vidět jen pár čtverečných
centimetrů, a to jen když se ví, kam hledět. Když se nehýbe, což je u lenochoda
většina času, tak si nejsme jistí, zda jsme vůbec viděli dobře. Ale Sami potvrzuje, že
ho také vidí a že tam je. Pochvala Pepovi.
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Vzhledem k výšce, ve které se lenochod pohybuje, začínáme pochybovat o reálnosti
pochování. Jak by ho mohl Sami přivolat? To by musel být ochočený. Ale Sami
nezaváhá. Podetne menší stromek a zbaví jej větví, do jeho konce zatne mačetu. Pak
zouvá boty a jako opice šplhá na lenochodův strom. Dostává se do poloviny, dál to
přes změť větví nejde. Franta mu podává kmínek s mačetou a Sami bez rozmyšlení
začíná do stále celkem silného kmene sekat, zdánlivě nesmyslně. Ale ví, co dělá,
skutečně lze i obyčejnou mačetou přesekat kmen stromu, jen musí být dostatečně
ostrá.
Ale ani lenochod neváhá. Když vidí, co se děje, začíná sprintovat na jiný strom,
naštěstí lenochodím tempem, takže Sami je rychlejší. Než lenochod natáhne
chápavou končetinu k větvím sousedního stromu, ozývá se praskání lámaných větví a
koruna stromu se i s lenochodem pozvolně snáší k zemi. Koruny okolních stromů jsou
tak husté, že pád je pomalý a dokonce se musí našemu stromu dolů pomáhat.
Lenochod tak přežívá bez úhony a na zemi už před Samim nemá nejmenší šanci. Sami
se snaží ochránit ho před šokem, proto ho nebere do rukou hned přímo, ale odsekne
kus jím objímané větve a nese nám ho i s ní.
Jsme uneseni. Nejdříve myslíme, že máme mládě, ale zde žijí dva druhy lenochodů,
jeden velký a druhý menší. Právě samičku menšího druhu lenochoda tříprstého jsme
odchytili. Sami nám podává základní výklad, ukazuje tři prsty s drápy, vysvětluje, jak
se podle zabarvení srsti pozná samec od samičky, prohlížíme si srst prorostlou
zelenými řasami. A pak si naši lenochodku po jednom bereme do náručí a chováme
ji. Přes počáteční obavy se jí to asi začíná líbit, roztahuje tlamičku do širokého
úsměvu, zvláště, když ji Sami pošimrá pod krkem. Už víme, kde sebral Spielberg
inspiraci pro vzhled svého E.T. mimozemšťana. Jsme z lenochoda úplně vedle, teď je
to pro nás nejhezčí zvíře, jaké jsme kdy viděli.

111

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Lenochod na stromě
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Lenochod je rozená manekýna, ochotně pózuje do aparátů a rozdává úsměvy na
všechny strany. Mazlíme se možná ¾ hodiny, než Sami zavelí k návratu. Bere
lenochoda a zavěsí jej na nejbližší strom. Po chvíli váhání vyráží zvíře naprosto
nelenochodí rychlostí vzhůru. Nadšeně je povzbuzujeme, jediné zaváhání při
přelézání na sousední strom nám připomene, že s tou rychlostí to není až tak žhavé.
Na Frantu mezitím odněkud skočila žabka pralesnička, do rukou ji raději nebereme,
co kdyby byla šípová (= jedovatá, např. curare). Vracíme se k lodi, shodujeme se, že
dnešní „lov na lenochoda" bude patřit k naprostým vrcholům nejen Amazonie, ale
celé letošní dovolené. Najít si v pralese vlastního lenochoda, sundat ho ze stromu a
spřátelit se s ním, to vše se ukazuje jako velmi nevšední zážitek, který v nás
zanechává nesmazatelné dojmy.
Do oběda zbývá dost času, zamíříme tedy ještě k dalším domorodým obyvatelům,
potomkům indiánů. Přirážíme ke břehu, první dům mineme, Sami nás vede k
vedlejšímu přístřešku, kde stojí lis na maniok a Sami nám vysvětluje jeho funkci a
technologii výroby maniokové moučky. Stezkou mezi křovinami přicházíme k dalšímu
domu, od řeky krytému stromy. Tady nás Sami zve dovnitř, bez rozmyšlení nás
přivádí rovnou do kuchyně mezi překvapené ženské osazenstvo strouhající maniok.
Žena s dcerami se nenechá rušit v práci, se Samim se přátelsky pozdraví a otočí ryby
na plechové pánvi nad ohněm. My zatím nahlížíme do druhé (a poslední) místnosti,
asi spíše noční, panuje zde sice strašný nepořádek, ale to je vzhledem k chybějícímu
nábytku, kromě postele, celkem pochopitelné. Sami se nás snaží úspěšně zabavit,
přináší nám na ukázku dvě velké želvy a snaží se přesvědčit nejmenší dceru, aby nám
předvedla, jak se na nich dá jezdit. Ta ale nechce, nabízíme jí zbývající sáček
bonbónů, tím jí uděláme znatelně radost. Ale na želvě dnes jezdit nebude.
Pak přináší plechovku a pokouší se z ní vytáhnout malého hroznýše, ten ale ven
nechce, přestože ho Franta odvážně chytá holýma rukama za krk. Nakonec se
povede, ale hroznýšek (boa) je skutečně malý. Možná více nás zaujme kůže prý
čtyřmetrové anakondy, kterou Sami roztahuje. Jestli tahle měla čtyři metry, jak pak
asi vypadá osmimetrová, to musí být tedy nestvůra.
Sami vybíhá ven a za chvíli stojí na okenním parapetu zelený ara papoušek. Snažíme
se ho vzít na ruku, ale má příliš ostré drápy, nakonec ho tedy bereme na kus větve,
kterou Sami zvenku podává.
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Indiánky strouhají maniok, vzadu se grilují ryby

„Tak jsem se rozhodla, že na té želvě dnes jezdit prostě nebudu.“
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Loučíme se a vycházíme před dům. Sami přináší čerstvý paraořech, mačetou jej
rozsekává, vybírá z něj ořechy a odsekává z nich skořápku. Na každého se dostane,
chutná podstatně lépe, než z našeho obchodu. Skořápka hlavního ořechu se stává
vítaným suvenýrem. Mezitím obdivujeme tropickou květenu kolem, nejhezčí jsou
květy připomínající strelicie. Ale jestli to jsou skutečně strelicie, nebo se jim jen
podobají, to netušíme.
Kolem domu je plno stromů, většina z nich jsou užitkové ovocné stromy, pro nás ale
exotické. Vidíme velký strom s paraořechy, jen o něco menší cupuaçu, s plody jako
malý hnědý ragbyový míč, občas z nich pijeme v restauracích džus.
Známe mango a avokádo, další názvy nám nic neříkají. Celkem je zde kolem dvaceti
druhů stromů, každý přináší nějaký užitek.
Poslední strom je kalebaša, s plody připomínajícími grapefruit, které lze ale vysušit
do pevné skořápky. Ty se pak používají jako misky (jednou z nich vybíráme vodu z
naší lodi, později je nakoupíme na trhu jako suvenýry) nebo jako ozvučnice
hudebních primitivních domorodých nástrojů.
Domácí paní ještě rychle vybíhá z domu a nese nám na ochutnání dva čerstvě
smažené rybí filety, většina si kousne jen ze zdvořilosti, ale vzpomínka na hygienu ve
stavení je odradí od dalšího ochutnávání. Chlapi nacházejí hadrový míč, za domem
stojí branka, Jarda si do ní stoupá a chytá částečně úspěšně pár střeleckých pokusů.
Když ale míč mizí nad brankou ve křoví, raději končíme a vracíme se do lodi.
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Lenochod je velmi milé, příjemné a zajímavé zvíře
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Jak by se nám žilo bez armády

Představte si, že bychom zrušili armádu a ušetřené miliardy dali na vzdělání. Utopie,
která nikde nemůže fungovat? Možná budete překvapeni, ale taková země opravdu
existuje.
A je Česku docela podobná, jen o třetinu menší rozlohou a s polovičním počtem
obyvatel, dá se tedy říci, že poměrně srovnatelná. Když teď napíšu její jméno, tak si
řeknete, že s rozvojovými zeměmi, kde pologramotní lidé žijí v chatrčích a jedí jen to,
co si doma vypěstují, se nemá smysl porovnávat, ale budete se hluboce mýlit. Životní
úroveň se tam od té naší příliš neliší, přestože ve své nadřazenosti máme tendenci
středoamerické země podceňovat.
Střední Ameriku si často představujeme tak, jak jsme ji vídávali ve zprávách v době
občanské války v Nikaragui. Chatrče podél blátivých cest a zarostlí chlapi v maskáčích
se samopalem pohotovým ke střelbě. Ale to je historie a dnešní realita je úplně jiná.
Třeba hned s Nikaraguou bezprostředně sousedící Kostarika. Malý stát ve Střední
Americe, má však delší demokratickou historii, než je běžné v Evropě – již od roku
1902 se tu vláda volí v demokratických volbách. Jediným pokusem o zvrat byla
dvouměsíční občanská válka v roce 1948, jejímž důsledkem bylo rozpuštění armády a
zakotvení jejího zákazu v ústavě. Ochrana země je ošetřena smlouvami se
sousedními státy a hlavně je garantována Spojenými státy, které si samozřejmě přejí
mít klid v blízkém regionu.
Státní rozpočet bez výdajů na armádu může být sestavován nám nepředstavitelným
způsobem tak, že je posílena výdajová část v oblasti vzdělávání. A aby to nebylo jen
na libovůli právě aktuální vlády, ošetřuje tuto oblast rovnou 14 článků ústavy. Co to
tedy znamená? Vzdělávací složka tvoří dlouhodobě od 20-30% veřejného
rozpočtu. Nepředstavitelné číslo.
A jak je tedy koncipována ta zdejší demokracie? Na první pohled trochu diktátorsky:
nejen že zde existuje volební právo, ale je dokonce zavedena volební povinnost.
Každý občan starší 18 let nejen může, ale přímo musí jít k volbám. Nikdo nemůže
zůstat doma a v hospodě pak nadávat, jak to ti nahoře vedou od desíti k pěti. Každý
je svým hlasem zodpovědný za volební výsledek. Když vyhraje jeho strana a vládne
špatně, může si za to i sám. A když vyhraje strana jiná, tak ví, že za čtyři roky se
ukáže, jestli byla opravdu tak dobrá a vyhrát si zasloužila, nebo zda ji nepřízeň voličů
v dalších volbách svrhne.
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Tím, že hlasují všichni obyvatelé, paradoxně ubývá populismu. Líbivými hesly se lépe
nechá ovlivnit jednodušší menšina, která se v zemích s nepovinnou účastí lehce může
stát volící většinou. Ale kolektivní vědomí celého národa v delší perspektivě
upřednostní dlouhodobý rozvoj země před krátkodobými úplatky voličům. Aspoň tak
jsem to zažil já při debatách s místními obyvateli při minulých volbách v roce 2010.
Můj známý José komentoval vítězství strany, kterou nevolil, takto: „Obávám se, že u
vítězné strany je určitý korupční potenciál a příliš levicové směřování ekonomiky.
Bude nutné je hlídat. A když zklamou, tak je příště už nikdo volit nebude.“ Ani náznak
toho, že by se chystal v půlce volebního období protestovat proti vládě a
demonstrovat za její odvolání, to by mu přišlo úplně absurdní. Tak přece kostarická
demokracie nefunguje. Vítěz má čtyři roky na to, aby ukázal, co dovede. A další volby
mu vystaví vysvědčení.
Tak co, která země je více rozvojová? Ta bez armády, s obrovskou podporou
vzdělávání, s 12% rozlohy chráněné národními parky, s uvědomělými voliči? Nebo ta,
kde už tak obrovské výdaje na nesmyslnou armádu zvyšují úplatky za Pandury,
Gripeny a CASY, kde vzdělávání je dojnou krávou pro firmy parazitující na podivných
státních maturitách, kde ekologie znamená boj proti obchvatům měst, nesmyslně
dotovanou výstavbu slunečních elektráren a přimíchávání biopaliv do pohonných
hmot nařízené zákonem, kde jsou výsledky voleb oficiálně zpochybňovány
demonstracemi vedenými profesionálními odborovými předáky žijícími si velmi
dobře právě z vyvolávání chaosu?
Mimochodem když si v nějakém větším kostarickém městě zajdete do nákupního
střediska, nepoznáte jej na první pohled od těch našich – podobný vzhled, stejné
fastfoodové řetězce, obdobné značky zboží. Jen parkoviště vypadají trochu jinak, než
ta naše – průměrné stáří aut tam je obvykle mnohem nižší, než jsme zvyklí u nás.
Nechci tvrdit, že Kostarika je na tom dnes ekonomicky lépe, než Česká republika. To
asi ne. Ale pozor, abychom se za pár let nedivili.
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Dva z neoficiálních symbolů Kostariky – rudooká stromová žába a papoušci ara
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Zátoka Halong v období dešťů

Zariskovali jsme a vydali se do Vietnamu v tom nejhorším možném čase – o
prázdninách, uprostřed období dešťů. Prý se do tropů v době tropických lijáků nemá
cestovat, nám však jiný termín nevyšel. A vyplatilo se. Třeba právě v kouzelné zátoce
Halong jsme měli mnohem lépe, než mnozí opatrnější cestovatelé, kteří zvolili sušší
část roku – ale také chladnější, takže se tu neokoupali a chodili ve svetrech. Někdy
může být i období dešťů na cesty příjemnější, než chladnější suché období.
Po pěti hodinách jízdy z Hanoje vidíme na obzoru první útesy Halongské zátoky.
Moře prozatím nijak zvlášť krásou nevyniká, hnědavé mělké pobřeží je zřejmě hojně
využíváno k chovu ryb a mořských živočichů, třeba škeblí. Takže všude plno sádek a
různých jiných dřevěných konstrukcí. Dostáváme se k cíli naší cesty, přijíždíme do
města Halong a rovnou přes most míříme na ostrov, který má ambice stát se
vietnamským Monte Carlem. Už teď tu je několik golfových hřišť, hotelových
komplexů, akvaparků a jedno obří delfinárium. A další plány jsou velkorysé –
můžeme se o tom přesvědčit na dvou modelech v hale přístavu, odkud budeme
vyrážet. Budou se stavět další hotely, kasína, pláže a vše, co je možno využít pro
nalákání turistické klientely, zde je jednoznačně mířeno na vyšší třídu turistů,
ochotných utrácet.
Chvíli čekáme na náš přívoz, který nás doveze k lodi kotvící na moři, zde do
přístaviště by se svým ponorem nemohla. Kolem nás je hotelový komplex, sice
moderní, ale vypadá prázdně a nevyužitě. Snad že není sezóna. Připlouvá plochá
lodička se střechou, asi pro dvacet až pětadvacet pasažérů. Rovná příď přiráží ke
schodišti vedoucímu z mola do moře a my tak můžeme nečekaně pohodlně
nastoupit. Později vidíme, že každá loď v zátoce si veze podobnou transportní loďku
přiraženou k boku a využívá ji k dopravě cestujících z břehu a na břeh.
Halong je zátoka ve Vietnamu v Tonkinském zálivu. Je známá především díky
svým vápencovým skalám, které vystupují z moře často jen jako osamocené
monumenty, pročež je oblast vyhledávanou turistickou lokalitou.

120

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Zátoka byla v roce 1994 zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO. V
roce 2009 se dostala mezi 28 finalistů pro vyhlášení nových 7 přírodních divů světa a
posléze se v roce 2012 umístila mezi 7 novými divy přírody. Z modrého moře se tady
tyčí 3000-4000 ostrůvků, útesů a skalisek, z nichž určitě velké množství nebude
prozkoumáno a na mnohé zcela jistě nevkročila lidská noha. Legenda vypráví o
velkém drakovi, který prý plival perly, jež se proměnily na ostrůvky, a při zanoření do
vod zálivu ocasem formoval ostrá skaliska, která bránila nepřátelům (Číňanům)
vojensky z této strany Vietnam napadnout. Proto „Zátoka zanořujícího se draka“,
vietnamsky Ha Long.
Z fotek jsme zátoku znali, asi jako každý, kdo se trochu zajímá o cestování. A
překvapilo nás, že na většině fotek jsou turistické lodě v přírodní hnědé barvě, kdežto
dnes jsou všechny lodě natřeny na bílo. Zřejmě je to nějakým způsobem
koordinováno, protože vidíme lodě různých společností a všechny jsou bílé. Což
nehodnotíme jako nejlepší nápad, protože bílá barva nemilosrdně podléhá živlům a
vypadá oprýskaně a špinavě, takže lodě vypadají z moře starší a obyčejnější, než ve
skutečnosti jsou. Naši loď Glory Cruises nevyjímaje. Už ji vidíme před sebou,
technické podpalubí, první paluba s kajutami pro turisty, druhá s dalšími kajutami a
jídelnou s barem, třetí paluba s kapitánským můstkem a odpočinkovou plochou
s lehátky a dřevěnými stolečky s židlemi. Loď je motorová a je poháněna naftovým
agregátem, přesto se nad námi tyčí z horní paluby dva stěžně a na přídi třetí.
Přirážíme k boku lodi a náš přívoz opět přesně pasuje ke vstupu na palubu.
Dostáváme klíče a můžeme se jít ubytovat. Pokoje – kajuty nejsou plochou příliš
prostorné, tak jak to na lodích bývá, zato jsou velmi účelně vybavené a vše je
rozmístěno tak vtipně, že s místem nemáme problém. Postel s lampičkami, několik
skříní zabudovaných nenápadně do stěn, nečekaně velká koupelna se sprchovým
koutem a umývadlem (samozřejmě různá mýdla, kartáčky na zuby, hřebeny, koupací
čepice a tyčinky do uší). Obrovské okno přes celou stěnu. Co více si přát. Moc času na
rozhlížení nemáme, hned jdeme do jídelny na oběd. V jídelně je docela teplo, dvě
klimatizační jednotky evidentně nestačí místnost uchladit. Už jsme přežili horší
vedra, za chvíli si zvykáme, kromě toho se kdykoliv dá vyjít na palubu, a protože
plujeme, vánek příjemně ochlazuje. Oběd je opět chutný, jak jinak, asi největší
úspěch sklízejí jarní závitky, tentokrát ve verzi s krevetkami, závdavek na plánovanou
večeři zaměřenou na mořské produkty. Ani se nemáme čas dívat z oken, a že by bylo
co vidět!
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Naše loď v zátoce Halong
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Plujeme úžasnou mořskou krajinou, samé útesy, ostrůvky, skaliska, většinou porostlé
čerstvou zelení. Máme štěstí na počasí, modré nebe občas s bílým obláčkem (to asi
aby byly hezčí fotky), i moře se ve slunečním svitu předvádí v nejlepším světle,
v barvách od indigově modré po smaragdově zelenou, podle toho, jaká je pod námi
hloubka a jak se v něm zrcadlí okolní ostrovy. Asi nemá smysl více tu nádheru
popisovat, fotografie jsou pro tento účel určitě vhodnější. Sedíme na palubě a
kocháme se.
Posádka nás moc dlouho zahálet nenechá. Plavbou na plný výkon se po pár desítkách
minut přibližujeme několika skalním útvarům, u kterých v tišině kotví pár výletních
lodí podobných té naší. A my se připojujeme, i když se zdržujeme trochu dále od
břehu. Naším přívozním člunem plujeme k mořské vesnici Cua Van, čili k několika
desítkám barevných dřevěných domečků na pontonech, vlastně hausbótů (několik
podobných vesnic, i když menších, jsme míjeli už cestou). Od ostatních se liší podivný
hybrid – sice také na dřevěném pontonu, ale zato zděná z opravdových cihel se jako
pěst na oko mezi ostatními vyjímá budova školy. Tedy spíše jednomístný domeček,
než opravdová budova, nicméně ta cihelná konstrukce dodává na vážnosti a
respektu. Vesnici si prohlížíme jen zdálky, náš člun míří na větší molo uprostřed
zátoky. Tady přestupují turisté na místní atrakce – projížďku mezi skalisky a skalními
tunely na tradiční vietnamské lodici ovládané stojícími Vietnamkami, nebo pro
aktivnější projížďku na dvojkajacích. Domorodé obchodnice samozřejmě dobře vědí,
že to vše chvíli potrvá a kotví se svými plovoucími obchody přiražené k molu. Nabízejí
především různé exotické druhy ovoce, vyskládané do loděk v malebných skupinách.
Povinně navlékáme vesty, i když je to v tom horku dost nepříjemná povinnost.
Postupně nasedáme do kajaků a zkoušíme jejich ovladatelnost. Vyrážíme do oblasti
skalních tunelů Hang Luon. Moře tady tvoří velkou zátoku ohraničenou několika
ostrovy. Některé z nich provrtala eroze skrz až na protější stranu, jinde nás tunel ve
svahu útesu zavede do laguny sevřené ze všech stran kopci, ze které se stejnou
cestou musíme vrátit. A naše lodivodské umění si vyzkoušíme hned u prvního
skaliska, které je šikmo opřené o sousední ostrůvek a ohraničuje tak úzkou průrvu,
asi metrovou, do které se snažíme vejít. Úspěšně, i když za pomoci odpichování od
stěn.
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Plujeme asi tou nejúžasnější scenérií, jakou je možné si na moři představit. Kolem
samé skalní útvary, na obzoru typické panorama zátoky Halong. Rovnou míříme
k prvnímu skutečnému tunelu, musíme dokonce chvíli čekat, než se uvolní zácpa,
každý si chce užít tu romantiku pod nízkým stropem s náznaky krápníků – ty jsou
ovšem modelovány erozí, nikoliv kapající vodou s rozpuštěnými minerály. A na konci
nás čeká pravidelná kulatá laguna se strmě se tyčícími kopci kolem, jiným způsobem
nepřístupná, tunel je skutečně jedinou možnou cestou, jak se sem dostat.
Obeplujeme celou lagunu a stejnou cestou, neboť jinak to ani nejde, míříme zpět. A
hned pokračujeme k dalšímu tunelu v dálce. Ten je trochu méně rozeklaný a nemíří
do laguny. Po vynoření z něj se ocitáme na druhé straně hradby útesů a měli bychom
se kolem několika miniaturních ostrůvků vrátit k nástupnímu molu. V euforii se nám
nechce tak rychle a jednoduše se připravit o všechny ty požitky spojené s naší
plavbou, vracíme se tedy zpět tunelem a podél druhé strany zátoky míříme k trhlině,
kterou jsme se sem dostali. Samozřejmě mnohem jednodušší by bylo skalisko
obeplout, nás však snadnější cesta neláká a znovu se trefujeme do metrové
rozsedliny, tentokrát už jako profíci skoro bez zpomalení.
Vysedáme zpět u pontonu a já kupuji od babek v loďkách kokosové ořechy. Všichni
se soustředí na tu, co je přiražena blíže, chci proto udělat kšeft i té druhé, co je
v ústraní za agilnější kolegyní. Ta si toho vůbec neváží a snaží se mně kokosáky vnutit
po dvou dolarech, i když obvyklá cena je jeden. Až když se chci vrátit k první
prodejkyni, najednou rychle sleví na správnou cenu. Ořechy nasekne mačetou a do
otvoru zapíchne brčka. Šťáva je docela dobrá, jen by chtěla hodně zchladit, takto při
skoro čtyřicetistupňové teplotě moc neosvěží. A nejsou zde zvyklí vypité ořechy
naporcovat na dřeň, na které bychom si rádi pochutnali. Máme smůlu, bez mačety se
dovnitř nedostaneme. Stejně není čas, vracíme se na loď.
Hned zvedáme kotvy a pokračujeme dále na moře. První klidnější úsek využívám
k tomu, že si obejdu celou loď a zjišťuji, že její ovládání je asi velmi jednoduché,
protože kormidelník (či kapitán) na můstku kormidluje levou zadní. Pardon, levou
nohou.
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Zásobování

Příprava jarních závitků
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Posádka nás nikdy nenechá zahálet příliš dlouho. Plujeme sotva pár desítek minut a
už jsme opět svoláni do jídelny. Následuje kurz vaření, konkrétně kurz přípravy
jarních závitků. Vietnamská kuchyně stojí na třech pilířích – rýži, jarních závitcích a
polívce Phó. Teprve pak následuje takřka nekonečné množství všech dalších jídel,
ovšem tři pilíře v denním menu běžného Vietnamce nechybí skoro nikdy. Asi
nejméně zajímavého je na rýži. Ta je podobná té naší, jen trochu lepkavější, aby se
lepila do hrudek. Pochopitelně kvůli hůlkám.
Jinak než hůlkami se ve Vietnamu nejí. Pravda, v těch lepších restauracích jsem občas
z ulice zahlédl i kovový příbor, ale podávaná jídla měla k těm pravým vietnamským
asi tak daleko, jako má španělský ptáček ke Španělsku. Už v běžné restauraci, byť je
počítáno i s turisty (jídelní lístek v angličtině je v turisty navštěvovaných místech
standardem i v podnicích, kde by se to nečekalo), se dostanou jen hůlky a malá
nabírací lžička. Kdo je nešikovný, zůstává o hladu. Mnohachodové jídlo se totiž nosí
doprostřed stolu, odkud si každý ze společného nabere na svůj minitalířek či
mističku. A kdo chvíli zaváhá, už stojí opodál (nebo jak vlastně to je v té revoluční
básni).
Nechme rýži rýží a pojďme na naše jarní závitky. Pravé závitky existují ve stovkách
variací. A nám nejvíce chutnají právě ty, které jsme si sami připravili v rámci kurzu.
Do „našich“ závitků přišla směs kuřecích kousků, cibule, natě z jarní cibulky,
strouhané mrkve, rýžových nudlí, vajíčka, pepře a kostní moučky. Vše se smíchá ve
velké míse do směsi, kterou vajíčko a kostní moučka drží poměrně dobře
v kompaktním tvaru. Nabere se hrst a položí se na kraj kulatého rýžového papíru (ten
vzniká jednoduše rozemletím rýže, smícháním s vodou, vylisováním a sušením na
slunci). Papír se přehne přes směsku, přeloží se oba boky směrem do středu (tím se
uzavřou strany vznikajícího válečku) a znovu se zaroluje až do konce. A hodí se do
pořádně, ale pořádně rozpálené pánve. Toť vše.
Vzniká něco nepopsatelně dobrého. Takto připravený závitek je za čerstva krásně
křupavý, má zlatou barvu a chuť many nebeské. Nic jiného bychom už po dobu
našeho vietnamského pobytu nemuseli ochutnávat a vydrželi bychom na této
jednoduché stravě. Což by byla neodpustitelná chyba.
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Připravit si svůj závitek vyzkoušíme všichni. Rýžového papíru máme dost, když se
potrhá, nic se neděje, zabalíme vše ještě do jednoho. Někomu se daří lépe, jiní
zpočátku produkují neforemné hroudy. Vše je o množství směsi, které musí být
správné množství, prostě přiměřeně. Kuchař naši práci nekomentuje a vše pečlivě
smaží. Už se nám sbíhají sliny, celá jídelna je provoněna. Hotové závitky zůstávají
prozatím v míse, což je pro nás tak trochu týrání, všichni se třeseme, až své výtvory
ochutnáme. Ten okamžik nastává až po dopečení celé várky, kuchař závitky ještě
přepůlí, aby se lépe braly hůlkami, a konečně se můžeme pustit do jídla. Olizujeme se
až za ušima.
A loď mezitím pluje dál. Sedíme na horní palubě, hledíme na měnící se scenérii,
pojídáme závitky a vůbec si to vše pěkně užíváme. Pohoda, klídek. Občas nám
pozorování okolí zpestří prodejkyně všeho možného, které připlouvají bůhví odkud.
Prodávají ovoce, zeleninu, pivo a pití (mnohem levnější, než z lodního baru), ústřice i
samotné vyvařené škeble na památku.
Blíží se večer, nastálo zakotvíme v klidném místě, které na přenocování využije více
lodí, v tuto chvíli jsme my první, kdo spouští kotvu. Z otevřených dveří na spodní
palubě vysouvá lodník žebřík a můžeme se okoupat v teplé vodě zátoky. Komu se
nechce po žebříku, může si skočit. Teplota moře je snad nejméně 35 stupňů, vzduch
už se z odpoledního žáru trochu ochladil, koupání je tak moc příjemné.
Nastává večer, připlouvají další a další lodě, kotví všude kolem, rozsvěcují světla a
scéna dostává zase trochu jiné kouzlo. Západ slunce nad Halongem. Nás ještě čeká
slibovaná večeře, přestože nacpáni závitky bychom ani jíst nemuseli. Začínáme
dobrou rybí polívkou v malé misce a předkrmem, kterým je mořský krab. Tentokrát
je jeho úprava „user friendly“, není třeba rozlamovat klepítka a vyšťourávat kousky
masa, dostáváme jen tělní schránku velikosti dlaně naplněnou nádivkou z krabího
masa. Dá se hůlkami výborně porcovat a nabírat (byť dostáváme i vidličku!), chuť
lahodná, pro některé spolustolovníky zlatý hřeb programu.
Hlavním chodem je grilovaná ryba, já si pochutnávám, mám pěkný kousek skoro bez
kostí. Ne všichni mají takové štěstí, takže ne každý rybu chválí.
Pokračujeme krevetami. Jsou velké, červené, vousaté – a lahodné. Tady už přijdou ke
slovu ruce, musíme krevetky rozlamovat a krunýřky i s dvaceticentimetrovými vousy
odkládat. Milovníci krevet si přicházejí na své a netuší, co je ještě čeká.
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Pro mne jsou zlatým hřebem olihně na česneku. Mé oblíbené jídlo, občas si je dělám
i doma, ale na profíky nemám. Užívám si masíčka z těla i chapadélka. A na závěr? Pro
každého jedna tygří kreveta. Ne všichni je jedí, takže skoro každý, kdo má zájem,
může mít dvě. Lahůdka pro gurmány. Opravdu hezká tečka za oficiálním programem
dnešního dne, který bude patřit k těm nezapomenutelným.
Na spánek je brzy, jdeme si lehnout na lehátka na horní palubě, a pozorovat moře
ukládající se k spánku. U jednoho ze stolečků vzniká skupinka, do které se brzy
včleňujeme a nakonec se scházíme skoro všichni. Popíjí se různé nápoje od piva až po
naši piňakoládu, vykládá se a celkově je atmosféra velmi příjemná. Spát jdeme
docela pozdě, rozhodně později, než jsme při spánkovém deficitu minulých dní
předpokládali.
Ráno máme vyplouvat v sedm, kdo by se chtěl ještě vykoupat, má si nařídit budíka na
šestou. Když se ale v šest náhodou probudíme (tedy rozhodně ne kvůli koupání, ale
světlem), loď je už kdovíjak dlouho na cestě. Čeká nás 40km cesty k dalšímu cíli a
kapitánovi se nechce kličkovat mezi ostatními loděmi, a tak si přivstal (kromě toho
má na poledne ohlášeny v přístavu další turisty a musíme stihnout ranní program
včas). Snídaně je po včerejších hodech trochu chudší, musíme vystačit s pár kousky
sladkého toustového chleba s marmeládou a ovocem, o které bojujeme s šesticí
Korejců, kteří plují s námi, potkáváme se hlavně u jídla. Chceme se najíst dost,
protože nevíme, kdy se dostaneme k dalšímu jídlu, po cestě autobusem to na moc
příležitostí k jídlu nevypadalo.
A po snídani pokračuje přehlídka dalších nádherných scenérií z paluby či
velkoformátového okna naší kajuty. Ty výhledy snad nemohou omrzet. Tak plujeme
až k místu, které trochu připomíná včerejší zastávku na kajaky. Také zakotvíme spolu
s několika dalšími loděmi (teprve jich tu je jen pár) a na člunu vyrážíme ke břehu
jednoho z tisíců ostrovů. Důvod je zřejmý: ve svahu kopce se otevírá obrovská černá
jizva na bílé skále, široký a vysoký vchod do jeskyně. K Jeskyni zázraků (Sung Sot)
budeme muset vystoupat do pořádného kopce. Dopoledne ještě příliš nepokročilo,
teplota je ovšem jako v poledne, hodně přes třicet a navíc vlhkost skoro
stoprocentní, po prvních deseti schodech bychom mohli oblečení ždímat. Ono ten
vstup by až tak vysoko nebyl, to jen ty vražedné podmínky z toho dělají namáhavý
výstup, u nás doma bychom to vyběhli bez zadýchání, tady se vlečeme a musíme
občas odpočívat.
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Naštěstí je cestou několik vyhlídek s těmi nejznámějšími pohledy na zátoku Halong.
Mysleli jsme, že už nás tady nic nepřekvapí, ale to co vidíme, to skutečně bere dech.
Stojíme na vyhlídce pod tropickou vegetací plazící se a pnoucí se vzhůru všude kolem
nás, skrz zeleň hledíme na tmavě modré moře a blankytnou oblohu bez jediného
mráčku, ze stran výhled rámují svahy kopců nad zátokou, z moře vystupují kuželovité
ostrůvky jak kameny házené Kyklopem po Odysseovi. A snad kvůli kontrastu s těmi
všemi barvami na bílo natřené rádoby plachetnice turistických plavebních
společností. Tento pohled sám by stál za cestu do Vietnamu.
I jeskyně překvapí příjemně. Její kouzlo nespočívá v jemné rafinované výzdobě
drobných krápníků, jak to známe z Moravského krasu („drobných“ myslím
v porovnání s tím, co vidíme tady). Tady nás jeskyně má omráčit monumentalitou, a
to se jí skutečně daří. První dva dómy by ještě možná našly konkurenci i u nás, ale ten
třetí, poslední, ten je ohromující (prochází se do něj kolem zvláštního krápníku, která
vyrostl šikmo nahoru a spolu s dalším kamenem pod sebou tak získal nezaměnitelný
tvar, ještě podpořený rafinovaným nasvícením červenými světly).
Třetí dóm obkružuje prohlídková trasa, útvary kolem nás jsou nasvěcovány různě
barevnými světly – červeně, žlutě, zeleně. Na konec jeskyně jdeme přes deset minut,
musí to být určitě více než půl kilometru, obrovský vchodový otvor odtud vypadá jak
záblesk pověstného světýlka na konci tunelu. Ani se nesnažíme hádat, co nám
jednotlivé útvary připomínají, fantazie by v nich mohla vidět cokoliv. Jen želva už při
cestě zpět je naprosto nezpochybnitelná. Želva je posvátné zvíře buddhistů, je proto
ohraničena provazem a za její hlavou se válejí svazky bankovek hozených sem pro
štěstí.
Nestopuji to, ale mohli jsme jeskyní procházet možná skoro hodinu (bez pár minut).
Ještě jeden rozdíl od našich jeskyní nás napadá. U nás je v jeskyních stálá teplota
nízká, tady se paříme při teplotě atakující třicítku a neulehčí nám ani vlhkost, která je
snad uvnitř ještě vyšší, než venku (kde jsme hádali tak 99%). Trička by se dala ždímat.
Východ opět nabízí úchvatné pohledy na moře, cesta dolů na pobřeží je lemována
stánky. Bohužel ani tady ve větší výšce nad mořem nefoukne ani vánek. Zažíváme
nejhorší teplo ve Vietnamu, tak už nikde později nebude. Poslední část cesty
k přístavišti vede po dřevěném chodníčku na kůlech nad mořem, kde není žádná
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možnost vyhnout se přímému slunečnímu svitu. Tady je teplo nejhorší, tady se totiž
potí i Vietnamci. Snažíme se najít kousky stínu za ohybem skály, pozorujeme malé
kraby zápasící s vlnami na břehu zalévaném vlnami. Míjí nás nějaký domorodec a jen
tak mimochodem mezi řečí zmíní fakt, že dnešní klimatické podmínky jsou
mimořádné – žene se sem totiž tajfun, který dorazí zítra ráno, a ten před sebou hrne
extrémně teplý a vlhký vzduch. Tak proto. Snad tomu do zítřka ujedeme.
Trochu příjemněji je až na člunu, kterým se vracíme na loď. Posádka nás vítá
vykasanými zlatými plachtami, poprvé a naposled. Stejně jsou jen na ozdobu a budou
spuštěny ještě dříve, než zvedneme kotvy. Nicméně alespoň estetický efekt to má,
fotky hned vypadají jinak.
Cestu lodí zpět na místo, kde jsme se nalodili, jsme chtěli strávit balením,
odpočinkem a pozorováním krajiny, místo toho nás čeká překvapení. I když jsme
dosnídali ani ne před dvěma hodinami, v jídelně je pro nás připraven brzký oběd. Asi
proto byla ta snídaně chudší, což jsme netušili. A tradičně je to oběd výborný, zvláště
vynikající je Phó z plodů moře.
A tak jsme se cestou zpět projedli až zpátky k přístavu. Je nám jasné, že máme za
sebou jeden z vrcholů naší cesty po Vietnamu, možná i tu nejhezčí část. Svůj podíl na
tom má samozřejmě bezchybné počasí, viděli jsme videa, kde lodní výlet do Halonu
propršel. A určitě je skvělé věnovat zátoce dva dny s přespáním na lodi. Některé
místní cestovky volí jen kratší variantu se čtyřhodinovou plavbou, ale to nemůže být
ono, to je prostě a jasně na Halong málo.
A jak to dopadlo s tím počasím? Ze severovietnamského Hanoje míříme vlakem do
středu země, do starobylého města Hue. Unaveni cestou hned na svých
jednoduchých lůžkách usínáme spánkem spravedlivých. Jen kdyby s sebou ten vlak
tak neházel, asi mají špatný kolejový svršek. A kdybychom neprojížděli jedním
nádražím za druhým, světla na perónech se nám za okny míhají takřka nepřetržitě.
Až ráno se od ostatních dovídáme, že to kymácení byly poryvy tajfunu, světla za okny
nebylo osvětlení perónů, ale blesky. Kolegové si ukládali pasy do kapes, aby po
předpokládaném vykolejení zachránci dokázali identifikovat ostatky. V Hanoji si
tajfun vyžádal přes 40 mrtvých, půl města zaplavila voda. Jen já s manželkou jsme vše
prospali, možná jediní v širém okolí. Takže i období dešťů má své vrtochy.
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Není tunel jako tunel

Ne každé vojenské muzeum musí být nudné. Celý areál Cu Chi berou Vietnamci
velice vážně, je to pro ně dosud živá část jejich historie. Proto je zde vše pojato tak
trochu velkolepě a skoro pompézně, což nijak neumenšuje to, co je zde k vidění.
Ráno vyjíždíme autobusem asi 60 km od Saigonu, tedy Ho Či Minova města, do míst,
kde operoval za americko-vietnamské války Vietcong a zle Američanům zatápěl.
K proniknutí do týlu amerických jednotek využíval síť tunelů, z nichž se část zachovala
v oblasti Cu Chi. Cestou kromě již známých scenérií projíždíme snad čtvrt hodiny
rozsáhlým kaučukovníkovým lesem.
Necháváme si zastavit a prohlížíme nekonečnou plantáž vysokých štíhlých stromů,
z nichž každý je obtočený spirálovým zářezem končícím na spodní straně nad drátem
přidělanou mističkou. Zářez je před (častým) deštěm chráněn plastovými barevnými
pásky, které odvádějí stékající vodu pár centimetrů mimo kmen, takže do mističek
stéká čistá kaučuková hmota neředěná deštěm. Kaučuková šťáva vypadá na první
pohled jako mléko, samozřejmě je však mnohem hustší. Dokonce občas čůrek ztuhne
ještě před mističkou a visí tak jako bílá trenýrková guma ze zářezu.
U zastávky sedí řezbář a vyřezává z kaučukového dřeva figurky, které na místě
prodává. Kaučukovník je tvárný a měkký, zpracovává se velice dobře a většina
dřevěných suvenýrů z Vietnamu je právě z kaučukovníku. Neodoláme a kupujeme
jednoho vodního buvola, řezbář ještě pár údery dláta do břicha zvířete vysekne
monogram a buvol je náš.
Přestože do Cu Chi vede nenápadná obyčejná cesta, kterou přijíždějí hlavně turisté, a
netroufám si říct, zda vůbec pokračuje dále, z parkoviště není možné ji jednoduše
přejít, a přestože jsme neviděli projet ani jedno auto, musíme dlouhým a širokým
podchodem. Možná to je i kvůli kontrole vstupenek, areál je rozlehlý a toto je dobrý
způsob, jak zkontrolovat, zda všichni platili.
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Začátek ještě příliš nenapovídá, že by se nám zde mohlo líbit, spíše naopak. Za
tunelem jsou turisté rozděleni do skupin a každá je poslána do svého vojenského
stanu-hangáru nad místností zahloubenou částečně do země. Na lavicích musíme
povinně sledovat film o válce a hrdinném vietnamském lidu, který není nijak invenční
a u kterého se prostě nudíme. Pak se nás ovšem ujme průvodce v zeleném
stejnokroji napodobujícím uniformu a teprve teď to začne být zajímavé.
Zajdeme po úzkém chodníčku do listnatého lesa a pro jistotu vedle cesty je ukázka
jedné z pastí, kterými partyzáni Vietcongu znepříjemňovali život americkým vojákům:
asi metr dlouhá, půl široká a necelé dva metry hluboká díra, kde se uprostřed na
čepu volně může otáčet deska pokrytá z vrchní strany trávou, ze spodní
dvaceticentimetrovými hřeby. Pokud někdo, kdo o pasti neví, stoupne na kraj desky,
propadne se dolů, kde se nabodne na další hřeby a hned dostane svrchu ránu hřeby
ze spodní strany zhoupnutého víka. Nepříjemné.
Ovšem nic to není proti následující ukázce, černé můře Američanů. Seskupíme se
dokola kolem země pokryté spadaným listím. Zdánlivě nic neobvyklého, náš
průvodce však ví, kam sáhnout: odhrne nohou listí a objeví se poklop kryjící vstup do
obávaných tunelů. Víc než 30x20cm určitě nemá. Na dně zakryté díry je miniaturní
vstup do tunelu, kam se musí spustit nohama napřed. Okraje díry jsou zpevněny,
poklop pasuje poměrně těsně, takže když o něm někdo neví, může tudy chodit
několikrát denně a vůbec nic nebude tušit. Právě takto se Vietnamci dostávali
Američanům za záda, vystrčili jen ruku s granátem, hodili a zmizeli. A Američani
vůbec netušili, co se děje, odkud ten atak přišel.
A Vietnamec v uniformě hned vše předvede. Zvedne víko, spustí se nohama napřed
do otvoru se vzpaženýma rukama, v nichž drží poklop posypaný listím. Vsune se
dovnitř, víko přiklopí na místo a najednou vstup do tunelu zmizí. Nevidět to na vlastní
oči, tak nevěříme. Někdo se sice ještě snaží zvýšit iluzi přisunutím dalších listů, to je
však naprosto zbytečně, poklop je prostě i bez toho neviditelný. Až dokud se opět
nezvedne a průvodce se vytáhne zpět k nám nahoru. Přichází naše chvíle, můžeme si
vše vyzkoušet sami na vlastní kůži.
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A není to nic moc extra příjemného. Díra je úzká, temná a špinavá. Člověk
nevietnamských rozměrů se do ní tak tak vejde, uvnitř je samozřejmě ještě větší
vedro, než na povrchu. Chce to také trochu cviku, třeba ruce musí být opravdu
zvednuty nahoru, jinak se ramena otvorem neprotáhnou. Když se pak nade mnou
zaklapne víko, ocitám se sám v těsném prostoru v naprosté temnotě, potůčky potu
se ze mne jen řinou a z dvířek nade mnou padá prach a zbytky zetlelých listů, docela
začínám chápat pocity klaustrofobiků. A vtáhnout se do samotného tunelu je
nemožné, to dokážou jen útlí Vietnamci.
Nahoře je veseleji – někdo si stoupá na víko a čeká, kdy se začnu dobývat ven.
Naštěstí mám dost vzduchu, takže v klídku počkám, až je to tam nahoře přestane
bavit a vylézám, aby si vše mohli vyzkoušet na vlastní kůži i ostatní – tedy ti, co chtějí.
Nakonec se do díry nasouká asi polovina z nás, zbytek o to buď nestojí, nebo se
dokonce do úzkého otvoru jednoduše nevejde – ani ne tak třeba kvůli tloušťce, nikdo
tlustý mezi námi není, ale pořádný Čech nemá jednoduše šanci.
Průvodce nás vede dál a ukazuje nám další varianty vstupu do systému tunelů, třeba
v nenápadných dírách po vyvrácených stromech nebo mezi kořeny stromů. Máme
možnost si vyzkoušet křižovatku tunelů v kruhové díře připomínající vyschlou studnu.
Vidíme pozůstatek amerických zákopů. Cesta pokračuje modelem partyzánského
tábora s figurínami odpočívajících vietcongčiků, procházíme kolem termitišť
s kamuflovaným odvětráváním podzemních kuchyní (ty jsou ve skutečnosti jinde a
kouř je veden tunýlkem právě do mraveniště – topilo se jen za ranních mlh, aby
kouřící hromada nebyla nápadná).
Několik zahloubených stanovišť krytých celtovými střechami představuje různé
aspekty života partyzánů. Jeden takovýto vojenský stan ukazuje na modelech a
figurínách právě kuchyni, vybavení je zřejmě originální, některé nově dodělané části
jsou pohyblivé a figuríny tak ukazují reálné činnosti. Podobně stan s výrobou zbraní a
rozebíráním americký bomb a min, tady se hýbou asi všechny figuríny.
Až krutě působí výstava pastí číhajících na Američany. Většinou se jedná o nášlapné
systémy na chodnících, kde neopatrný krok znamená propadnutí do země za
současného spuštění bodného mechanismu, něco na způsob první pasti naší trasy,
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ale v desítkách různých variant. Všechny mají jedno společné – oběť je probodnuta
systémem dlouhých hřebů buď celá, nebo aspoň její dolní končetiny. Výjimkou ze
systémů nášlapných je ochrana vstupu do domu, kdy neopatrný pohyb spustí ze
stropu opět ohřebíkovanou konstrukci, která vlastní vahou z útočníka udělá
přišpendlený exemplář do sbírky obětí. Vše se jeví krutě a neeticky až do okamžiku,
kdy si uvědomíme, že se tak vlastně domácí obyvatelstvo brání cizím okupantům,
mnohem lépe vyzbrojeným a rozhodně nejednajícím s domorodci v rukavičkách.
V tomto partyzánském způsobu boje proti mnohem silnějšímu nepříteli mají
Vietnamci tisícileté zkušenosti.
A že byli místní obyvatelé docela úspěšní, dokládá vrak amerického tanku, do
kterého si každý může vlézt a vyfotit se třeba na jeho věži. Největší zájem o fotku je
mezi Japonci.
Na konci areálu máme chvíli odpočinku u bufetu a prodejny se suvenýry (povedené
jsou ruční výrobky z plechovek od nápojů, počínaje modely aut a vrtulníků, konče
basketbalovou kšiltovkou). Zájemci si mohou vyzkoušet střelbu z dobových
amerických zbraní, minimum je 10 ran za ne úplně nízkou cenu, takže se většinou
domluví dvojice či trojice na společném nákupu střeliva. Ve střelnici jsou zvyklí, takže
je výměna střelců po pár ranách nepřekvapí. Klapky na uši jsou nezbytností.
Největší atrakce je připravena na závěr prohlídky. Pro turisty tu připravili jeden
z tunelů. Není sice tak úzký, jako byly originály, tam by se jim turisti nevešli, bylo
nutno jej trochu rozšířit a osvětlit, přesto to docela dobrou představu dá. Stometrový
tunel je rozdělen na dvacetimetrové úseky, na konci každého je možné vylézt na
povrch a nepokračovat. Další úsek je totiž pokaždé o něco užší, nižší, méně osvětlený
a členitější do stran i do výškových rozdílů. První úsek je největší pohoda, poslední se
blíží reálným tunelům partyzánským.
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Vchod do tunelů pro turisty (patřičně rozšířený)
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Ovšem už ten první „pohodový“ úsek není žádné leháro. Musíme jít předkloněni a
pokrčenými koleny. Ještě je tu dost světla, abychom viděli svého předchůdce, na
focení nebo kameru to už téměř nestačí (a blesk zase tunel zbavuje kouzla). Je tu
horko, špatně se dýchá, třeme hlavou a zády o strop. Máme pocit, asi oprávněný, že
v tak úzkém prostoru bychom se neotočili a zbývá jen cesta vpřed, kde nevíme, co
nás čeká. Dost lidí tak raději při první možnosti po dvaceti metrech chodbu opouští,
pro představu jim to stačilo. Ostatně cedule u vstupu do podzemí varovala a
vypočítávala řadu omezení, která by neměli lidé podceňovat a raději si cestu tunelem
odpustit nebo ji včas přerušit.
Dalších dvacet metrů je jen o něco stísněnější variantou, ovšem třetí úsek (kromě
dalšího zmenšení průřezu) ubírá na světle a místo rovné podlahy přibývají schody
nahoru a dolů. Už jdeme kačecím pochodem – v dřepu, jak při tělocviku, jen ve tmě,
lokty a hlavou narážíme do stěn. Tečou z nás čůrky potu, které všudypřítomný prach
okamžitě barví na černo. Chlapi nad 180 cm mají potíže se vůbec vejít.
Předposlední úsek už vše žene do extrémů. V jeho půlce se musíme vydrápat na asi
jeden a půl metru vysoký schod, nad kterým už se nedostaneme ani do toho dřepu,
pokračuje se po čtyřech, na kolenech a rukách. Kolem je místy naprostá tma a
plazíme se poslepu. Vážně přemýšlím, zda se pouštět i do posledního úseku, nebo
překonat hrdost a vzdát to. Z odřených kolen mně začíná téct krev. Jen když vidím
ostatní, že také nevzdávají, tak nacházím morální sílu cestu dokončit.
Poslední úsek je trápení. Klesáme místy až na lokty, zadkem dřeme o strop.
Nevidíme, orientujeme se hlavně pocitově. Nemáme na sobě nit suchou, dýcháme
s obtížemi a jedeme na kyslíkový dluh. Jsme špinaví a končetiny máme většinou
různě odřené. Přes terénní zlom ke konci lezeme téměř po břiše. Těšíme se na ono
světýlko na konci tunelu, ten se však kroutí, takže světýlko dlouho nepřichází. Těch
dvacet metrů je najednou opravdu hodně dlouhých. Nakonec vítězíme a špinaví
vylézáme na čistý vzduch, kde je najednou i těch 35 stupňů příjemných. A nejdivnější
je, že náš Vietnamce (pravda, je proti nám skutečně drobný), se vrací do tunelu
nikoliv po čtyřech nebo v dřepu, ale jen zlomený v pase do předklonu tunelem přímo
běží. Jak se tam jen může vejít? A proč není špinavý?
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Na konci cesty jsme za naši námahu odměněni. Sedíme v částečně do země
zapuštěném stanu na lavicích a z vedlejší kuchyňky nám nosí výborný horký čaj (kouř
z kamen vychází na povrch o dvacet metrů dál termitištěm). Na stole máme mističky
se sladkými bramborami (po zážitcích, které máme za sebou, ani nerozlišujeme, zda
jíme batáty, jamy či maniok), které takto uvařené a posypané drcenými oříšky
chutnají výborně.
Celý areál tunelů Cu Chi je až nečekaně zajímavý a ke konci i adrenalinový. Z návštěvy
se stává další z vrcholů zájezdu. Občas na internetu se k tomuto místu zejména
mladší cestovatelé stavějí s despektem, hlavně kvůli všudy vykukující ideologii, ale
člověk se Vietnamcům nemůže divit. Asi by tunely měly být povinnou zastávkou
všech návštěvníků, když už ne obecně Vietnamu, tak alespoň Saigonu minimálně.
*****
A když už jsme ve Vietnamu, pojďme se seznámit s jednou zvláštní církví. Cestou zpět
při návratu od tunelů do HCMC (Ho Či Min City) se stavíme na pár chvil ve zvláštním
kaodaistickém chrámu.
Víte, co spojuje Ježíše, Buddhu, Mohameda a Johanku z Arku, spisovatele Huga,
Shakespeara, Tolstého či Li Pa, politiky otce zakladatele Thomase Jeffersona,
britského bývalého premiéra Winstona Churchilla, čínského Sunjatsena a ruského
revolucionáře Lenina, vědce Descarta a Pasteura? No přece to, že jsou světci této
zvláštní církve.
Saigonský chrám je trochu divný: v přízemí je něco jako garáž a až v patře přicházíme
do velmi kýčovitého prostoru, nasvětleného speciálně pro nás barevnými neonovými
trubicemi. Všude hýří barvy a z oltáře nás hlídá Boží oko. Na obraze Victor Hugo píše
o Bohu, lidství, lásce a spravedlnosti, hlídá ho Sunjatsen. Nevíme, co si o tom myslet
a zda je to vše myšleno váženě. Ale asi ano, když náboženství nalákalo tři miliony
příznivců.
Kaodaismus je relativně nové, synkretické monoteistické náboženství, jehož základní
principy vytvořil jihovietnamský úředník francouzské koloniální správy Ngo Van
Chieu v roce 1926. Tento rok je považován za oficiální rok vzniku. Na počátku nového
učení byla řada zjevení při spiritistických seancích, při nichž Chieu komunikoval s
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duchy - duch jménem Cao Dai, reprezentující universální božskou podstatu, mu od
r. 1919 postupně přinášel své poselství. Duch Cao Dai je v kaodaistických chrámech
zastoupen symbolem vševidoucího božského oka. Nejsvětější chrám náboženství stojí
v provincii Tay Ninh v jižním Vietnamu.
Podle kaodaistického mýtu o stvoření, předtím, než existoval Bůh, bylo zde Tao,
bezejmenný, beztvarý, neměnný, věčný zdroj. Potom nastal Velký třesk, který dal
vzniknout Bohu (emanace). Vesmír v tu chvíli ještě nemohl být zformován, a aby se
tak stalo, Bůh stvořil Jin a jang. Převzal moc nad jangem a oddělil ze sebe část, aby
stvořil Bohyni; aby ovládala jin. V přítomnosti jinu a jangu se zhmotnil vesmír. Bohyně
je doslova matkou nesčetného množství věcí ve vesmíru.
Kaodaisté neuctívají pouze Boha Otce, ale také Svatou Matku, která je nazývána
doslova Matka Buddha. Důležitost a role Boha je vyšší než Matky Buddhy. Navíc,
Matka Buddha - stejně jako všichni buddhové - je součástí jangu, takže je to muž. Jin
je ženská strana a Matka Buddha na Jin dohlíží, ale není jeho součástí. Bůh je
symbolizován Vševidoucím okem, konkrétně levým, protože Jang je levá strana a Bůh
je pánem Jangu. Existuje 36 sfér nebe a 72 planet nesoucích inteligentní život,
přičemž číslo 1 je nejblíže nebi a 72 nejblíže peklu. Země je číslo 68. Dá se říci, že ani
ten nejposlednější obyvatel planety 67 by neměnil s králem na planetě 68, atd.
Ačkoliv různé kaodaistické sekty tvrdí, že obdržely sdělení od různých duchovních
bytostí, Svatá Stolice jich uznává podstatně méně. Uvnitř Svaté Stolice je malba
znázorňující Tři Světce podepisující smlouvu mezi Bohem a lidstvem. Zleva doprava
jsou to Sunjatsen, Victor Hugo a Nguyen Binh Khiem. Dalšími světci jsou Buddha,
Ježíš, Mohamed, Shakespeare, Johanka z Arku a Napoleon. Vedle světců existuje
kolem 70 svatých duchů, kteří zahrnují amerického otce zakladatele Thomase
Jeffersona, britského premiéra Winstona Churchilla, ruského revolucionáře Lenina,
dále jsou mezi nimi i Descartes, Louis Pasteur, Lev Tolstoj, čínský básník Li Po a další.
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Kaodaistický chrám v Saigonu

Sunjatsen, Victor Hugo a Nguyen Binh Khiem podepisují smlouvu s Bohem
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Tady by si Angelina nabila nos

V Angkoru se návštěvy památek řídí jednoduchým pravidlem – ráno co nejdříve
vyrazit, chodit po památkách tak maximálně do jedenácté, pak se vrátit a držet siestu
asi do tří odpoledne, pak teprve následuje druhé kolo. Mezi jedenáctou a třetí je
v rozpálených chrámech neúnosně, šlo by o zdraví. Angelině Jolie coby Laře Croft
horko nevadilo. Proč také, když se zchladila skokem do vodopádu. Ten vodopád je
však bohužel někde na úplně jiném konci světa.
Angkor není totéž, co Angkor Wat. Angkor Wat je jméno jednoho z desítek chrámů
(byť prý nejhezčího a nejzachovalejšího), ležících v areálu Angkoru. A areál to je
skutečně obrovský, nikdo si předem neumí představit tu rozlohu, na které jsou zde
rozesety stovky památek. Ani průvodci, kteří jsou zde každý rok několikrát, si
netroufají říct, že navštívili většinu z nich, natož všechny. Tři dny jsou jen minimum
na návštěvu těch nejznámějších a nejhezčích míst, po třech dnech si teprve člověk
udělá matnou představu, co to vlastně Angkor je. Na bližší seznámení by byl
potřebný nejméně týden, na kompletní poznání si netroufám odhadnout. Asi by tu
člověk musel žít.
Do areálu Angkoru se dá z blízkého (a v okolí jediného) města Siam Reapu dostat
třeba motorikšami. Ideální je koupit si třídenní permanentku, každý se musí nechat
vyfotit, pak dostane personalizovanou kartičku s vytištěnou fotkou, která se musí
nosit neustále u sebe a bude platit po celé tři dny. U pokladen se tady kontroluje
vjezd do areálu a každý den se tu ukazují kontrolám kartičky, kromě toho chtějí
vstupenky vidět i u všech navštívených objektů, takže je třeba je mít pořád
v pohotovosti.
Jako u nás všechny cesty vedou do Říma, tak v areálu Angkoru to vypadá, že všechny
cesty vedou kolem slavného Angkor Watu, každý den se několikrát z různých stran
míjí, což pochopitelně nevadí a ani po třech dnech se pohled na jeho věže nad vodní
hladinou okolních zatopených kanálů neomrzí. Slavnou siluetu si Kambodžané dali i
na státní vlajku.
Jednotlivé chrámy jsou často obehnány vodními příkopy. Přes ně se klenou mosty se
zábradlím, kterému se chce říct netypické, ovšem přesný opak je pravdou. Asi se
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nenajde v Angkoru most (a i mimo Angkor jsou běžně takto stavěny), kde by zábradlí
netvořil zástup bohů na jedné straně a démonů na straně druhé. A obě skupiny
svírají pevně v rukách obrovskou hadí příšeru přes celou délku mostu a vlastně
dvojnásobnou. Nad koncem mostu je většinou věž, která je čepem, kolem kterého je
hadí tělo obtočeno. Proč se o hada přetahují? Protože se před miliony let bohové a
démoni spojili za jediným účelem, umíchat ze světového oceánu nebeskou manu
nesmrtelnosti. Had kupodivu souhlasil, nechal se obkroužit kolem čepu a bohové
s démony kvedlají a kvedlají, aby jako máslo utloukli z moře nápoj zaručující jim
věčný život. Při pozorném pohledu se dá často spočítat, že bohů bývá o jednoho či
dva více, dobro přece musí mít převahu. A stejný výjev je častým motivem fresek a
basreliéfů na stěnách chrámů. Kvedlající bohové s démony tak soutěží s tanečnicemi
apsarami o titul nejčastějšího khmérského výjevu.
V areálu Angkoru čeká běžného turistu neuvěřitelné množství památek a zážitků,
z nichž asi nejhezčí jsou tři chrámové komplexy, každý zvláštní něčím jiným. První
takovou angkorskou ikonou je buddhistický klášter (a univerzita) Ta Prohm, založený
počátkem 13. století Džajavarmanem VII. pro 12.000 mnichů a 615 chrámových
tanečníků – už tato čísla mluví za vše, Džajavarman VII. nebyl žádný troškař.
Správa památkového území se snaží, aby si turisté prostředí dokonale užili, autobus
či rikša se tak nedostanou až ke vstupům a turisté se k jednotlivým památkám
dostávají obvykle pěšky lesní cestou obklopenou džunglí, ze které po několika stech
metrech vykoukne cíl, právě tento přístup dává naději vyniknout a zaujmout na první
pohled. U Ta Prohmu je příchod umocněn průchodem branou v khmérské věži
zdobené čtyřmi kamennými obličeji usmívajícími se vyšpulenými rty do všech
světových stran. Věž je poněkud nestabilní, musí být stažena několik lany držícími
kamenné kvádry pohromadě.
Ale náhodně může zaujmout i další zajímavost, byť trochu dočasná a jistě
neplánovaná - na stromě těsně před hlavním vstupem do chrámu při naší návštěvě
visí obrovská, snad dvoumetrová pavučina obalená po ránu kapkami rosy. A při
otočení a zpětném pohledu spatříme i jejího autora, velkého pavouka, jak si klidně
uprostřed své pasti čeká na neopatrnou potravu. Asi bude muset počkat na vyschnutí
rosy, v tuto chvíli je pavučina nepřehlédnutelná.
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Bohové a démoni kvedlají nápoj věčného života
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Ta Prohm je známý tím, že při rekonstrukci nebyly stromy vůbec odstraňovány (těžko
říct, zda kvůli atmosféře a začlenění chrámu do přírody, nebo proto, že pokácení
stromů by nevyhnutelně vedlo ke zřícení mnoha zdejších objektů). A odtud pocházejí
nejznámější pohledy na džunglí pohlcené stavby, zachycené na všech fotkách
z Angkoru, právě zde se natáčelo mnoho dobrodružných filmů včetně Lary Croft
s Angelinou Jolie. Angelina si při natáčení Kambodžu velmi oblíbila, několikrát se sem
vrátila a dokonce zde adoptovala jedno ze svých dětí.
Stromy jsou zde naprosto všude, celé ruiny jsou jimi doslova prorostlé. Od štíhlých
kmenů spouštějících svazky úzkých kořenů po zdech do země, po velikány s kořeny
tlustšími než člověk, které vytvářejí i několik metrů široké pásy na zdech staveb. Celý
chrám je neuvěřitelně organickým propojením starobylých památek a přírody, má
nezaměnitelnou atmosféru a užasnou fotogeničnost. Člověk by se tu mohl potulovat
hodiny a objevovat stále nová tajemná zákoutí. V Kambodži je povinnost mít při
návštěvě památek svého místního průvodce a tady vidíme, že to má i své
opodstatnění – náš průvodce Visal nás neomylně vede na ta nejzajímavější místa.
Krásné jsou všechny ty vzdušné kořeny, ale nebýt Visala, zcela jistě bychom si
nevšimli třeba kamenné Buddhovy hlavy vykukující mezi kořeny v zapadlém dvorku.
A možná bychom i přehlídli místo, kde Lara-Angelina proskakuje kamenným otvorem
mezi banyánovými kořeny (a dopadá do vodopádu, který je někde na druhé straně
světa, ty dveře jsou ve skutečnosti slepé). Právě banyán nebo možná fikus se tady
pne po kmeni vysokého stromu tak hustě, že strom již téměř odumřel udušený
parazitem, který se mezitím tak rozrostl, že už je samonosný a svého hostitele
nepotřebuje.
I menší zeleň, než pralesní velikáni, může obohatit vzhled rozpadajícího se kláštera.
Chrámová budova na konci klášterního areálu včetně klenuté verandy na několika
čtyřhranných sloupech je porostlá tmavě zeleným mechem, takže vypadá až
pohádkově.
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Tudy proskakuje Lara Croft do vodopádu
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K nejznámějšímu chrámu Angkor Watu, druhé ikoně, je možné přijít i z netradiční
strany – přesně z opačného směru, než je hlavní vstup. Jedna z věží a budova u
vstupu jsou v rekonstrukci a pokryty zelenou provizorní střechou, která by na fotkách
působila rušivě a odsud je možné pořídit z několika míst fotky tak, aby zelená plachta
byla schovaná za ostatními věžemi. Kromě toho je tu mnohem klidněji.
Do chrámu se tímto přístupem vchází přímo na první galerii. Ta je celá obehnána zdí
pokrytou basreliéfy, kolem níž je vedena krytá chodba. Jemně tesané reliéfy se
táhnou do nedozírna, rozměry chrámu jsou impozantní. Kdybychom chtěli všechny
výjevy prohlédnout a pochopit, mohli bychom zde strávit celý den jen jejich studiem.
Jsou zde zobrazeny mytické výjevy, samozřejmě reprezentované kvedláním
vesmírného moře bohy a démony, našly by se aspary, ovšem větší část výjevů
zobrazuje historické scény a zejména vítězná válečná tažení krále Súrjavarmana II.
Ten je zde zobrazován vždy na největším slonovi a s největším počtem „nosičů
slunečníků“ (jejich počet je vlastně obdobou vojenských výložek, čím významnější
osobnost, tím více může mít nosičů slunečníků) v čele svých vojsk. A ze života vojska
jsou i další scény, takže je možné si udělat představu, jak to na takovém válečném
tažení vypadalo, čím se vojáci bavili, co jedli.
Postupme dále směrem k centrálnímu pahorku. Tady bude nutné se zařadit do kratší
fronty na schody vedoucí velmi strmě nahoru k hlavní svatyni. Protože se vstupuje na
posvátné území, prochází se kontrolou oblečení, nutná jsou pevně zakrytá ramena a
kolena (šátek ledabyle přehozený přes tílko nestačí).
Schody jsou dost strmé, asijští turisté si občas pomáhají rukama, ale pro běžného
turistu to až tak hrozné není a nebýt domorodých turistů, tak se schody dají i
vyběhnout. Z centrální plošiny je výhled do stran, chrám samotný přízračně vyrůstá
ze zelené džungle kolem. Teprve odsud vyniká také výškový rozdíl mezi galeriemi.
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152

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Krytou plošinu je možné obejít dokola, přitom okny zamřížovanými kamennými
zdobenými sloupky obhlížet areál a jeho zelené okolí. V rozích stojí čtyři věže, spolu
s nevyšší středovou věží tvoří známou siluetu, která stála Kambodžanům i za
umístění na národní vlajku. Nad příchody od vstupních bran jsou čtyři chrámečky se
sochami, od kterých vedou kryté náspy tvořící vyvýšený kříž nad ústředním dvorem.
A v místě křížení náspů, v samém středu chrámu a vlastně i celého areálu, stojí pod
nejvyšší z pěti věží centrální svatyně, nejposvátnější místo. Kdy by čekal něco
ohromujícího, byl by zklamán. Khmérové dávají přednost harmonickému působení
stavby jako celku a jejímu symbolickému významu (proto ten umělý pahorek
symbolizující horu Méru obklopený příkopy jako posvátnými moři), samotná svatyně
je nedůležitá a není tak významná, jako u jiných národů. I tato svatyňka má jen
několik čtverečných metrů, tak tak se do ní vejde jedna socha stojícího Buddhy.
Třetí ikonou je buddhistický chrám Bayon, známý svými nadživotními obličeji na
vnějších stěnách a věžích. Podél chrámového areálu opět zdí zdobí reliéfy. Kdo si
myslí, že už dnes reliéfů viděl dost, tak se mýlí, ty zdejší jsou jiné a zábavnější. Nejsou
tu totiž jen typické vojenské scény (i když také nechybí). Hlavním námětem je tady
život, takže je vidět i lovecké scény, vaření a kuchaření, nakupování, zemědělské i
řemeslnické práce. A také vtípky schované nenápadně mezi ostatními výjevy. Třeba
ve scéně z vojenské výpravy kráčí mezi vojáky v bederních rouškách najednou bába
v zástěře a s drdolem, která v ruce drží želvu a nechává ji kousnout před ní jdoucího
vojáka do obnažené zadní části těla. Vojákovi se to nelíbí, otáčí se na bábu, a co jí
říká, naštěstí nevíme, asi by to stejně muselo být vytečkované. Celkem prý je na
reliéfech přes 11.000 postav.
A už konečně čeká 49 věží samotného Bayonu. Když každá z nich nese čtyři obličeje,
dostáváme se k necelým dvěma stovkám obrovských obličejů, z nichž se většina
v různém stavu zachovala dodnes. Obličeje s mírně rozplácnutým nosem a odulými
rty na nás hledí ze všech stran. Je to něco naprosto úžasného. Turisté běhají po
terasách chrámu a objevují další a další hlavy, jedna hezčí než druhá. Všechny by je
chtěli vyfotit, ale to by brzy kapacity karet nestačily.
Pro mnohé návštěvníky je asi Ta Prohm s jeho stromy a Bayon s obličeji větším
zážitkem, než samotný nejznámější Angkor Wat.
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Angkor Wat

Zákeřná bába s kousající želvou
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Chrám Bayon s desítkami královských obličejů
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SAP – nejdřív tam, pak zas zpátky

Ne, nebude řeč o počítačích, ani o žádném ERP systému. Naopak. Tam, kam se dnes
podíváme, mají jiné starosti, než se trápit s počítačem. Budeme cestovat. Podíváme
se do míst, kde řeka Sap teče někdy tam, a pak zas zpátky. Ani řeky už nejsou tou
jistotou, co bývaly.
V Kambodži je jedna světová rarita (ono jich tam je těch rarit samozřejmě více, ale
dnes nás zajímá právě ta jedna): zajímavá řeka, několik set kilometrů dlouhá a
poměrně široká, která teče dvě třetiny roku na jih, načež se její tok otočí a čtyři
měsíce teče zpět na sever.
Řeka Sap vytéká z jezera Tonle Sap a teče na jih, kde se vlévá do Mekongu v centru
hlavního města Phnom Penhu. V době záplav však zvedne Mekong svou hladinu tak,
že v rovinaté zemi se dostane nad úroveň hladiny několik set kilometrů vzdáleného
jezera a řeka Sap tak začne téct opačným směrem a plyne od Mekongu zpět do
jezera. Osm měsíců tak Sap teče od severu k jihu, čtyři měsíce naopak. Z Mekongu se
přitom do jezera Tonle Sap dostane tolik nových ryb, že na zbytek roku uživí
početnou populaci jezerních lidí.
Projíždíme nejdříve okrajovou částí Siem Reapu, kde už město není tak turistické a
lidé tu žijí tradičním způsobem. Zástavba je koncentrovaná v zeleni kolem říčky,
většina dřevěných domů stojí na kůlech, aby při záplavách zůstaly nad hladinou.
Postupem času osídlení řídne a omezuje se na občasnou vesnici mezi poli, ráz domů
zůstává zpočátku stejný. Jen čím se více blížíme jezeru, tím jsou kůly vyšší a vyšší.
Dřevo jako hlavní stavební materiál už je použito jen na kůly a hlavní konstrukci
staveb, stěny jsou vypleteny nějakým druhem rákosu či palmy. Vesnice vypadají
velmi svérázně.
Řidič na naše naléhání zastavuje náhodně v jedné takové malé vesnici, kde asi cizinci
nejsou běžnými hosty. Vydáváme se mezi překvapené obyvatele do uliček stranou od
hlavní silnice, kolem nás se okamžitě nahrnou děti, které jen tak s cizinci do styku
nepřijdou a chtějí si na naše bílá těla aspoň sáhnout. Jejich rodiče jsou zdrženlivější,
dělají, že si nás nevšímají, ale vidíme, že nás po očku bedlivě sledují. Pokračují
v obvyklých činnostech. Ženy cestou z nákupu klábosí ve skupinkách, část nákupu
v míse na hlavě, starý děda přivazuje uvolněný příčný trám k nosnému kůlu svého
domu, na verandě se myje v barelu nádobí a jinde zase připravuje pozdní oběd.
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V umělohmotném umyvadle před domem myje žena sebe i děti, je zahalena v pruhu
zelené látky, který posunuje tak, aby se kousek po kousku mohla umýt, momentálně
je zahalena jen do pasu a k nám zůstává otočena nahými namydlenými zády.
U silnice vidím přenosný stánek s rychlým občerstvením pro místní, hlavně nějaká
grilovaná masa na špejlích. Prodavačka je velice překvapena, že u ní chci nakoupit a
že se zajímám zrovna o kuřecí pařátek. Za pár drobných (v přepočtu asi 5 Kč) je můj.
Je zřejmě marinován v nějakém koření a ogrilován nad ohněm a je fantastický. Ne
jako jídlo, na to je na něm příliš málo masa, ale jako pochoutka. Musí se okousávat
asi jako kuřecí křidýlka nebo žabí stehýnka, chutná výborně a všem doporučuji. Tedy
pokud se nebojíte ptačí chřipky, jsme asi v nejrizikovější oblasti světa, což si
uvědomím s polknutím posledního sousta.
Přijíždíme k přístavišti u jezera a přesedáme do loďky se zastřešenou kabinou.
Vyrážíme na jezero a po vyplutí z přístavního zálivu chráněného poloostrovem se
ocitáme na jezeře tak velkém, že nevidíme ostatní břehy, jsme jako na moři.
Proplouváme kolem malých ostrůvků a plovoucích vesnic, to už nejsou jen domy na
kůlech, tady domy skutečně plují postaveny na dřevěných pontonech jako hausbóty.
Dopravu obstarávají loďky.
Jedna lodička s námi srovnává rychlost a přiráží k nám, asi desetiletý kluk přeskakuje
a nejdříve nabízí pití, pak za pár drobných v dobrovolné výši zájemcům masíruje
zezadu krk. Snaží se přirazit i další loďka s tříčlennou rodinou, malé dítě zvedá ve
slabých ručičkách velkou krajtu a chce, abychom si ji za dolar vyfotili. Kolem nás
začíná být živo. Projíždíme plovoucí vesnicí, míjíme největší stavbu, kterou je škola
pro jezerní děti, právě jim končí vyučování. Děti nasedají do loděk a plují domů. Pro
ty menší připlouvají rodiče.
Všichni někam plují, občas někdo rybaří. Vidíme i na verandy domů a občas i dovnitř
do místností, úplně normálně tu lidé vaří, uklízí, odpočívají v houpacích sítích. Jeden
člověk se stěhuje – celý dům má zapojený za svou loďkou poháněnou motorem na
tyči a vleče jej za sebou i se psem na verandě. Děti si hrají a baví se, u kluků je
oblíbené dovádění na vodě v plechových nebo umělohmotných lavórech, odrážejí se
tyčemi nebo jen tak pomocí rukou.
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Kuřecí pařátek od pouliční prodavačky v kambodžské vesničce

Oblíbený dětský přepravní prostředek na jezeře Tonle Sap
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Dostáváme se až za vesnici na širou hladinu, kde otáčíme a vracíme se k lodnímu
domu pro náhodné a zřídkavé turisty. Přirážíme a vystupujeme na palubu z kmenů
krytých deskami. Ve skutečnosti to vypadá, že se jedná o tři spojené pontony či vory,
na kterých stojí dům s dvoupatrovou vyhlídkovou věží. Na části nejdále od břehu jsou
ve dnu dva bazénky, jeden s asi metrovými sumci, ve druhém leží několik krokodýlů
s otevřenými tlamami, kterými vidíme jejich žluté dolní patro s řadou ostrých zubů.
Proč krokodýly chovají, to vidíme vzápětí v turistickém obchůdku, kde visí
vypreparované krokodýlí kůže a kde podstatnou částí sortimentu jsou kabelky,
peněženky a pásky právě také z krokodýlí kůže.
Vylézáme na věž a pozorujeme panoráma jezera i zvláštní vesnici kolem nás. Voda je
plná odpadků, to se zde neřeší a vůbec si neděláme iluze, kam odtéká toaleta v zadní
části lodi – ostatně i u okolních domů je toaletou jen rákosová zástěna v zadní části
za příbytkem. Což nebrání místním v tom, aby se v jezeře myli, vodu používali na
vaření a dokonce ji i pili.
Kolem se postupně shromažďují loďky – prodejny. Nabízejí všechno možné, dokonce
se tu v kovových kotlících i vaří. Sortiment kupodivu nijak turistický není, vždyť kdo
z nás by právě potřeboval vajíčka nebo olej. Samotným prodavačkám je jasné, že
moc toho neprodají, možná nějakou plechovku s pivem. Asi tu jsou spíše za zábavou,
než za obchodem. Vždyť turisté jsou vytržením z běžné odpolední nudy. Jedno malé
dítě má hlad, maminka ho tedy hned nakojí.
Kluci v lavórech si přitáhli své krajty a nevzdávají se naděje na dolar za fotku. Mají
konkurenta ve vystříhaném kolegovi s copánkem, který se se svou krajtou dere až
k nám na loď. Vítězí ale batole sotva chodící, které rodiče vysadí na naši loď i
s krajtou, která evidentně přesahuje jeho možnosti. Všelijak mu padá, dítě po ní
šlape a necitlivě ji tahá a hází, had musí mít svatou trpělivost, když si to vše nechá
líbit.
V obchůdku zahlédnu dřevěné masky, které sbíráme a tady jsme jich prozatím moc
neviděli. Po chvilce smlouvání kupuji jednu Buddhovu hlavu z tmavého těžkého
dřeva, ruční práce (každá vystavená hlava je při detailním pohledu trochu jiná).
Začíná se stmívat a my se chystáme k odjezdu. Ještě pár záběrů ze západu slunce
cestou zpět do autobusu a frčíme zpátky do města na večeři.
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Cesta ze školy

Kojící prodavačka pojízdného hokynářství
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Život na jezeře Tonle Sap

Jediný domorodý dopravní prostředek - loď
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Spalování mrtvol

Trochu morbidní název. Ale mrtví lidé se přece často spalují, všichni to víme. Tak co
na tom může být tak zajímavého? Může nás totiž překvapit, že někde se to děje
veřejně. Útlocitnější čtenáře prosím, aby skončili u slova „Pashupatináth“.
Nepál, hlavní masto Káthmándú. Náměstí Durbar Square je centrem starého města.
Chvíli nám trvá, než si zvykneme na ruch a frmol všude kolem, historické náměstí
plné dřevěných chrámů a pagod je normálně průjezdné a provoz je tu hustý. Nejdříve
nechápeme, proč odsud dopravu a davy domorodých obyvatel někam nevyvedou na
nějakou objízdnou trasu, vždyť památky musí hrozně trpět, ale pak si uvědomujeme,
jak mrtvé by náměstí bez toho všeho zůstalo. Asi to tak má být a je to správně,
náměstí je živou součástí živého města, není to žádný skanzen. Má svou duši, své
genius loci, a právě ten domorodý chaos je nedílnou součástí toho všeho.
Nejsme si jistí, jak to bude s otevírací dobou jediné památky, kterou chceme vidět i
zevnitř, chrámu živoucí bohyně Kumárí, proto úhlopříčně spěcháme na dolní okraj
náměstí. Přestože většina památek je 300–400 let stará, mnohé z neomítnutých
cihel, velká část dřevěná, na nějakou velkou sterilní ochranu si tu nikdo nehraje. Vše
je živé, vše se využívá k normálním činnostem. Na zdech a terasách chrámů jsou
rozloženy stánky se zeleninou, všeho je možné se dotknout, vylézt si ke kterémukoliv
chrámu, vyzkoušet všechny terasy a chrámová schodiště. Když už někde někdo něco
neprodává, tak tam aspoň nějaká maminka kojí jedno dítě a nechá si od druhého
vybírat vši.
Před palácem Kumárí Bahal živoucí bohyně Kumárí je těsno. Uvnitř byla výprava
Japonců, a ta se teď dere úzkými vrátky ven. Vypadá to, že ani nejdou z paláce, ale že
procházejí nějakým průchodem z jiné ulice, protože zástup nikde nekončí, je
neuvěřitelné, kolik se jich dovnitř vešlo – a to ještě nevidíme, jak je vnitřní nádvoří
malé. Konečně jsou všichni venku a můžeme vstoupit.
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Káthmándú, Durbar Square

Káthmándú, Durbar Square, palác živoucí bohyně Kumárí
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Kumárí je živoucí převtělení bohyně Kálí, jejíž funkci na sebe bere mladičká dívenka,
zvolená z mnoha kandidátek kolem čtvrtého roku svého života po skončení
funkčního období předchozí Kumárí. Kandidátky procházejí dlouhým konkurzem a
mnoha složitými zkouškami, které mají zabezpečit, aby se novou bohyní stala
opravdu ta správná dívka. Mimo jiné musí poznat osobní věci bývalé mladé bohyně
mezi mnoha podobnými předměty, musí projít místností plnou mrtvých zvířat a krve
bez známek rozrušení či strachu. Poté se stává živou zástupkyní Kálí, které se všichni
ostatní musí klanět. Vykonává náboženské obřady, je neustále pěkně nastrojená a
nalíčená, ale nemůže se pohybovat mimo svůj nevelký palác, kde je vlastně uvězněná
ve své zlaté kleci, ze které se dostane jen párkrát do roka při náboženských
slavnostech – její noha se nesmí dotknout země, proto ji musí po městě nosit na
nosítkách, kterým se lidé klaní, jakoby v nich byla skutečná Kálí. Kumárí zůstává ve
funkci do první krve, tedy do prvního otevřeného poranění spojeného s krví, nebo do
první menstruace. Pak musí z paláce odejít, dostává však doživotní rentu. Může si tak
relativně spokojeně žít, jen ženicha si bude hledat těžko, protože podle pověry muž,
který se s Kumárí ožení, velmi brzo umírá.
Palác je nádherně zdobený, aspoň tedy veřejně přístupné nevelké nádvoří, všechna
okna a dveře zdobené dřevěnými řezbami. Uprostřed pár symbolických stromů,
aby Kumárí měla výhled i do zeleně. Opravdu stojí za to sem zajít, i když šance
zahlédnout samotnou Kumárí za některým z oken není velká (a když se náhodou
objeví, nesmí se fotit). Ani my ji neuvidíme, musíme si vystačit s pohledy s její
podobiznou nabízenými babkami u vchodu. Když vyjdeme zpět na náměstí, rychle
nás volá místní agent, že Kumárí je u okna. Po zahlédnutí bohyně je totiž zvykem
nechat v palci spropitné, proto nás táhne zpět. Kumárí si to ovšem rozmyslela a po
nějakém sluhovi vzkazuje, že je pozdě a jde spát – tak nám aspoň nadhaněč tlumočí
mužský hlas, který z paláce odpovídá na jeho volání.
Procházíme se po famózním náměstí plném pagod, chrámů a paláců, včetně paláce
královského. Je jich tolik, že nemáme šanci sledovat, jak se která stavba jmenuje, ale
není to ani nutné, jde o tu krásu samotnou. Mezi paláci a pagodami se vyjímá
barevná socha Kale Bhairav, Černého Bhairavy, Šivy v jeho nejhrůznější podobě,
s šesti rukama a s řetězem z lidských lebek. Je prý vytesána z jednoho kamene a
používala se jako detektor lži – kdo před ní zalže, zemře okamžitě strašlivou a
bolestivou smrtí.
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Káthmándú, Durbar Square, Kale Bhairav (středověký detektor lži)

Nosičky dřeva na spalování mrtvol
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Nerozumíme dlouhé frontě vinoucí se boční stranou náměstí, až když dojdeme na její
začátek, vidíme, že se jedná o charitu, nalévá se zde polévka pro chudé. Není to
příjemný pohled, je to však součást reality života v rozvojové zemi.
Začíná se stmívat, zlatě už září jen nejvyšší budovy, zbytek se noří do večerního
příšeří. Jdeme na večeři do restaurace na střeše jednoho z domů. Dáváme si
kuře tandori. Je krásný večer, máme z vysoké střechy výhled na kus historického
města a na kopce v okolí s nasvícenými stúpami.
Ráno se jedeme podívat na posvátné hinduistické místo Pashupatináth (pozor,
klíčové slovo pro ty, kdo neradi čtou o spalovaných mrtvých lidí – dále nepokračujte),
malé nepálské Váránasí. Kolem řeky Bagmátí se tu rozkládá areál několika chrámů a
ghátů pod nimi, na kterých se spalují mrtví. Začíná pršet, nebude to ale tak hrozné,
po pár minutách přestane. Že se blížíme k pohřebnímu místu je nám brzy jasné,
vidíme nosiče, jak do lesa po naší pravé ruce na bambusových nosítkách odnášejí
mrtvého pod bílou plachtou, u cesty je složen náklad dřeva, které ženy odnášejí
k hranicím.
Na druhém břehu, asi 15 metrů vzdáleném, schody oddělují od sebe asi desítku
kamenných pódií vybíhajících nad řeku, s plošinou asi 2,5 x 2,5 metru, téměř na
každém stojí hranice v různém stupni dohoření, na které jsou spalování mrtví.
Hranice je navršena pod tělem, po jeho bocích a dokonce i nad ním, mezery mezi
dřevěnými hranoly jsou vyplněny a tělo zaházeno slámou, takže samotná hořící těla
vidět nejsou, jen z ohně občas vyčuhuje kus nohy, nebo častěji zuhelnatělá hlava.
Dřeva je tolik, že vůně pálených polen a pryskyřice přehlušuje pach spáleniny
organických látek, obava z nepříjemného zápachu je zbytečná, cítit spáleninu není.
Za těmito malými gháty pro chudší je kamenný obloukový most k chrámu a za
mostem, pod chrámem, je ghát pro vyšší třídu. A právě tady máme možnost sledovat
celý obřad prakticky od počátku až do konce. Mrtvý muž leží pokryt zlatými látkami –
asi byl opravdu z bohatší rodiny, i počet přihlížejících a příbuzných napovídá, že šlo o
významného člověka. Mezi přihlížejícími převažují muži, ženy se s mrtvým rozloučily
už dříve a teď jsou schovány v chrámu a pod podloubím před ním.
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Spalovací ghát, dohořívající pohřební hranice

Svatý muž

168

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Za chrámem pokračuje břeh úzkou stezkou mezi skálou a řekou, vidíme svatého
muže provádějícího vpovzdálí nějaký rituál. A další dva mniši jsou kousek od nás na
naší straně – jen v plachtě kolem pasu, vyholeni dohola, otáčejí se pětkrát dokola
s miskou obětin v ruce. My stojíme na dlážděném nábřeží spolu s ostatními
přihlížejícími, většina jsou Nepálci. Přihlížení spalování tady příbuzní mrtvých
neberou jako něco nepatřičného, přihlížející ani cizí turisté nikomu nevadí, i když
obřad fotí a natáčejí.
Všude kolem pobíhají drzé opice, mezi pohřebními hosty kolem mrtvého právě
prošlo zvědavé tele. Svatý muž vedle nás si zapálil cigaretu, na tabák to nevypadá, no
jasně, marihuana. Druhý si ho natáčí na mobil, nezapomene si natočit i nás.
Atmosféra nijak pietní to tedy není.
Přicházejí mužští příbuzní a už umytého zemřelého nakládají na bambusová nosítka,
na kterých ho přenesou k připravené hranici. Pětkrát se s ním nad ní otočí, než ho
definitivně položí. Nějaká žena pomáhá dospělým synům do speciálního rituálního
oblečení, které vypadá spíše japonsky – bílé prostěradlo kolem ramen, čelenka na
hlavě. Mužští příbuzní po jednom přicházejí a loučí se s mrtvým, ze kterého
pomocníci sundali nejsvrchnější zlatý přehoz (šup s ním do řeky), takže vidíme
chodidla a celou hlavu s pootevřenými ústy. Každý přistoupí k hlavě zemřelého a
požehná ji vodou z posvátné řeky. Hostů je nekonečná řada, na konec se řadí další a
další, zdá se, že to nebude mít konce, zástup se loučí skoro půl hodiny.
Konečně se rozloučil poslední a přichází nejstarší syn. Pětkrát obejde a pokropí otce
vodou z řeky, pětkrát jej obejde s vonnými tyčinkami, pětkrát s kahánkem, kterým
pak hranici zapálí. Pořád má dost času na rozloučení – hlasitě naříká, ostatní ho musí
odtáhnout. Kromě obličeje líbá i nohy. Na rozdíl od popisů rituálu, které jsme četli a
slyšeli, hlavu jsme rozbíjet neviděli (aby nepraskla žárem, měl by ji syn rozbít palicí).
Pomocníci odvádějí syna a přikrývají tělo dalšími poleny a slámou, ohýnek pořád jen
doutná. Postupně se hranice rozhoří a bude hořet několik hodin, zbytky popela a
nespálených částí budou smeteny do řeky. V té se i v době pohřbu koupou malí kluci
– podle tradice tak nasávají sílu a moudrost mrtvých.
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Poslední rozloučení se zesnulým
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Mezitím pomocníci přinášejí další tělo. Tentokrát je to stará žena. Snášejí ji až
k hladině a rituálně ji omývají a převlékají. Nepříliš důsledně se snaží o zachování
piety a soukromí ženy, při omývání a převlékání je tělo pokryto přehozem, který ale
podle potřeby odhrnují a odhalují tak přihlížejícím i velmi intimní místa, které by asi
živá žena ukazovala nerada. Celou ji umyjí, včetně právě i intimních partií, přehozy
naházejí do řeky, pak ji nadzvednou (opět je vidět z nahého těla více, než se zdá
vhodné) a vytáhnou i poslední dočasné látky. Vše nepotřebné letí do řeky. Mrtvá je
uložena na břeh a čeká na pokračování.
Jsme zaskočeni syrovostí celého pohřebního rituálu. Až tak bezprostřední setkání
s kremací na hranici jsme nepočítali. Přestože vše vypadá jako skoro běžná součást
života (tedy spíše smrti), náš kulturní okruh má k těmto posledním okamžikům
člověka trochu jiný přístup a celý obřad a zpopelnění obzvlášť nám přijde velmi
zajímavé, přestože nechápeme veřejnost a otevřenost celého děje náhodným
přihlížejícím. Zase máme o čem přemýšlet, podobně, jako v indickém Váránasí po
návštěvě Domu umírání.
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Panamským průplavem za 36 centů

Ano, i to se může stát, proplutí nejdražším zdymadlem světa může být i takto levné.
Za proplutí zdymadlem se platí podle tonáže. Těch 36 centů zaplatil světoběžník
Richard Halliburton, když největší zdymadlo Panamského průplavu proplaval
„ouškem“.
Jedeme z Panama City podél kanálu směrem od Tichého oceánu do vnitrozemí, kanál
prozatím spíše tušíme za terénními nerovnostmi a vegetací. Nad stromy a keři se
objevuje velká sněhobílá stavba, snad elektrárna, vypadá moderně a s těmi různými
anténami a věžičkami na střeše až futuristicky. A právě k ní zamíříme doleva, podle
směrníků Miraflores Locks. S údivem zjišťujeme, že to, co jsme považovali za nějakou
elektrárnu, je ve skutečnosti ohromná loď čekající před zdymadlem na možnost
proplutí.
Kolem zdymadel je navršený vysoký val, držící zdymadla na rovinatém terénu
pohromadě. Právě pod ním parkujeme a po schodišti vcházíme do návštěvnického
centra Panamského průplavu, které je zde u miraflorských zdymadel. Dostáváme
vstupenky s čárovým kódem a bez váhání vyjíždíme výtahem do třetího patra na
vyhlídkovou plošinu, odkud je nejlepší výhled na loď připomínající elektrárnu, která
právě vplouvá do propusti tažena na lanech několika stříbrnými lokomotivami.
Panamský je námořní průplav ve Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a spojuje
Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama). Vstup z
karibské strany se nachází u města Colón, tichomořský u Ciudad de Panamá.
Panamský průplav byl budován Francouzi v letech 1880 až 1889 a Američany
v letech 1901 až 1914.
Průplav je dlouhý 81,6 km a široký 150 až 305 m. Průplav má 6 zdymadel, z toho dvě
na tichomořské straně v Pedro Miguel a v Miraflores.
Poplatky jsou v průplavu stanovovány podle tonáže. Rekordní mýtné ve výši 331 tisíc
dolarů zaplatila loď Disney Magic. Nejmenší poplatek zaplatil údajně Richard
Halliburton, když plaveckým stylem "ouško" proplaval kanálem, stálo ho to 36 centů.
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Lokomotivy táhnou loď komorou

174

A co když to je jinak?

Libor Novotný

Pohled z plošiny na proplouvající lodi je ohromující. Máme štěstí právě na loď tak
ohromnou, že se na šířku do plavební komory vejde s vůlí asi půlmetrovou po obou
stranách. Ostatně podle rozměrů plavební komory se i nákladní lodě stavějí, říkají se
ji panamaxy a právě rozměr miraflorské komory je určující mírou při jejich výstavbě.
Loď samotná nemá vůbec šanci jakkoliv v komoře manévrovat. O proplutí se stará
šestice mimořádně výkonných stříbrných lokomotiv (z Japonska), které zvládají jak
utáhnutí mohutných kolosů, tak i prudký výjezd do krátkého kopce u každých
komorových vrat – lokomotiva totiž musí vystoupat o výšku, o kterou se zvedne
hladina komory po napuštění. Komora pod vyhlídkovou plošinou zvedne lodě o 13
metrů, je ovšem jen jednou součástí tříkomorového zdymadla s celkovým
převýšením 26 metrů.
Čtyři lokomotivy se starají (i za pomoci navijáků) o tažnou sílu a směrují přední část
lodí při správném proplutí těsnou komorou, dvě zadní lokomotivy udržují ve směru
zadní část a dobrzďují. Strojvedoucí musí být mistrně sehraní a koordinovaní. Člověk
stojící na břehu by klidně dosáhnul na bok lodi, tak těsně je vše vypočteno a
změřeno. Později v muzeu při simulaci proplutí komorou (což je vlastně
z kapitánského můstku natočený a zrychlený záznam průjezdu skutečné lodi
zdymadly) mám pocit, že cítím a slyším i občasný drobný náraz na stěny komory.
Vůbec by mne to neudivilo, ale opticky nic takového nevidíme. V každém případě je
to ohromující a nepopsatelné.
Veleloď byla vtažena do komory a ohromná vrata, původní, tedy stoletá, se za ní
začínají zavírat. Po doklapnutí mají šípovitý tvar směřující proti tlaku vody z vyšší
hladiny, na koruně vrat se automaticky vztyčuje žluté zábradlí a přes vrata je možné
komoru přejít na druhou stranu – samozřejmě jen zaměstnancům, nikoliv
návštěvníkům. Siréna ohlásí otevírání horních vrat a loď se neviditelně začíná zvedat
spolu s hladinou vody v komoře. Přes udivující velikost netrvá napouštění nijak
dlouho. Snad po deseti minutách je vše hotovo, loď je o 13 metrů výše a může se
vydat do vod jednoho z ramen Gatunského jezera. Na cestě ze zdymadla ji ještě bude
pomáhat lodivodský člun, dále po podplutí moderního závěsného mostu už bude
pokračovat sama.
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Před napuštěním a po napuštění komory zdymadla
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Celý proces naživo komentuje chlápek s mikrofonem, který ve španělštině a
kulometné angličtině se španělským přízvukem popisuje, co se právě děje. Z plošiny
je perfektní výhled, jsme asi kolem úrovně horní paluby lodi, před očima máme
basketbalové hřiště snad i oficiálních rozměrů právě na střeše lodi. Je prázdné, zato
je několik lodníků vidět na zapuštěném balkónku ve stěně plavidla zhruba na úrovni
spodní třetiny trupu. Ve svých červených overalech dělají totéž, co my: drží v rukou
fotoaparáty a mačkají jeden snímek za druhým, ovšemže opačným směrem. My
fotíme loď, oni si fotí nás. Ještě si zamáváme a už lokomotivy kolos odtahují ven ze
zdymadla. Až kousek před horními vraty spouští loď motory a začíná manévrovat
kormidlem sama. Odhazuje lana a vyplouvá, jako velká vlaštovka ji vyprovází kroužící
fregatka.
Tím končí její proplutí miraflorskými zdymadly, ovšem nekončí naše podívaná.
Komory jsou totiž dvě vedle sebe a do zadní komory už byl pomalu vtažen typický
nákladní panamax naložený kontejnery. Prý jich může vést i několik tisíc, ten náš tak
naložený není, je to vidět i na ponoru, vidíme i velkou část obvykle schovanou ve
vodě pod čárou ponoru, pozná se podle červené základové barvy. Lokomotivy přesto
mají co dělat, když se snaží ji rozpohybovat a vtáhnout do komory. Při zabrzděných
kolech lodí nejprve cuknou navijáky, pak se pomalu rozjíždějí, ale po napnutí lana
jimi tíha lodi cukne nazpět a musí se rozjet znovu – to se několikrát opakuje, až než
se loď dá do pomalého plynulého pohybu zdymadlem. Na jeho konci je naopak
podobně přibrzděna zadními lokomotivami.
Už nečekáme na naplnění komory a sjíždíme do přízemí, kde nás turniket po přiložení
čárového kódu ze vstupenky pouští do muzea Panamského průplavu. Muzeum zabírá
celá tři patra budovy. Začíná nenápadně obyčejnými popisnými panely s texty a
fotkami z historie průplavu a jeho stavby. Jen občas je expozice ozvláštněna
modelem rypadlové lodi, nějakého nástroje či jinou zajímavostí. Moc se nezdržujeme
a eskalátorem se necháme vyvést do další části. Ta je vytvořena jako příď lodi pod
kapitánským můstkem ve třetím patře, kromě jiného nás asi nejvíce baví
přírodovědná část expozice s preparáty typického hmyzu od obrovských brouků přes
sklípkany až po obří (pa)kobylky a barevné motýly.
Pořád žádná bomba, tou je až třetí patro. Tady jsou totiž interaktivní exponáty, takže
si můžeme klikou zavřít polovinu vrat modelu plavební komory, druhá půlka je
ovládána elektronicky tlačítkem. Další místnost je temná a na zadní stěně má
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fotografii tunelu vodního přivaděče. Na zemi a protější stěně je označeno místo, kde
přesně má stát fotograf, aby osobu u zadní fotky viděl v hledáčku jakoby stojící přímo
ve vodním tunelu. A na své si přijde i kameraman, protože podlaha reaguje na chůzi
a každý krok rozvíří pod nohama pomyslné kruhy na umělé vodní hladině, která je na
podlahu promítána asi spodní projekcí.
Model velínu kanálu s obrazovkami, telefony a vysílačkami doplňují dvě otočná
křesla, v jedné figurína poněkud excentrického operátora s telefonem v ruce, druhé
je volné pro návštěvníky a jejich focení v roli dispečera. To nejlepší samozřejmě
nakonec: kapitánský můstek. Je uložen na skrytých hydraulických ovladačích,
vybavení je okopírováno z originální kontejnerové lodi a výhled dopředu i do stran
zajišťují tři prostorná okna. Právě v oknech je promítán velmi reálný panoramatický
záběr, zřejmě synchronizovaný z několika kamer. Znázorňuje proplutí miraflorskými
zdymadly, pochopitelně zrychlené do asi pěti minut. Vše doplňují zvuky různých
motorů a vysílaček, nejúžasnější je ale právě natřásání a naklánění kabiny přesně
podle děje na obrazovkách. Vše je tak realistické, že lidé s kinetózami, jako jsem
třeba já, mají po chvilce problém s rozbouřeným žaludkem. Přesto zůstávám skoro tři
opakování smyčky, při prvním proplutí pozoruji scénu, druhé natáčím na kameru a
při třetím si užívám detaily typu letících ptáků, pozorování „klesajících“ lamp
osvětlení komory za fiktivními okny při napouštění, drcnutí do stěny komory při
brzdění před horními vraty a podobně. Velmi nevšední zážitek.
Ještě jednou si vyjedeme na horní plošinu a sledujeme další lodi v komorách, pak
sjedeme naopak do přízemí a vyjdeme si až k plotu těsně u kanálu a pozorujeme vše
tentokrát ze žabí perspektivy. Panamský průplav je úžasné technické dílo, na
každého musí nutně silně zapůsobit, obdivují jej i turistky zaměřené evidentně
netechnicky. Asi jako když se člověk poprvé ocitne na Eiffelovce. Prostě cítíme obdiv
nad tím, co dokáže člověk vytvořit.
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Simulátor plavby zdymadlem Miraflores

Zavřená vrata plavební komory (původní z doby stavby průplavu, tedy stoletá)
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30.
Létající listy, živé větvičky a číhající
pavouci
Mnozí cestovatelé jsou při první návštěvě deštného pralesa zklamaní z toho, že nevidí
žádné živé tvory. Vždyť prales je považován za synonymum nespoutaného divokého
života. Mám pro ně jednoduchou radu – zkuste to v noci.
Obdivujeme pohled z balkonu našeho pokoje v kostarickém Monteverde na
oranžový západ slunce nad místními Kordillerami. Cestou přes město jsme si
objednali u místní agentury noční procházku pralesem s místním zkušeným
průvodcem, dvě hodiny za USD20. Není to málo, ale už máme zkušenosti z jiných
míst, že noční život v pralese je často čilejší, než denní. Takže teď čekáme na slíbený
odvoz do divočiny.
Neměli jsme čas ani na večeři, jen si bereme nejnutnější vybavení. Jedeme přes
městečko až k nenápadné odbočce a po ní ještě další kousek. Není to nijak daleko,
čekali jsme delší cestu. V malém domečku se nás shromáždí sedm, nafasujeme LED
svítilny a můžeme vyrazit. Bohužel začíná mžít, nechce se nám tahat pláštěnku,
snažíme se přežít v mikinách, uvidíme, jak to bude pokračovat.
Náš upovídaný průvodce šmejdí hned za domem svou silnou svítilnou po korunách
stromů. Prý tady předchozí výprava před půl hodinou viděla lenochoda. My máme
smůlu, lenochod zmizel. Průvodce se s porážkou nechce smířit, ale nic jiného mu
nakonec nezbude. Vydává aspoň vysílačkou pokyny kolegům, aby se lenochoda
snažili pro nás vystopovat. Trochu to mrzí, začátek není moc nadějný. Evidentně
nerad nás průvodce vede po okraji pralesa dál, co pár vteřin stejně neodolá a i na tu
dálku přejede koruny, jestli se lenochod neumoudřil a nevylezl ze své skrýše.
Stezka zatáčí do pralesa a průvodce nás opatrně zastavuje a shromažďuje kolem
keře. Svítí dovnitř a ukazuje nám zářivě zeleného hádka, asi třičtvrtěmetrového. Ten
je tak dokonale maskovaný, že nám chvíli trvá, než ho ve spleti větviček a listů
poznáme. Prý poměrně jedovatý had si nás nevšímá a slídí po nějaké kořisti. Jeho
uštknutí je pro člověka smrtelné, pokud se nedostane do několika hodin do
nemocnice, kde mají příslušné sérum.
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Pakobylky s mimikry imitujícími listy
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Po krátké přednášce pokračujeme dál a popojdeme jen o pár metrů, když nám
průvodce ukazuje úplně obyčejný suchý list. Hnědý, běžně žilkovaný, dokonce po
straně okousaný. Až po bližším a detailnějším zkoumání spatříme drobné nohy, jako
mívají luční kobylky, a dlouhatánská tykadla. To nějaká pakobylka svými mimikry list
jen napodobuje. Naprosto dokonale. A na nižší větvi ještě jedna. Tu vidíme seshora,
takže iluze už není tak dokonalá, nohy a tykadla ji prozrazují o trochu více.
Vtom se ozývá vysílačka a průvodce nás poklusem žene zpět kolem hada až skoro
k hlavní cestě. Tady čeká kolega, kterému se konečně podařilo najít hledaného
lenochoda. Smůla se obrátila ve štěstí, tady ho máme před sebou jako na dlani.
Nejdříve leze po kmeni nahoru, kde se chvíli usadí. Průvodce nám dává výklad o
životě lenochodů, když najednou uprostřed věty začne nadšeně vykřikovat, že vidí
bejby. U lenochodů prakticky neexistuje pohlavní dimorfismus, samec vypadá stejně
jako samice a poznají se od sebe nejlépe právě tehdy, když se samička stará o mládě.
A to je náš případ. Lenochod(ka) visí na vodorovné větvi a ručkuje po ní dál od nás,
přičemž nám jistě nerada odhaluje tmavé mláďátko zuby nehty se vleže držící na
jejím břichu. Strávíme spolu skoro deset minut, už tento zážitek stál za účast na noční
prohlídce. Lenochodi jsou úžasná zvířata.
Lenochodi mají dlouhou a hustou hnědavou srst, která roste opačným směrem, než je
obvyklé. To lenochody chrání před deštěm, jelikož může voda stékat směrem od
břicha ke hřbetu a na zem a tudíž se srst nepromočí. V přírodě mají srst zelenavou,
což však nezpůsobuje barvivo srsti, ale zelené řasy, které na lenochodech rostou na
povrchu ve zvláštních žlábkách a poskytují tím lenochodům ochranné zbarvení. V
zoologických zahradách však toto zbarvení nalezneme jen zřídka, jelikož jsou řasy
velmi citlivé na vlhkost vzduchu a rostou jen v takové vlhkosti, jaká je v pralese. Jeho
srst se však stává domovem i hmyzu, např. motýlců. Jeho tělo dorůstá na délku
přibližně 60 až 64 cm a jeho hmotnost se pohybuje kolem 6 – 8kg.
Lenochodi mají i v poměru na své tělo obrovský žaludek, který naplněný může zabírat
i celou břišní dutinu. Těžce stravitelnou stravu tráví pomocí zvláštních bakterií a
prvoků. Lenochod se vyprazdňuje zhruba jednou za deset dní, ale přílišnou výjimkou
není ani jednou za třicet dní. Mají také proměnlivou teplotu těla, která i během dne
může kolísat mezi 27 až 35 °C a při velkém kolísání teploty upadají lenochodi do
strnulosti, která se na první pohled podobá zimnímu spánku.
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sklípkan horský (Megaphobema mesomelas)
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Vracíme se do pralesa. Jdeme úzkými vyšlapanými stezkami husím pochodem za
sebou, prší víc a víc, vytahujeme bundy. Naštěstí není žádné horko, takže se i v nich
dá vydržet. Průvodce tvrdí, že přes cestu se mihl pásovec, kromě něho ho však nikdo
neviděl, i když jsme zašustění slyšeli. Chvíli se ho snaží bezúspěšně najít. Ještě to pak
zkusí při zpáteční cestě, se stejným výsledkem. Okolo cesty, která se místy prakticky
ztrácí v porostu, jsou natažena tenká vlákna pavučin a uprostřed jedné z nich sedí
pěkný pavouk s mohutným zadečkem. Takových podobných tu musí být opravdu
hodně.
Na dalším keři už nenaletíme na trik s listem. Tato pakobylka se trochu liší, neimituje
suchý list, ale tváří se jako lísteček úplně čerstvý, jen s několika tmavšími flíčky, kde
jakoby list začínal usychat. A opět ta dlouhatánská tykadla. Zase musíme
konstatovat, že příroda umí čarovat, tak dokonalé mimikry jsme ještě neviděli.
Vycházíme na mýtinu, kde nám průvodce ukazuje velikánskou mravenčí kolonii. Po
své dálnici tu nepřetržitě ve dne v noci pochodují mravenčí dělníci jeden za druhým a
každý nese na zádech ukousnutý velký zelený list. Míří s ním do jedné z desítek, ne-li
stovek vchodů do kolonie, listy v mraveništi se nechají nahnít a mravenci na nich
pěstují houby a plísně, kterými se živí. Stejný druh jsme už několikrát viděli, třeba
před pár dny v panamském Metropolitním parku. Pro ostatní to je novinka a pilní
mravenci se jim líbí tak, jako se líbili nám, když jsme je viděli poprvé,
A z louky objevujeme i dalšího lenochoda, tentokrát ve vysoké koruně jednoho
z velikánů, poměrně daleko od nás (v porovnání se samičkou s mládětem před chvílí).
Moc se nezdržujeme a průvodce tentokrát míří najisto. Ani se nesnaží nám namluvit,
že další naučné zastavení bude náhodné. Dokonce zaslechneme několik dalších
výprav, které se vracejí z místa, kam míříme, další se tam chystají po nás. Po
vyšlapaných schodech mezi hustými stromy v náročném terénu scházíme a kloužeme
na římsu ve svahu, po které se pouštíme dál. Musíme jít tiše a našlapovat lehce, aby
se půda moc netřásla. Zastavujeme a průvodce nás po jednom pouští na plošinku
nad třemi schody, odkud vidíme na noru, před kterou stojí neuvěřitelně vybarvený
sklípkan horský (Megaphobema mesomelas). Poznávacím znamením jsou oranžové
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klouby na chlupatých nohách, podle průvodce se mu tady tak i říká, red-kneetarantula. A potichu se po jednom vystřídáme, někteří (včetně mne) jdou dvakrát.
Sklípkan je skutečně krásný a obrovský, snad by se mně ani nevešel do dlaně.
O kus dál nad námi spí hnědá sojka s hlavou pod křídlem, my však míříme
k vysokému vykotlanému kmenu, kde se prý často schovávají různá zvířata, hlavně
nosáli coati. Ale ať se snaží, jak se snaží, dnes nám tady průvodce nic neukáže, kmen
je osiřelý, nebo se nás zvířátka bojí.
Vracíme se do schůdnější části lesa, cestou narazíme opět na další prazvláštní druhy
hmyzu. Jako první se nám představí pětadvaceticentimetrová strašilka (byť místní
průvodce tvrdí, že je to kudlanka). Opět bychom si jí bez něho neměli šanci všimnout,
a to i přes její výjimečnou velikost. Naprosto dokonale napodobuje větvičku, i se klátí
jako zmítaná větrem. Na fotkách je osvícená bleskem, takže je mnohem viditelnější,
než ve skutečnosti, kdy ji někteří kolegové nevidí, ani když se jí pod naší navigací
dotknou prstem. Příroda je mocná čarodějka.
O kus dál spí na listu morpho modrý, nejhezčí motýl této oblasti – ovšem hezký je za
letu. Spící nám nastavuje svá blankytně modrá křídla jen z fádní rubové strany, takže
zaujme hlavně velikostí. Jdu poslední a neodolám: probudím motýla s tím, že stihnu
zmáčknout spoušť a budu mít pěkný záběr letícího morpha. Bohužel jsem příliš
pomalý, motýl mizí ve větvích keře, kde mimo náš dosah usedá a znovu usíná.
Konečně jednoho živočicha najde i někdo jiný, než průvodce – zvláštní pancéřovaný
brouk s krunýřkem z pásků leze po listu těsně nad zemí. Průvodce mávne rukou,
věděl o něm, ale je to jen obyčejný šváb, který mu nestojí za řeč. Podobně ani o kus
dál pěticentimetrový tesařík. Zato nad světle zelenou kobylkou (také na naše poměry
velkou) se rozplývá, prý je to nejhezčí místní kobylka. Liší se od ostatních rohem na
hlavě, jehož účel jsme nepochopili.
V lese déšť tolik nevadí, my se ovšem pomalu blížíme ke konci naší cesty. I když se to
nezdá, prochodili jsme v nočním pralese dvě hodiny a pořád bylo co sledovat. Jsme
maximálně spokojeni. Pro milovníky zvířat (pokud mezi zvířata počítáme i hmyz)
skvělý zážitek.
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Strašilka

Pralesní kobylka
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Když hvězdy přestaly být bohy

Pan Rudolf Drössler jistě promine parafrázi názvu své knihy. Hvězdy byly bohy po
tisíciletí, ale věda je božství zbavila, třeba i prostřednictvím 300 let staré observatoře
Jantar Mantar v indickém Jaipuru, která je s pochopitelnými korekcemi dodnes
funkční. Ne vždy spoléhají astronomové na titěrné superpřesně opracované
součástky. Někdy požadované přesnosti dosahují naopak přístroji obrovskými.
Proč se Jaipuru říká Růžové město, je každému hned jasné. Fasády domů na hlavních
třídách starého centra mají sice svou charakteristickou barvu poznamenánu patinou
věků, ale růžová je stále nepřehlédnutelná. A to i na stavbě nejznámější, Paláci větrů.
To, co známe z fotek, vypadá jako obrovská stavba na okraji nějakého náměstí, ve
skutečnosti to je jen průčelí jednoho z mnoha paláců podél hlavní cesty s živým
provozem. Byť průčelí největší a nejhezčí.
Další překvapení čeká na každého, kdo potěmkinovskou stavbu obejde průchodem
v sousedním domě. Průčelí je skutečně jen kulisa, za kterou jsou skryty miniaturní
komůrky pro vládcovy manželky, ty z nich pozorovaly cvrkot na ulici, samy neviděny a
osvěžovány průvanem balkónků zamřížovaných kamennými ozdobami. Za plochým
průčelím šířky právě té komůrky je z opačné strany několik balkónků a nádvoří. A
právě odsud většina návštěvníků poprvé uvidí magický soubor staveb s neméně
magickým jménem – Jantar Mantar, rozložený na velkorysém prostranství uprostřed
parkové zóny. Tři sta let stará astronomická observatoř.
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Jaipur, Palác větrů

Výhled z balkonků Paláce větrů na observatoř Janta Mantar
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Jantar = nástroj, Mantar = vzorec, výpočet, observatoř se tedy jmenuje Nástroj pro
výpočty. Vybudoval ji maharadža Jai Singh II. v letech 1727 až 1734. Podobné
hvězdárny měl ve všech městech, ve kterých se zdržoval, tedy celkem na dalších
čtyřech místech, ta jaipurská je ovšem největší a nejzachovalejší, i proto je zapsána
do světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Dodnes stojí v takřka
nezměněné podobě (byť po velké rekonstrukci z roku 1901) 14 velkých staveb
z místního kamene a mramoru a několik dalších malých nástrojů bronzových. Ovšem
je třeba si uvědomit, že jedna stavba může být tvořena i rozsáhlým komplexem
doplňkových staveb, tak třeba jen zvěrokruhová pozorování se konají skrz pět metrů
vysokou trojúhelníkovou stěnu s mramorem obloženými půloblouky stupnic po
stranách, která je pro každé znamení samostatná – takže jen zvířetník samotný
zahrnuje 12 dílčích staveb. Takže celkem zde stojí staveb mnohem více, než oněch
zmiňovaných 14.
Do areálu se vchází kolem záhadných bronzových gongů s hustou sítí geometrických
souřadnic, snad nějaké mapy.
Ovšem hned další stavba nikoho nenechá na pochybách, k čemu slouží.
Nepřehlédnutelné sluneční hodiny Samrat Jantar jsou nejvyšší stavbou areálu.
Pozorovatelna ve tvaru altánku, zastřešená bronzovým baldachýnem, zakončuje špici
ukazatele času (gnómonu) o výšce 27 metrů. K altánu vedou schody ukryté pod
zábradlím, jehož hrana vrhá stín na mramorové ukazatele času po stranách. Díky
gigantickým rozměrům je zajištěna neuvěřitelná přesnost – ubíhající čas můžeme za
slunečního svitu sledovat s přesností na 2 vteřiny. Stín se pohybuje rychlostí jeden
milimetr za vteřinu, tedy 6 cm za minutu, což lze sledovat pouhým okem a čas tady
běží nejen obrazně, ale skutečně viditelně. Má to však jeden háček, nepříliš často
zmiňovaný: kvůli vzdálenosti od gnómonu je hrana stínu rozplizlá do asi 3 cm, takže
milimetrová přesnost je jen teoretická.
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Obří gnómón (sluneční hodiny)
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Na dalších přístrojích lze sledovat leccos, například kromě měření času lze vypočíst
zatmění slunce, měsíce i zákryty planet, sledovat hvězdy a oběh Slunce kolem Země,
vypočítávat průchod Slunce znameními zvěrokruhu. Mnohá měření jsou staticky
nastavena jen pro Jaipur, jiná lze extrapolovat i pro jiná místa podle jejich
zeměpisných souřadnic. Dokonce na mne jedna poměrně rozsáhlá stavba zapůsobila
až úsměvně. Podle místního průvodce slouží totiž k určení (nebo nedokonavě k
průběžnému určování) zeměpisných souřadnic pozorovatelny, tedy Jaipuru. Podle
mne stačilo toto měření provést jednou a výsledek si poznamenat, nemusela by být
udržována poměrně komplikovaná stavba. Ale areál nesloužil jen suché vědě. Sloužil
i k odpočinku, modlitbám a rozjímání. A bylo by škoda něco tak pěkného zničit jen
proto, že už svému účelu posloužilo.
Dokonce některé stavby ani neslouží přímo k výpočtům. Jsou zde i různé vyhlídky,
odkud bylo možné za hvězdných nocí hledět nejen nad sebe, ale i na práci ostatních
badatelů nad okolními přístroji.
Areál je volně přístupný. Ke všem těm zázrakům můžete přistoupit na dosah ruky,
ano, i sáhnout si můžete téměř na cokoliv. Jen schodiště s přístupem na vrcholky
staveb jsou obvykle turistům zapovězena, takže z výše těch 27 metrů se na areál
nepodíváte. Což nevadí, protože jste jej už viděli z Paláce větrů.
Diskutabilní je využití služeb domorodých průvodců, bez nichž nemáte šanci účely
staveb a přístrojů uhodnout. Ale i s nimi budete mít potíž, je totiž nutné mít tu
správnou slovní zásobu v angličtině a kromě toho se vyznat ve fyzice a astronomii,
vždyť si přiznejme, kolik z nás ví i česky, co jsou to například efemeridy, že ano.
Na mramorových ukazatelích a číselnících jsou při pozorném pohledu vidět různé
číselníky, souřadnice, sítě, ale i jen obyčejné ozdobné geometrické vzory. Vše mělo
být nejen účelné, ale i pěkné.
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V těchto dutých polokoulích lze jistě vytušit zařízení na sledování dráhy Slunce.
Prázdná, a tím i černá pole zřejmě značí časy a místa zatmění, případně východy a
západy Slunce, těžko říct. Jak ale poznáme aktuální stav? Při pozorném pohledu je na
fotce vidět drátěný kříž nad výdutí, v místě křížení je upevněn plíšek s otvorem a skrz
něj sluneční paprsek označí konkrétní místo na polokouli.
Znamení zvěrokruhu máme tak nějak svázána s naší helénskou historií. Takže jsem si
nejdříve myslel, že se nás někdo snaží nachytat. Ale chyba lávky. Nikoliv „už staří
Řekové“, ale „už staří Babyloňané“ v druhém tisíciletí před naším letopočtem. A hned
jsme doma, tedy v tomto případě v Indii, kam se znalost roční sluneční pouti skrz
souhvězdí dostala. Takže i Jai Singh II. se o zodiac zajímal a nechal si postavit soubor
zařízení pro sledování průchodu Slunce příslušným souhvězdím. A hezky pro každé
znamení zvlášť, už jsem o tom psal výše. Důkaz: tady je mé znamení, tedy Aquarius,
Vodnář.
Škoda, že jsme Jantar Mantar navštívili zrovna uprostřed monzunového období.
Znamenalo to pro nás šedivou oblohu. A tedy zaprvé nemožnost ověřit si vše závislé
na slunečním svitu na vlastní oči, za druhé tak trochu šedivé fotky. Tak je prosím
omluvte – pokud jste viděli nějaké jiné, pořízené za krásné modré oblohy, tak se vám
určitě líbily více. Ale co nadělám, snad někdy příště.
A na závěr perlička úplně odjinud: nerezavějící železný sloup z 5. století na nádvoří
areálu Kutub Mínár s nejvyšším cihlovým minaretem na světě v Dillí. Podle Danikena
dílo mimozemských civilizací. Prý bychom ještě dnes nedokázali nic podobného
vyrobit. Nevím, nejsem v metalurgii příliš kovaný, ale na mne tedy sloup
mimozemsky nepůsobí. Ale určitě je to velmi zajímavý artefakt a stojí zato vidět jej
na vlastní oči. On tedy na povrchu trochu rezatý je. Ovšem i tak je úžasné, že i po
1500 letech tady stojí, vydaný na pospas indickým vedrům i prudkým monzunovým
průtržím mračen jako němý svědek umění našich předků.
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Znamení Vodnáře

Nerezavějící železný sloup z 5. století na nádvoří mešity Kutub Minár v Dillí
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32.
Kudy všudy projde argánie, než se
stane olejem
Roztíráte si po obličeji kozí trus, nebo jej dokonce pojídáte? Hloupá otázka, určitě ne.
A co arganový olej – ten ano? Jasně, beze strachu, toho se jistě neštítíte, vždyť je to
čistý přírodní produkt. Ano, máte pravdu, je to přírodní produkt. Ale s tím kozím
trusem má společného mnohem více, než si myslíte.
Pojďme spolu na pár chvil do Maroka.
Arganový olej je dnes poměrně moderní a populární potravinový doplněk a
kosmetická přísada. Při studiu jeho účinků můžeme lehce nabýt dojmu, že konečně
se objevil zázračný všelék, který léčí vše od akné až po rakovinu (namátkou: prý
snižuje cholesterol a tím i rizika cévních a srdečních chorob, snižuje riziko rakoviny
plic, prostaty, žaludku a jiných, zpomaluje Bechtěrevovu a Parkinsonovu chorobu,
posiluje nervový, imunitní a lymfatický systém, vyhlazuje vrásky, léčí lupénku a brání
plešatosti). Ale ví vůbec někdo, co je to vlastně ten argan?
Tak předně – nikoliv argan, ale argánie, přesněji argánie trnitá (Argania spinosa).
Jedná se o celkem vzácný strom, který roste endemicky v jihozápadním Maroku,
podobá se olivovníku, a to jak vzhledem, tak svými plody. Dorůstá až do výšky 10
metrů, dožívá se i dvou set let a nedaří se jej vysadit nikde jinde. A právě z jeho
plodů, tak podobných olivám, se za studena lisuje olej – přesněji se lisuje z pecek.
Pozor, to je důležité! Proč?
Protože ruční výroba oleje je výsadou marockých žen, hlavně berberských. A
nemůžeme od nich čekat, že nám polezou po stromech s koši na zádech, ani že
budou rukama pracně dobývat pecky z plodů (na1 litr oleje se spotřebuje asi 30 kg
pecek). Naštěstí tu zasáhla příroda a pomáhá hodně netradičně. Plody argánie jsou
totiž nejoblíbenější potravou marockých domácích koz, které oživily staré geny a
stejně jako jejich horské příbuzné vynikají úžasným smyslem pro rovnováhu, jenž jim
umožňuje šplhat po větvích pokroucených stromů argánie. Pokud někdy budete
projíždět krajinou kolem oblíbeného turistického letoviska Agadiru, budete moci
obdivovat celé argániové plantáže, na kterých malé berberské děti pasou své kozy v
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korunách stromů, což vypadá poněkud neskutečně a v první chvíli nebudete věřit
svým očím – místo špačků na větvích argánií tady postávají a poskakují kozy.
Kozy spasou plody, v jejich žaludcích se stráví měkké složky (slupka a dužnina),
zatímco pecka vyjde s trusem ven. Děti trus poctivě posbírají a přinesou k ženám,
které už jen očištěné (aspoň doufám, že očištěné) pecky vylisují v ručních lisech.
Slyšeli jste někdy o cibetkové kávě? Je to hodně podobné. Jen výsledek nepijeme
přímo, ale pouze jako součást potravinových doplňků. Případně si takto vzniklé
krémy napatláme na obličej před spaním.
Tím jsem ale nikoho nechtěl odradit, třeba je arganový olej opravdu tak kouzelný a
zázračný. Jen jsem chtěl trochu přiblížit jeho výrobu tak, jak mně ji popsal při cestách
po Maroku můj domorodý průvodce.
Přejděme k něčemu poetičtějšímu. Obyvatelé Maroka jsou většinou muslimové, a
jako takoví by neměli pít alkohol. Přesto je tady velmi populární Berberská whisky.
Není sice až tak moc opojná, jako její skotské a irské sestřenice, ale to jí na popularitě
neubírá. V každou denní a večerní hodinu narazíte v nesčetných čajovnách a
kavárnách (z našeho pohledu trochu ušmudlaných a nepříliš luxusních) na muže,
popíjející „zelenou“. To jsem si dost troufnul, zaměnit „zelenou“ za whisky – ale není
zelená jako zelená, a není ani whisky jako whisky.
Berberská whisky se tu totiž říká velmi silnému mátovému čaji, dokonce tak silnému,
že prý až má při větší konzumaci skutečné opojné účinky, jako ta whiska. Popíjí se z
menších skleniček, obvykle ještě upatlanějších, než stěny čajovny, ve kterých jsou
natlačeny a spařeny horkou vodou větvičky máty, vše hojně oslazeno cukrem.
Nevypadá to sice příliš vábně, ale jednou jsme zkusili a od té doby jsme nevynechali
jedinou příležitost a kdykoliv to bylo jen trochu možné, dali jsme si skleničku tohoto
temně zeleného nápoje, klidně i pětkrát denně.
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Stromové kozy u Agadiru
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Když tu tak vzpomínám na Maroko, nemůžu se nezmínit o nejpopulárnějším místním
pokrmu, taginu. Zašli jsme na něj ve starobylém a orientálním městě Marrakeshi do
uličky s “restauracemi”, spíše bufety, které asi s cizinci moc nepočítají. Přesto jsme
okamžitě oběťmi dohazovačů a nadháněčů, kteří se nás snaží přesvědčit, že právě
jejich kuskus (nebo kuře, případně tagin, …) je to nejlepší v Marrakeshi, co můžeme k
jídlu sehnat. Vybíráme si jeden pult s několika bublajícími taginy, který nám připadá
nejméně špinavý. Přestože nejsme úplně přesvědčeni, jestli děláme dobře, když
takhle riskujeme, necháváme se odvést po schodech do ještě špinavějšího patra se
čtyřmi plastovými stoly a několika polámanými židlemi. Překvapili jsme majitele
objednávkou vody, kterou tady běžně nevedou, stravují se zde jen místní, a ti se
napijí kdekoliv čehokoli. Pro naši vodu tedy vyráží rychlý posel někam na náměstí. Po
chvíli je zpátky, dokonce i se čtyřmi skleničkami (každá jiná), ovšem tak špinavými, že
raději pijeme přímo z PETky.
K jídlu objednáváme kuřecí a hovězí tagin. Tagin se dělá ve speciálních terakotových
miskách s kuželovou poklicí ze stejného materiálu, ve kterých se maso dusí společně
s brambory, zeleninou a ostatními přílohami několik hodin na mírném ohni. Přímo v
nádobách se i servíruje, takže jsme usoudili, že několikahodinové dušení by mohlo
zničit všechny choroboplodné zárodky, prakticky bez doteku lidské ruky se pak jídlo
dostane až k nám, takže snad není riziko až tak velké.
Už na první pohled se jídlo liší od taginů z hotelů, upravených pro turisty. Taginové
nádoby jsou staré, otlučené a patinované pravidelným používáním, maso je
nasekáno na kusy včetně kostí, blan a chrupavek, navíc plave v několika
centimetrech bublajícího mastného oleje, až si říkáme, že to snad nepůjde vůbec jíst.
Ale dlouhá doba přípravy vše kromě kostí obdařila zvláštní kořeněnou chutí, i
chrupavky jsou křehké a chuťově nerozeznatelné od ostatního masa. Od prvního
nesmělého sousta je jasné, že si pochutnáme. Jídlo je vynikající (jako skoro vždy, když
člověk odloží předsudky a spolehne se na místní kuchyni), každý kousek čehokoliv z
taginového talíře je výborně okořeněn, kromě velkých kostí vše vyjídáme, i olej se
postupně částečně vsáknul do příloh, takže po nás zbyly jen skoro prázdné talíře.
Hodnotíme oběd jako možná nejlepší v Maroku. Ale na kávu přece jen jdeme jinam.
V bedekrech se píše, že nelze vynechat kávu v některé restauraci s terasou nad
náměstím. A je to pravda. Výhled z terasy na náměstí opravdu stojí zato (škoda, že
právě tuto kavárnu v dubnu 2011 zničil výbuch bomby při teroristickém útoku).
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Chvíli se kocháme výhledem na náměstí i okolí (s pozadím Atlasu), sledujeme
rozdováděné opičky ve stánku pod námi, vzadu v ringu hýká Maročan s nasazenýma
oslíma ušima (asi zhypnotizovaný k pobavení desítek čumilů), jinde zase stojí
provizorní ring s dvojicí zápasníků ve volném stylu (tedy včetně ran a kopů), vzadu
někdo uspává slepice. Propiska v kapsičce košile opět budí zájem, jako již v Maroku
tolikrát před tím, takže při placení místo obligátního tringeltu nechávám číšníkovi
propisku, čímž jsme zde získali dalšího přítele (stalo se v roce 2004, dnes by asi byla
vítanější eura).

Krotitel hadů na Náměstí kejklířů, Marrakesh
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Bičování za žvýkačku

Není vždy pravda, že co je psáno, to je dáno. O Singapuru se píšou celé legendy
popisující tělesné i jiné tresty za dovoz žvýkaček, přecházení mimo přechod, odhození
papírku na ulici. Nevěřte teoriím, skutečnost je jako obvykle poněkud nudnější.
Asi těžko byste hledali více multikulturní město (tedy vlastně stát), než je Singapur.
Sešel se tady celý svět a usadili se tu příslušníci asi všech etnických či náboženských
skupin, co jich na zemi je. Přísné zákony dělají ze Singapuru možná nejčistější město v
Asii, ale nesmí se brát doslova vše, co se píše v průvodcích. Žvýkačky se sem prý
nesmí dovážet (a samozřejmě ani prodávat), ale když je budete mít s sebou v kufru,
nebo i v kapse či batůžku, nikdo vás kvůli nim při vstupu na území této pidizemičky
kontrolovat ani nijak šikanovat nebude. Ono s tím zakázaným dovozem to už není
pravda. A dokonce se snad žvýkačky i prodávají - v lékárnách, na předpis. Neznám
důvod, snad třeba proti nevolnosti, nebo na odvykání kouření?
Turisté se bojí vyhlášených tělesných trestů, hlavně pověstné rákosky, ale když
přejdete na červenou, tak o kůži na zádech strach mít nemusíte. Domorodci tak
přecházejí běžně, dokonce i když je poblíž policista (mimochodem je jich na ulicích
vidět mnohem méně, než byste čekali a než je obvyklé v okolních zemích). To jen
turista se obává nejkratší cestou přejít i klidnou ulici s minimálním provozem a hledá
nejbližší přechod. A ty čisté ulice? Samozřejmě jsou čistější než v Indii či Thajsku, ale
mnoho evropských velkoměst by v soutěži se Singapurem o čistotu ulic zcela jistě
neprohrálo. Hlavně v bočních uličkách se povalují odpadky úplně stejně, jako
kdekoliv jinde.
Směsice ras a náboženství se pochopitelně projeví nejvíce v místní vyhlášené kuchyni
(i od nás některé cestovky pořádají do Singapuru tematické gurmánské zájezdy). Ta
singapurská je přitom tak rozmanitá, že se vlastně ani o typických jídlech, a tedy
singapurské kuchyni, nedá mluvit. Setkáte se tu běžně s kuchyní západní (myšleno
evropskou či americkou), na ulici nebo v restauraci seženete steak, hranolky a kolu,
jako všude na světě i tady jsou mekáče a káefcéčka na každém rohu.
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Merlion, kříženec lva a ryby, symbol Singapuru

Kachny celé, kachní hlavy, kuřata
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Častější je asijská kuchyně, ale opět typická směsice: bistra čínská, thajská, malajská,
indická, indonéská, vietnamská. Případně najdete v jednom „food courtu“ od
každého trochu – vietnamskou nudlovou polévku a jarní závitky, čínské
knedlíčky wantan a
různé
směsi,
malajské
minišpízy satey,
indické
vegetariánské thálí a taštičky samosy, indonéskou smaženou rýži a nudle. A to vše
říznuté thajskou pálivostí.
Právě ta pálivost a pikantnost je snad tím jednotícím prvkem. Sehnat něco, co vám
prvním soustem nespálí ústní dutinu a nevypálí díru do žaludku, je takřka nemožné.
Ale asi to je o zvyku, ono vám stejně nezbude nic jiného, než si zvyknout.
Singapur je považován za velmi drahé město. Další omyl, tedy aspoň co se jídla týče.
Když půjdete do restaurace, tak je to asi pravda. Ale na ulici a v bistrech zaplatíte
možná o nějaký ten fufník více, než v okolních zemích, nicméně běžně se vejdete do
nějakých 80-100 korun za slušné jídlo, které dostatečně nasytí (pravda, v sousední
Malajsii se vejdete do 30 korun, podobně v Indonésii, ale porovnávám s ostatním
světem – Evropu, Asií či Amerikou, kde jsou cenové relace za běžné jídlo úplně jiné).
Moc nepočítejte s vepřovým. Přece jen islámská komunita je dost početná. Když
musíte maso (já tedy jsem dost masožravý), tak se připravte na drůbež, ryby a hlavně
mořské plody – nějaká ta krevetka obvykle upadne i do kuřecí polévky. Ale kuře na
paprice nebo smažené filé tu nedostanete. Vše je připravováno asijsky.
Když časem získáte alergii na všudypřítomnou smaženou rýži či nudle, skončíte
pravděpodobně tak jako já na něčem, čemu u nás přisuzujeme při pořádném jídle jen
doplňkovou roli, tedy na polévkách. Ty jsou v Asii naopak základem a často hlavním
chodem. Není to samozřejmě talířek vývaru, jak jsme zvyklí z domova. Zdejší polévky
se podávají v pořádných mísách a jsou plné kuřecího masa, nudlí, zeleniny,
zmiňovaných mořských plodů a dalších ingrediencí. Spořádat takový kotel je někdy
docela slušný jídelní výkon, zvláště když je vše pekelně pálivé. To se pak potíte i na
chodidlech a teče vám nejen z očí a nosu (pardon), ale snad i z uší.
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Pálivá polévka laksa (s kokosovým mlékem)

Polévka s čínskými knedlíčky wantan
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Tak dost už teorie. Pojďte se mnou na jeden takový typický oběd, který jsme si dali
s rodinou v nejběžnějším food courtu, kde se stravují místní a my jsme byli jediní
cizinci. Syn Jirka si nejčastěji dával pálivou červenou polévku tom yum, ale dnes zvolil
neméně pálivou laksu, polévku vařenou v kokosovém mléku (místo v obvyklém
vývaru).
Dcera Jana chce jít na jistotu, jediné jídlo, které není tak extrémně pálivé, jako vše
ostatní, zde nesmírně populární chicken rice. U nás známé z vietnamských fastfoodů
jako „Voňavé a křehké kuře s rýží“, tedy lehce obalená, smažená kuřecí prsíčka na
rýži zalitá u nás sojovkou, v Asii častěji ústřičnou omáčkou. Ovšem protože to jsme
měli v minulých dnech už několikrát, dnes volí variantu duck noodles, tedy kachna na
smažených nudlích.
Manželka Hanka má stejně jako já ráda polévky, takže zkouší tu s čínskými
knedlíčky wantan (někde psané wonton, ale i jinými transkripcemi). V kotli kuřecího
vývaru se zeleninou je šest taštiček plněných masovou směsí. Dáme si v dalších
dnech wantany ještě několikrát, jak v polévkách, tak i jako samostatné jídlo. Pokud
pochybujete, pak vězte, že někde v Hongkongu dokonce dostala pouliční restaurace
podávající právě jen wantany za cca 30 Kč na porci michellinskou hvězdu! A ty zdejší
dávají za pravdu tomu, že to mohlo být zcela oprávněně. Ani michellinské restaurace
nemusí být vždy drahé.
Já pokukuji po specialitě: u pultu visí různé úpravy kuřat a kachen a vypadají velice
lákavě. Bohužel z jídelního lístku nepoznám, jak si objednat to nejlepší, přepisy
čínských znaků do latinky jsou jen u polévek. Ale i tady nacházím pár raritek,
třeba polévku z kachní hlavy (a s kachní hlavou). Nakonec volím podezřele
levnou polévku z mořské trávy (zřejmě myšleny řasy). Na rozdíl od ostatních polévek
je tato v menší misce, asi tak o objemu, na jaký jsme zvyklí z domova. Není špatná,
chutná jako běžný zeleninový vývar. Jenže to není na zasycení, proto ta nízká cena,
má sloužit jen na dojedení po hlavním jídle (v čínském stolování se polévkou
nezačíná, nýbrž končí).
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Takže ještě jednou k okénku a vybírat dál. A teď teprve to uvidím: kdybych si všimnul
hned, tak neváhám: fotka podivného černého stehýnka v neméně černé tekutině
s názvem Black chicken soup, polévka z černého kuřete. Objednávám a napjatě
čekám.
Po chvíli je vyvolána moje porce a odnáším si z pultu mísu tmavé, až skoro rosolovité
tekutiny, ve které plave nějaký bambus, oříšky nebo semena nějaké plodiny a další
zelenina. A nejen zelenina, důležitou součástí jsou mírně trpké sušené švestky. Skoro
si říkám, jestli jsem zvolil dobře. Zalovím v omáčce a lžíce naráží na větší kus něčeho.
Opatrně zvedám a kuk: vynoří se naprosto černý kuřecí pařátek. Zaraduji se, protože
už z Kambodži si pamatuji, že pařátek je docela nečekaná pochoutka. Jen to chce
trochu trpělivosti při obírání. A opravdu i tento netradičně zbarvený je dobrý, snad
bych jej přirovnal ke kuřecím drobům vařeným ve vývaru na polévku, hlavě způsob
okousávání evokuje podobnost s obíračkou kuřecího krku.
Ale v míse zůstává ještě větší kus masa. U dna se skrývá celá čtvrtka kuřete s prsíčky i
křidýlkem, vše krásně černé. Křidýlko na povrchu i uvnitř, prsíčka (obvykle bílá) jsou
v mé porci pod černou kůží podivně tmavě šedá. Ale na chuti bych nic nepoznal,
prostě kuře, jen neobvykle zbarvené. Mám kuřata rád, takže si pochutnám a jsem
spokojený.
Doma se pak pídím po receptu nebo aspoň informaci, jak docílili té černé barvy.
Zkouším googlovat různá slovní spojení, ale nacházím většinou obrázky roztomilých
černých kuřátek. Až konečně narazím na recept s fotkou, na které je nezaměnitelná
černá kuřecí čtvrtka v tmavé tekutině. Optimisticky klikám a čtu překvapivý postup:
„Vezmi černé kuře a nech je vařit ….“ Tak tudy cesta nevede.
Nakonec z různých indicií odvodím, že se kuře zřejmě předem naporcuje a nechá se
dostatečně dlouho marinovat v ústřičné nebo sojové omáčce, až se probarví kůže i
maso. A tmavou omáčkou se nešetří ani při závěrečné úpravě, zbytek dodělají sušené
švestky. Vždyť u nás se také dělá kapr na černo s povidly, že ano. Tož tak to asi ti
Číňani dělají.
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Černé kuře
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Nejstřeženější hranice světa

Při pohledu na mapu Středního východu upoutá na první pohled zřejmý nepoměr
nepatrné velikosti židovského státu Izrael ležícího uprostřed obklíčení mnohem
větších muslimských zemí. Až to vypadá, že by arabské státy Izrael dokázaly vymazat
z mapy jen pouhým pochodem mas svých obyvatel skrz území malého souseda. Izrael
proto založil taktiku své obrany na několika pilířích: dokonalé výzvědné službě,
preventivních úderech při hrozícím nebezpečí (viz Šestidenní válka) a přísné ochraně
hranic před infiltrací případných teroristů do země. Ovšem my jsme na vlastní kůži
poznali, že imigrační procedury, byť se tváří neobyčejně sofistikovaně, obtěžují
mnohem více běžné turisty, než případné muslimské teroristy.
Izraelské hranice jsme přecházeli dvakrát. Nejprve při cestě z egyptské Taby do
Eilatu, podruhé pak cestou z Jordánska. Kupodivu předepsané vstupní procedury se
výrazně lišily, asi nejsou tak pregnantně definované, jak se (často obdivně) píše.
Cestou z Taby do Jordánské Petry musíme projet kouskem Izraele kolem
příhraničního Eilatu. Všechna zavazadla vykládáme a ručně je budeme tahat skrz
hranice, žádné autobusy z bezpečnostních důvodů do Izraele nesmějí. A tak, přestože
jedeme Izraelem jen asi 10-15km, máme na to místní autobus. Postupně
absolvujeme několik prohlídek, pečlivě střeženi izraelskou armádou, samopaly
s pestrými pažbami jsou nepřehlédnutelné. Před nejdůkladnější kontrolou nás čeká
známý vstupní pohovor, u dvou pultíků stojí vždy dvojice dívek, jedna v uniformě
(vojačka), druhá v civilu (překladatelka). Jedna z překladatelek bude asi Slovenka, my
se dostáváme k ruskojazyčné tlumočnici s nastudovanými rádobyčeskými frázemi.
První otázka je ověřovací: „Jste rodina?“ Ano, jsme, můžeme tedy k výslechu
společně. A následuje druhá vyšetřovací otázka: „Máte zbraň?“ Kdybychom na ni
nebyli připraveni, tak snad ani nebudeme té absurdní otázce rozumět (víme, že
jedeme do nejpřísněji střežené země a právě jsme absolvovali několik
bezpečnostních kontrol a průchodů bezpečnostními rámy, které by odhalily i
příborový nůž, natož zbraň). Ale snažíme se bez poťouchlých úsměvů pravdivě
odpovědět, že opravdu žádné zbraně zrovna teď u sebe nemáme. Ono prý jsou
předem na základě vědeckého zkoumání týmů psychologů popsány možné reakce,
nejhorší možnou z nich je smích, který vede k důkladné osobní prohlídce a může
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znamenat i odmítnutí povolení ke vstupu do země. Takže jsme vážní, jak jen to je
možné.
Obě dívky studují pasy, následuje několik ověřovacích otázek (kdo balil zavazadlo,
jestli nám nepomáhal někdo cizí apod.), pak je zaujmou děti zapsané v pasu. Jejich
jednoduchá jména ale komolí tak hrozně, že nechápeme, na co se nás ptají, až trochu
nervózně přeformulují otázku na prosté: „Jana doma?“ Konečně chápeme a
odpovídáme, že ano, cestujeme sami. Prošli jsme bez ztráty kytičky, naše kufry
nemusí na důkladnější roentgen, můžeme pokračovat dále. Na rozdíl od většiny,
která je zkoumána důkladněji (neustále pípající bezpečnostní rám posílá jednu z dam
až do speciální místnosti na osobní prohlídku s po(s)tupným svlékáním, které
nakonec odhalí kovové kostice v podprsence, což víme samozřejmě jen z jejího
vyprávění).
Stručnější dotaz na děti nás čeká ještě na pasové kontrole, ale už jsme připraveni.
Přestože jsme na přechodu prakticky sami, strávíme zde téměř hodinu. A to
netušíme, co nás bude čekat při dalším vstupu do Izraele z Jordánska o pár dní
později. Teď popojíždíme izraelským autobusem Eilatem, kolem známého delfinária,
přístaviště ponorek, akvária a dalších atrakcí populárního rudomořského letoviska,
abychom po dvaceti minutách znovu vysedali a absolvovali další přechod, do
jordánské příhraniční Akaby. Jordánci se snaží v důkladnosti vyrovnat Izraelcům, ale
je to spíše taková směšná chaotická parodie, hodinu tu však strávíme také, protože
tak dlouho trvá vystavení hromadného víza.
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Jeruzalém, muslimský Skalní chrám na Chrámové hoře

Jeruzalé, židé se modlí u Zdi nářků
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O týden později se do Izraele vracíme, tentokrát na delší dobu.
Izrael je zvláštní země s naprosto unikátní atmosférou, přestože je všemi vnímána
jako židovský stát, žijí zde v hojném počtu i muslimové a křesťané. A všechna tři
hlavní monoteistická náboženství tu mají tisíce starobylých památek a posvátných
míst – dost často je jedno místo uctívané všemi třemi náboženskými komunitami.
Jeruzalém má zvláštní a neopakovatelné genius loci, které musí zapůsobit na
každého, i na toho nejzarytějšího ateistického materialistu, ovšem své kouzlo má i
pustá izraelská krajina s hlavní atrakcí – Mrtvým mořem. Kdo si nelokl husté zdejší
solanky při neúspěšném pokusu o plavání, neví, co je to nasycený solný roztok. Jak se
můžete nalokat vody tak husté, že vám nedovolí ponořit se? Schválně si zkuste
lehnout ve vodě břichem na nafukovací míč a udělat pár temp. Ano, přesně tak se
nedá plavat v Mrtvém moři, každý pokus o plavání skončí přetočením na záda, nohy
nad vodou, hlava pod ní. Nejjednodušším plaveckým stylem je zde proto „kolesový
parník“, tedy sednout si po zádech do vody a rukama se odstrkovat na způsob
otáčení koles zmíněného parníku.
Přijíždíme do Izraele pustou krajinou od jordánského hlavního města Ammánu.
Jordánská výstupní kontrola je více méně formální, pokračujeme do neutrální zóny a
připravujeme foťáky, pojedeme totiž přes řeku Jordán. Oficiálně se fotit nesmí,
držíme vše nenápadně na kolenách, abychom neprovokovali jordánské pohraničníky
v bunkrech podél cesty. Vjíždíme na most, máme na focení asi 3 vteřiny, což není
mnoho, zvláště když Jordán vlastně není vidět, je to takový nenápadný stroužek vody
zarostlý rákosím, že právě jen to rákosí vidíme jako řeku. A hned foťáky dolů, teď
zase už čekají Izraelci s ostře nabitými samopaly.
Vstup do Izraele od Ammánu je zlý sen. Celník nahlédne do autobusu a odsoudí nás
bez rozmyšlení k „palestinskému terminálu“, tedy na stejnou imigrační proceduru,
kterou podstupuje domorodé obyvatelstvo, většinou arabské, a tedy i muslimské.
Odevzdáme nejdříve velká zavazadla s pasy sběračům pracujícím v naprosto
nepřehledném chumlu, nějak se jim zázrakem daří po chvíli pasy vrátit majitelům
s nalepeným čárovým kódem, jehož dvojče je nalepeno na kufr. Tlačíme se spolu se
zahalenými Arabkami a jejich mnoha dětmi, nicméně vidíme, že to jde i rychleji –
stačí sběrači podstrčit nějakou bankovku a kufr jde přednostně. Bohužel my čekáme.
Dostáváme se s proudem lidí do haly, kde bychom měli po nějaké době projít
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pasovou kontrolou, pokud už ale bude v počítači informace o úspěšné kontrole
zavazadel na speciálních roentgenových scannerech.
Nastává nejhorší fáze – čekání bez informací. Možné ke dvěma hodinám nervózního
postávání ve vymezeném nevelkém prostoru, kolem nás se tlačí a různě předbíhají
domorodci, k našemu úžasu často odbavení mnohem dříve než my, přestože musí
vypadat přece mnohem podezřeleji. Každých pár minut se někdo odváží prodrat
k všemocnému úředníkovi, znuděném klukovi sotva pětadvacetiletému, ale pořád
nic.
Chápeme sice nutnost obrany nejstřeženějších hranic světa, ale procedura nám
připadá hodně divná a zvláštní, připadáme si skoro úmyslně šikanovaní, na rozdíl od
mnohem méně prohlížených jordánských domorodců. Na přechodu v Tabě prohlíželi
přísně, ale důstojně, tady máme pocit opačný. Prohlídka nic moc (netušíme
samozřejmě, jak důkladně byly kontrolovány kufry), zato procedura a jednání
úředníků vyloženě ponižující. Jestli bylo účelem nás otrávit, tak se to povedlo. Zřejmě
evropský turista vypadá mnohem podezřeleji, než mohutná, zahalená muslimská
matróna v hábitu, pod kterým by propašovala dva teroristy, menší atomovou bombu
a zbraně pro četu teroristů. Její cesta přes hraniční přechod totiž trvá asi čtvrtinovou
dobu, než ta naše.
Takže izraelská hranice je opravdu nejstřeženější na světě – ale nejpřísněji je
střežená pro turisty. Muslimské obyvatelstvo z okolních zemí zjevně není tak
nebezpečné, jako třeba čeští turisté. Kdo by to byl řekl.
Konečně je vše za námi a můžeme pokračovat. Projíždíme kolem biblického Jericha,
dnes palestinského území, jsme kousek nad úrovní hladiny Mrtvého moře, tedy pod
Středozemním mořem, ale stoupáme výš, což můžeme sledovat díky záporné
nadmořské výšce napsané na svazích okolních hor. Tak v jedné zatáčce míjíme i
kouzelnou výšku 0. Ale pokračujeme skoro horskou silnicí stále výš. Ukazatele směru
u cesty znějí tak exoticky: doleva Jeruzalém, vpravo Jericho a Mrtvé moře. Jako za
časů příběhů Starého zákona.
Kolem několika vojenských kontrol, které nás nechávají na pokoji, dojedeme až do
svatého města Jeruzaléma. Strádání na přechodu je definitivně zapomenuto.
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Palestina, Betlém – údajné místo Ježíšova narození
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Jak uřídit slona

Určitě to nemůže být nic těžkého. Jejich šoféři, mahuti, jsou důkazem. Sedí si jen tak
hala bala slonovi za krkem a věnují se všemu možnému, jen to řízení je nijak zvláště
nezajímá. Slon se řídí tak jaksi sám. Dělat mahuta nic není, vždyť ten sloní krk je tak
široký, že spadnou z něj snad ani není možné.
To jsem si říkal na thajském ostrově Koh Samui, když jsem byl nečekaně posazen na
slona a poslán do džungle. Ale měl bych asi začít pěkně od začátku, tedy od Adama.
Adam se totiž jmenuje agent, u kterého objednávám rodinný výlet po ostrově (aspoň
turistům se tak představuje, ono se jim to lépe pamatuje, než jeho skutečné jméno,
které zřejmě bude pro naše jazyky poněkud složitější). Předtím jsem už s manželkou
obešel několik místních cestovek v Chawengu, malém městečku u stejnojmenné
pláže (nejhezčí na ostrově), abych zjistil možnosti a cenové relace. Teď už tuším, co je
na ostrově k vidění a kolik takový výlet stojí. Takže jsem ve výhodě. Vypočítávám
požadované zastávky na plánovaném výletu, pro Adama nic není nemožné. Jen ta
cena je nějak vyšší, než bych čekal, což hned dávám najevo. Nakonec postupnými
iteracemi docházíme k rozumnému kompromisu, stačilo zprůměrovat věk našich
dvou dětí (10 a 13) tak, aby se tím obě dostaly pod hranici 12 let, do které se za výlet
ještě neplatí.
Takže ráno pro náš čtyři přijíždí před recepci hotelu terénní vůz 4x4 s řidičem a
průvodcem, kteří se o nás budou celý den starat. To je pane komfort. Jen si zvyknout
na tu jejich zpívanou angličtinu.
V tuto chvíli už máme za sebou cestu volským potahem mezi rýžovými poli (škoda, že
jeden ze dvou buvolů, nezpochybnitelně samec, dokázal celou cestu nepřetržitě
močit, pozornost mladší části naší výpravy tak byla zbytečně odpoutána od
panoramatických rýžových políček k daleko přízemnějším věcem). Prohlédli jsme si
výrobu gumových polotovarů na kaučukové plantáži, z nejvyššího bodu ostrova jsme
se pokochali výhledem na moře skutečné i palmové. Krátkou procházkou lesem
(vydávanou za trek džunglí) jsme došli ke scénickému vodopádu, kde jsme chvíli
poseděli a kochali se tou nádherou. A teď nás čeká jízda na slonech.
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Bohužel se ukazuje, že slonů je méně než turistů. Přesně jsou tu tři, každý s lavičkou
pro dva cestující na zádech, nás je ale osm, americký pár, dvě Japonky a my čtyři.
Thajci neznají problémy, Američané a Japonky dostanou dva menší slony, na nás
zbývá mohutný samec s jedním dlouhým klem a druhým pahýlem, kdo ví, kde přišel o
zbytek. Manželka sedá doprostřed sedátka, děti po stranách a já mám vylézt do
mahutovské pozice, přestože už z Chiang Maie víme, že je turistům přísně
zapovězena. Ale co, trochu dobrodružství neuškodí.
Pohoda, sedám s nadšením slonímu kamarádovi za krk, jen ta šíře sloního zátylku je
poněkud širší, než aby se posez dal nazvat pohodlným. Nedbám na skoro vykloubené
kyčle, hledám raději (bezúspěšně) nějaká madla na držení, když tu se slon dává sám
od sebe do pohybu. Teď teprve odhaluji záludnosti a úskalí mahutovské profese.
Chybějící madla už jsem zaregistroval. Všimli jste si, že slon žádné úchopy na hlavě
nemá? Mne to doteď nenapadlo. Uši jsou sice dost velké, ale mám je moc vpředu
mimo dosah, kromě toho nevím, jak by slon reagoval, kdybych jej za ně tahal.
Nezbývá, než se opřít dlaněmi o kůži na zátylku před sebou a spoléhat na tření, že se
dlaněmi udržím. Ještě horší je efekt strašidelného zámku. Byli jste někdy na pouti
v takové té atrakci, kde vás nutí jít chodbou ze dvou pásů, které se pohybují
dopředu-dozadu v opačné frekvenci? Tak nějak si teď připadám. Levá přední noha
dopředu – a levá část hřbetu se sune dopředu, pravá zůstává vzadu. A hned opačně.
Ať už to ta příroda vymyslela jakkoliv, na madla u slona zřejmě zapomněla a teď se
ukazuje, že prostě chybí.
Po rovince to ještě jde, balancuju na slonovi jak Arnoštek v Rozmarném létu na laně,
ale abych nestrašil zbytek rodiny, tvářím se jako hrdina. Bude hůř, cesta totiž
pokračuje do skutečné džungle, ne jako ta upravená cestička k vodopádům. Skutečný
mahut poskakuje vedle nás, mou kamerou vše točí a mé akrobacie ho vyloženě baví.
Dává svému čtyřnohému kolegovi pokyn k zatočení doprava, přímo do prudkého
svahu, kam se pěší mahut škrábe za pomoci rukou, slon bez zaváhání zdolává prudký
svah a já si připadám jak pověstný hadr na holi.
Nebudu to prodlužovat, tak jako to neprodlužuje mahut. Nechává po chvíli slona
zastavit a předává mně mahutovské know-how. Mahut totiž nesedí slonovi na krku.
Mahut si sedá na slona trochu více dopředu, až na hlavu. Tam se kůže nehýbe tak
nepravidelně, jako na krku. Obrovská sloní lebka pevně obalena tlustou kůží dává
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solidní základ pro pevný posez, kdy stačí udržovat automaticky bez přemýšlení
rovnováhu podobně jako při jízdě na kole. Ani těch madel není najednou tolik
potřeba. Zbytek trasy, byť vede cestou-necestou, je docela pohodový, dokonce mám
čas užívat si přírodu kolem. Jako mahut bych se však stejně neuživil.
Pozn.: podobně se lze nepříjemným pohybům kůže vyhnout obyčejnou dekou hozenou
slonovi přes záda, pak si mu lze klidně sednout i na záda či krk.
Před koncem výletu si ještě prohlédneme makaka vycvičeného na sklizeň kokosových
ořechů z vysokých palem, navštívíme domek domorodých obyvatel uprostřed
palmového háje, kde nás pozvou k ochutnávce tradiční thajské kuchyně, a večer
povečeříme (v ceně výletu) v plážové vyhlídkové restauraci s příhodným názvem Sun
set, západ slunce. Už za tmy nás džíp doveze zpět k recepci. Zítra nás čeká výlet
rychlým člunem na šnorchlování.
Kdyby vám někdo daroval slona a chtěli jste na něm jezdit třeba do práce, nikdy mu
nesedejte na krk. Pamatujte, správný mahut si slonovi sedá vždy na hlavu.
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Liquid and metal in action

Malajsie je jedna z mnoha chudých asijských zemí, kde nevzdělané obyvatelstvo
neumí nic jiného, než šít 12 hodin denně padělky značkových triček za dva dolary na
den. Negramotní Malajci bydlí ve svých polorozpadlých chatrčích, které sdílejí se
slepicemi a prasaty. To si o Malajsii myslí většina Evropanů. Nic není tak vzdáleného
pravdě, jako tento stereotypní pohled na jednoho z asijských tygrů.
Hodně návštěvníků Malajsie je překvapeno, že se ocitli v moderní zemi, která nezná
například bezdomovce a žebráky. Pravdou je, že její ekonomický potenciál drží
především naleziště ropy, ale malajská vláda rozumně investuje zisky jednak do
sociálních programů, jednak do nových technologií. Typickým příkladem je
zabezpečení sociálního bydlení pro všechny, kteří se nemohou o svůj příbytek
postarat sami, čímž zmizeli bezdomovci z ulic malajských měst. A investice do
budoucna: přelidněné hlavní město Kuala Lumpur není schopné dalšího řízeného
rozšiřování svého území, proto se pár desítek kilometrů od něj buduje nové
úřednické hlavní město Putrajaya a vedle něj obrovský tzv. „super multimediální
koridor“, technologický park (spíše technologické kyberměsto) Cyberjaya, kde budou
univerzity, výzkumné ústavy a IT firmy vychovávat odborníky na moderní
technologie. Myslím, že většina evropských zemí může Malajcům jejich možnosti
závidět.
Už samotný Kuala Lumpur strčí většinu evropských velkoměst do kapsy. Za vše hovoří
jeho hlavní dominanta. Liquid and metal in action – takový nápis zdobí průčelí
hlavního vchodu do areálu KLCC. Co je KLCC? No přece Kula Lumpur City Center.
Pořád nic? Asi už přihořívá. Ano. Známá dvojčata Petronas Twin Towers, jedna
z nejvyšších budov na zemi.
A do roku 2004 úplně nejvyšší. V kategorii dvojčat, tedy dvou identických staveb
vedle sebe, je nejvyšší i dnes a zřejmě dlouho nejvyšší zůstane (resp. zůstanou).
Dvojčata vyprojektoval argentinský architekt Cesar Pelli přesně podle zadání, tedy
s respektem k islámským tradicím zadavatele, kterým je malajská státní firma
Petronas. Petronas drží monopol nad těžbou malajské ropy a provozuje síť čerpacích
stanic, její zisky vytáhly Malajsii do skupiny rozvinutých a bohatých zemí – byť u nás
máme tendenci asijské země podceňovat a nechceme si jejich ekonomickou sílu
připustit. A ještě něco: přestože stavba si vyžádala gigantické náklady, ani ringit (cca
6 Kč) nešel z daní Malajců. Proto snad ta první část nápisu nad vchodem, byť je psáno
liquid, myslí se tím zcela jistě ropa.
Půdorys je typicky islámský, i když si to na první pohled neuvědomíme. Průnikem
dvou čtverců pootočených o 45 stupňů vznikne osmicípá hvězda. Když její vnitřní
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úhly doplníme oblouky, dostaneme základní půdorys věže. K tomu dva přilepené
válce (čtyřicetiposchoďové) přidávají tvar tradiční mešity s jejím výklenkem
ukazujícím směr k Mekce. Je to složité? Pak to je správně, protože to má opravdu
symbolizovat složitost a nepostižitelnost Boha, tedy Alláha.

Zdroj: Wikipedie
Další typickou symboliku zosobňují vrcholky věží ve tvaru ananasu, tradiční malajské
plodiny. Ale ta nejvyšší symbolika není na první pohled viditelná. Vidíme, že obě věže
jsou symetrické kolem svého středu, ale symetrická je celá stavba dvojvěží spojeného
můstkem ve 170 metrech, a to podle svislé osy procházející středem můstku mezi
oběma věžemi. A právě prázdno kolem centrální osy je prý duchem celé stavby. Co
nám k tomu řekne její autor?
"Podle Lao Tse, realita prázdného objektu je v prázdnu, nikoliv ve zdech, které jej
vymezují. Mluvil samozřejmě o duchovní realitě. Ta je také realitou dvojčat Petronas
Towers. Síla prázdna vzrůstá a vytváří pěším mostem a jeho podpůrnou strukturou
portál do nebes - bránu do nekonečna." (Cesar Pelli, 1995)
Ale ta brána neotevírá jen nekonečno, dvojčata se svým můstkem (má své oficiální
jméno Skybridge, nebeský most) tvoří gigantickou vstupní bránu do celé Malajsie.
Pamatujete, jak na můstku zvenku skotačí Sean Connery a Catherine Zeta-Jones ve
filmu Past? Samozřejmě za pomocí trikové kamery a kaskadérů. Ovšem francouzský
budovolezec Alain "Spiderman" Robert jen za pomoci rukou a nohou (bez
jakéhokoliv jištění) na vrcholek jedné z věží skutečně vylezl. Na třetí pokus. Ne že by
ty první dva pokusy vzdal, ale v obou případech ho stihli zastavit v šedesátém patře a
zavřít. Až na třetí pokus to vyšlo (a Alaina zavřeli až dvě hodiny po zdolání věží).
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Skybridge má několik účelů – zřejmě dodává věžím určitou stabilitu, symbolizuje
zmíněné brány k nekonečnu i do Malajsie, má důležitou roli v evakuačních plánech,
pokud by jednu z věží bylo potřeba co nejrychleji vyklidit. Samozřejmě slouží jako
velice efektní vyhlídková plošina pro návštěvníky. A v neposlední řadě se zde
přestupuje z výtahu na výtah, protože rychlovýtahy jsou takto z praktických důvodů
rozděleny na spodní část a horní část.
V jedné z věží sídlí Petronas a její dceřiné a dodavatelské firmy, druhá se pronajímá a
dnes zde sídlí např. Huawei, Al Jazeerah, Bloomberg, Boeing, IBM, Microsoft
nebo Reuters. Obě věže se stavěly současně, ale každou stavěla jiná firma. Věž 1 se
začala asi na úrovni 25. patra odchylovat o 25 mm od svislé osy a práce se zdržely –
následných 19 pater se po milimetru odchylka vyrovnávala a byl najat odborník,
který dvakrát denně kontroloval svislost. Kvůli tomu byla nějakou dobu nejvyšší
stavbou světa věž 2, než jednička ztrátu dohnala.
Než opustíme teorii, tak ještě pár dat:
Výška celkem 452 m. 88 poschodí. Dvoupatrový Skybridge můstek mezi poschodími
41 a 42 ve výšce 170 metrů. V letech 1998 až 2004 nejvyšší stavba světa, nyní (2013)
sedmé místo celkem a stále první mezi dvojčaty.
Pojďme se teď na (i do) Petronas Twin Towers podívat očima turisty. Když už se
návštěvník dostane do Kuala Lumpuru, tak dvojčatům neunikne, díky své výšce jsou
vidět takřka odevšad. Třeba i z hlavního náměstí, hlavní památce britské koloniální
éry.
Po Kuala Lumpuru (Malajci mu familiárně říkají KL, KejEl) se výborně pohybuje
nadpodzemkou, takovým metrem, které se střídavě noří pod zem (jako u nás), aby o
kus dál pokračovalo nad zemí po estakádě. Výborně je vyřešena otázka jízdného pro
cizí návštěvníky města, kteří neznají pravidla: ve vestibulech jsou automaty
s dotykovými obrazovkami, na kterých je mapa sítě tras. Po doteku na přibližné místo
cílové stanice se příslušná část zvětší a zvolí se cíl. Automat ukáže cenu a nabídne
možnost zadání počtu. Pak už jen stačí naházet do jedné škvíry mince a do druhé
bankovky. Pokud nemáte přesně, automat vrací zpět (a kdyby náhodou neměl
dostatek drobných, jste na to předem upozornění jednak světelným nápisem
v angličtině, jednak zobrazením přijímaných bankovek (a škrtnutím bankovek, které
použít nelze). Po zadání vypadne příslušný počet žetonů, které se přikládají
k otevíracím turniketům na označené místo. Při výstupu v cíli se žeton nepřikládá, ale
vhazuje do štěrbiny turniketu. Vozy metra jsou pěkné, moderní, čisté a
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klimatizované, jen cesta není tak klidná a plynulá, jako v podzemním metru
pražském, spíše trochu připomíná cestu tramvají po nové a dobře udržované trati.
Vystoupíme ve stanici KLCC, Kuala Lumpur City Center, přímo u paty první věže.
Zakloníme hlavu a zkameníme. Na ten pohled nikdy nemůžete být připraveni. Sklo,
broušená ocel, hi-tech, sci-fi, fantazie. Obcházíme věž k centrálnímu vchodu a
nepřestáváme žasnout. Ono sice každý zná Petronas z obrázků, ale málokdo si
uvědomí, že celá stavba je čistá kombinace skla a broušeného nerezu! Žádný beton,
žádná omítka, jenom nerez a sklo. Úchvatné.
Jen to focení svisle vzhůru, ono sice umožňuje velice působivé snímky, ale chtělo by
to i trochu více boční pohled. Naštěstí se s tím počítá a před mrakodrapy je dlouhá
upravená plocha se záhony a chodníky, která umožní ten správný odstup pro focení.
Pojďme až na konec upravené plochy k netradiční terase. Terasy jsou obvykle
vyvýšeny nad terénem, ta zdejší ovšem naopak. Po schodech je možné sejít asi o dva
metry níže do prolákliny, věčně plné fotografujících turistů. Když si focený člověk
stoupne těsně na kraj plošiny, ze zanořené terasy lze fotit podhledové snímky do
alba ve stylu „já a Dvojčata“. Ovšem pozor, ne každé postavě pohled z žabí
perspektivy zalichotí.
No nic, pojďme dál. Tedy ne dál, ale blíž – chceme totiž pochopitelně na vyhlídku,
aspoň na Skybridge (některé prameny uvádí, že výše stejně nelze). A to musíme
vyřídit vevnitř. Vcházíme tedy s téměř posvátnými pocity hlavním vchodem pod
citátem o spojení tekutiny a kovu ve společné akci. A první, co každý návštěvník
uvidí, jsou dvě formule F1 Mercedes-Benz v barvách Petronas. Co jiného taky čekat
v Kuala Lumpuru, natož v centrále Petronas.
V prvním podzemním patře nacházíme infocentrum s prodejem vstupenek na
vyhlídku. Vstup je vázán vždy na konkrétní datum a hodinu, aby bylo možno
regulovat počet návštěvníků asi na 25 každých 15 minut. Objednává se většinou den
dopředu. Studentské slevy neplatí, zato důchodci jsou už od 55 let – bohužel a
bohudík tam zatím nespadáme, takže platíme plnou cenu 80 RM, tedy asi naši
pětistovku (méně jsme stejně ani nečekali) a dostáváme vstupenky na zítra, 17:15.
Ideální čas po nějakém celodenním programu ve městě.
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Druhý den vpodvečer metrem přijíždíme k věžím pro jistotu o něco dříve. Zbývající
čas vyplníme prohlídkou luxusního obchodního centra zabírajícího první tři podzemní
patra areálu KLCC. Jedna světová značka vedle druhé, tolik luxusu a snobismu na
jednom místě se hned tak nevidí. Kam se hrabe pražská Pařížská. Takže si jen dáme
zmrzku v samoobslužném kiosku. Do kelímku si natočíme zmrzlinu podle přání, kolik
chceme a jaké chceme (já vanilka-čokoláda), u dalšího pultu vybereme z asi 30
možností posypu (já mandlové lupínky a proužky bílé čokolády), třetí zastavení u
polev (já karamel) a konečně kelímek pokládáme na váhu u kasy. Samozřejmě máme
všichni víc, než jsme plánovali. Ale kdo by si nedal zmrzlinu v Petronas za 60 kaček,
vždyť to zas tolik není.
A už se řadíme u vstupu do nitra věže. Po kontrole zavazadel a průchodu rámem
(voda tady není problém, jako na evropských letištích) dostáváme visačku a čeká nás
instruktáž. Na vypouštěnou vodní mlhu je modrým laserem promítána stručná
historie věží, jejich technicko-taktická data, program prohlídky a příslušné zákazy a
příkazy. Velmi efektní a moderně působící, zase něco jiného, než obligátní
hologramy.
Stojíme ve výtahu. Na jeho stěny se promítá pohled na okolí, jako bychom vyjížděli
zvnějšku po fasádě. Brzy překonáváme okolní mrakodrapy a zbývá jen obloha.
Nečekaně rychle ubíhají čísla pater, aniž by bylo cítit nějaké zvláštní přetížení při
zrychlení a následném zpomalování. Vše je asi dokonale propočítané, žádné
nepříjemné pocity a zhoupnutí žaludku, jen v uších trochu lupe.
Na jednu stranu je Skybridge úžasný, více než 58 metrů procházky 170 metrů nad
zemí. Na druhou trochu chybí aspoň kousek adrenalinu se skleněnou podlahou,
jakou má třeba TV věž Perla orientu v Šanghaji. Chodba spojující obě věže je velice
solidní a pevná, takže ani člověk trpící závratí nemusí mít strach. Výhled je dokonalý,
okolní svět pozorujeme jako z balónu. Až ke sklu nás nepustí zábradlí, jen dva malé
balkónky uprostřed (zvenku jsme si jich nevšimli, jak jsou malé, poskytují základnu
pro známé šikmé podpěry můstku) dávají trochu pocit mrazení v zádech. Jsme už teď
výše než okolní mrakodrapy – a že jich tu je, Twins stojí přímo uprostřed čtvrti
tvořené vlastně jen mrakodrapy.
Užíváme si svou čtvrthodinku a pozorujeme mumraj skoro dvě stě metrů pod sebou.
Na obou stranách nás pečlivě hlídají pořadatelé v černých uniformách. Hlavně
spořádaně. Ti nás také včas upozorňují na uplynutí vyhrazeného času a
nekompromisně nás rychle dávají do houfu a vedou do horních výtahů. Opravdu
staré informace na netu lhaly a až teď doopravdy uvěřím, že jedeme ještě výše.
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Opět cesta výtahem, jako vejce vejci podobná té předchozí, jen promítané okolí je
prázdné, tak vysoko skutečně nic v okolí nesahá. Pár vteřin a jsme nejvýše, co jsme
kdy v jakékoliv stavbě byli. Vystupujeme a přímo bez přípravy jsme vypuštěni na
vyhlídku v 86. patře, 370 metrů nad zemí, nad námi jsou jen dvě technická podlaží
(bez přístupu pro veřejnost, bez výtahu) a věžičky. Chvíli trvá, než si uvědomíme, že
ta věž za oknem je věžička druhého dvojčete, za kterou se zahanbeně trčí mnohem
nižší televizní věž, která by kdekoliv jinde byla chloubou města nebo dokonce celé
země.
Pocity máme skoro euforické, těžko je popsat. Nejvyšší okolní mrakodrapy (kam se
přitom na ně hrabou ty české) jsou teď tak malé, že je nerozeznáme od běžné
zástavby. Připadáme si jako v letadle. Něco úžasného, teď teprve si říkáme, že to
vstupné bylo dobře investované, to je zážitek na celý život. Oken je tolik, že se naše
pětadvacítka v pohodě rozptýlí a každý si najde to své s tím správným výhledem. A
postupně se prostřídáme. Tady se na rozdíl od Skybridge dostaneme až
k bezpečnostnímu sklu (tvoří celé stěny od podlahy po strop), můžeme se o něj
klidně i opřít a nechat se opájet pohledem do hlubiny.
Uprostřed místnosti jsou panely s vysvětlujícími texty (v chodbě obvyklé srovnání
nejvyšších budov světa, dnes už pro Petronas ne tak lichotivé, jako před deseti lety).
Několik obrazovek je napojeno na malé kamery, které umožní sejmout QR kód ze
vstupenek a na obrazovce tak můžeme kouzlit s 3D modely věží na své nastavené
dlani se vstupenku, všelijak je natáčet a hledat informace o jejich zajímavostech.
Technicky zaměření návštěvníci si užívají, asijské turistky s tím spíše nepříliš úspěšně
bojují.
Nebudu to dále rozebírat. Jsou věci. Které nelze popsat. To se musí zažít. Takže už jen
výtahem s přestupem u Skybridge zpět do reálného světa. Povinná zastávka v
obchodu se suvenýry a konec.
Dodatečně skládám poklonu tomu mottu: „Liquid and metal in action“.
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Vyhlídka v 86. patře, 370 metrů nad zemí
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Pláže pro ty, co nemají rádi pláže

Hodně turistů a cestovatelů s povýšeným nadhledem často konstatuje, že smažit se
na pláži není nic pro ně. V nějakém plážovém turistickém resortu by se nudou
ukousali, zvláště na ostrově, kde kromě pár resortů nic jiného není. Musím přiznat, že
jejich pohledu tak trochu rozumím a chápu jej, sám to vidím podobně. Nicméně jsou
místa, která takřka přesně odpovídají výše uvedenému popisu, kde se přesto nudit
nebude nikdo. Nebo aspoň nikdo, komu se nudit nechce (je to totiž někdy i o přístupu,
můžu se vyvalit na pláži, nechat se grilovat rovníkovým sluncem a nadávat na nudu,
nebo se můžu zvednout a o nějakou tu aktivitu se postarat sám). Třeba takové
Perhentianské ostrovy na severu Malajsie.
Pravděpodobně jste o nich ještě neslyšeli. Dlouhé pláže se světlým pískem lemované
kokosovými palmami, výběžky z obrovských kamenů lákajících ke slunění stranou od
ostatních, zastrčené plážičky tak akorát pro dva, kteří chtějí být sami. Autentický, a
přesto naprosto bezpečný prales, starší, než ten amazonský. Zvířata, šnorchlování,
výborné jídlo. Neexistující silnice (tedy nula aut a motorek), doprava jen pěšky nebo
mořským taxi. Tak to je Besar (Velký Perhentian) a Kecil (Malý Perhentian).
Leží 19 km od západního pobřeží Malajsie, kousek od thajských hranic. Jedinou
přístupovou cestou je třičtvrtěhodinová plavba motorovou lidí pro maximálně 12
pasažérů. Kecil spíše pro batůžkáře, ubytování v prostých chatkách za hubičku i se
snídaní, Besar pro pohodlnější turisty, dražší bydlení na úrovni lepšího
dvojhvězdového až tříhvězdového chatkového resortu. Ale ani tady s televizí na
pokoji nepočítejte.
Většina návštěvníků ostrovů sem přijíždí relaxovat po cestě Malajsií, stačí jim na to
obvykle pouhé tři dny. Tři dny v ráji. Pláže jak z katalogu, přesto poloprázdné. Jak je
to možné? Příroda na ostrovech i v moři kolem nich je tak zajímavá, že na polehávání
na pláži nezbývá čas ani těm největším lenochům.
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Pojďme si to probrat názorně. Přímo mezi chatkami tu dovádějí poloochočené
veverky, v laguně uprostřed areálu a na jejích březích neznalého turistu vyděsí až
dvoumetroví varani (ještě se jim budeme věnovat později), na stromech a střechách
bungalovů dovádějí černí dlouhorucí gibboni – nejvíce jim chutná ovoce karambola
(to je ten plod s průřezem tvaru pěticípé hvězdy, který si můžeme koupit i u nás
v kterémkoliv hypermarketu, tady rostou volně na stromech všude kolem). Gibboni
nejsou tak drzí, jako jejich kolegové makaci, známí z jiných asijských zemí a schopni
vytrhnout tašku i s doklady a mobilem a utéct s ní daleko do nějakého lesa. To
gibbon nedělá, plavky se mohou klidně nechat sušit přes zábradlí.
Někdy je té přírody na jednoho až moc. Taková krásná žabička v koupelně nevadí,
dokonce jsme z ní měli radost. Její kamarádka ropucha velikosti zaťaté pěsti za
záchodovou mísou už nám tak příjemná nebyla. Zvláště když se po vyhození do
deseti minut vrátila neznámo kudy. Až detektivní nenápadné sledování ji odhalilo,
řešení bylo prosté, milý Watsone. Protáhla se centimetrovou škvírou pode dveřmi,
složené noviny ji to pro příště znemožnily, bude muset počkat na nové nájemníky,
než na to zase přijdou i oni.
Kromě pobřeží podél pláží, kde stojí několik resortů, jsou oba ostrovy porostlé
pralesem starým 130 milionů let. Skrz něj vede prostředkem každého ostrova hlavní
„jungle track“ na protilehlou stranu. Protože je hlavní, tak si jej projde každý
návštěvník ostrova aspoň jednou a z výletu džunglí se stane cesta frekventovanou
turistickou promenádou, kde se lidé ani nepozdraví, poněvadž by se uzdravili k smrti
(přeháním, ale minimálně jednou za pět minut někoho potkáte, často jen v plavkách
s ručníkem kolem pasu a se žabkami na nohou). Kromě toho tímto průtahem pralesa
vede v plastové rouře elektrické vedení, což romantice moc nepřidá.

Ale kdo chce, najde si i další „jungle tracky“, i když žádná mapa ani orientační plánek
nikde neexistuje, o turistickém značení nemluvě. V těch lepších případech
upozorňuje na možnost průchodu pralesem malá, rukou psaná cedulka na stromě u
kraje lesa, v horším se prostě musí risknout cesta po chodníčku neznámého původu a
neznámého cíle nořícího se do hlubin pralesa. A lepší než plavky s žabkami je aspoň
minimální turistické oblečení (kraťasy, tílko, pevné sandály). Musí se počítat s tím, že
večer bude vše na vyprání, propocené do poslední nitky. Důrazně doporučuji
repelent proti otravným komárům – dokud se jde, tak není problém, stačí však
zastavit na focení a v mžiku je kolem mrak obtížného a kousajícího hmyzu.
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Gibboni, častí návštěvníci resortu

Nevítaná návštěva v koupelně
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Jungle trek
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Ale všechny tyto drobnosti jsou zanedbatelné proti té romantice, kdy si sami jdete
neporušeným pralesem (jen s vyšlapanou cestičkou), posloucháte zvuky přírody, a
když máte štěstí, tak i něco kolem zahlédnete. Právě hlavní cesta skrz ostrov asi není
tím pravým místem na pozorování zvířat, přestože není vyloučené, že nějaké žáby,
opice a ještěry tu také zahlédnete. Člověk se nesmí nechat odradit, není v ZOO ani v
cirkuse, aby se před ním zvířata producírovala na zavolanou. Může se stát, že půjdete
dvě hodiny a neuvidíte ani obyčejného šedivého ptáčka (hlavně v době odpoledního
žáru), snad jen motýli jsou kolem neustále a bez ohledu na horko a vlhko tropické
džungle. Kdo však má trpělivost, určitě se mu vyplatí nevzdávat se a zažije i nečekaná
setkání.
Ono je totiž rozdíl, když pozorujete gibbony v kempu, kde se vás příliš nebojí a
chovají se tak, jak jim zvyk a zkušenost s turisty velí, a když potkáte stádo migrujících
divokých gibbonů v korunách stromů uprostřed džungle, kde vás bude největší
samec ostražitě hlídat z nejbližšího stromu, zatímco zbytek tlupy skáče z koruny na
korunu, dokud nezmizí i poslední mládě. Pak teprve vás vůdčí samec pustí z dohledu.
Není setkání s gibbonem jako setkání s gibbonem. V přírodě je to prostě jiné. A když
máte štěstí na mládě, pak budete u vytržení nad tím, jak plyšově rezatý naivní
tvoreček vypadá. Jakoby ho černá matka ukradla z hračkářství.
Když vypozorujete, kde je cestou největší vlhko, nemůžete minout nějakou tu
bažinku s pralesními žábami. Přestože jsou relativně pestře zbarvené, snadno by
unikly pozornosti, chce to důkladně prozkoumat hladinu a její bezprostřední okolí. I
na magistrále středem ostrova jsou k zahlédnutí, i když je 90% okolojdoucích mine ke
své škodě bez povšimnutí.
Cestičky pralesem obvykle vedou z pláže na pláž, cesta po pobřeží bývá kvůli útesům
a prudkým srázům neschůdná, takže zbývá buď „jungle track“, nebo mořské taxi. My
volíme vždy cestu pěšky, je zadarmo a mnohem romantičtější (pokud za romantiku
považujeme i propocené oblečení, lehký úpal, neustálou žízeň bez ohledu na původní
množství vody přibalené do batůžku na cestu, leknutí se setkání s varanem a
pokousání komáry). Blížící se cíl cesty – další pláž – signalizuje přiblížení moři
s výhledem na balvany, po kterých se promenádují svou zvláštní boční
chůzí krabi různých tvarů, barev i velikostí.
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Při dostatečné trpělivosti vše doposud jmenované nemůžete nezahlédnout, jen je
třeba projít dostatek stezek. My jsme takto obešli celou polovinu ostrova, ta druhá
půlka je nepřístupná, bez vyšlapaných cestiček se pralesem chodit nedá
(mimochodem mám pocit, že moc takových návštěvníků ostrova tu s námi nebylo,
většina zůstala jen u toho hlavního průchodu ostrovní magistrálou). Zato na další
zvířátka musí být obrovské štěstí, které jsme my měli (samozřejmě jsme mu šli
naproti právě tím, že jsme prochodili vše, co se projít dalo, některá místa i vícekrát).
Jen jednou jsme zahlédli klasickou ještěrku s šupinatou kůží, podobnou kůži hadí.
Jinak jsme už měli dojem, že varani se o konkurenci postarali a ostatní ještěrky
sežrali. Tak tedy vidíme, že pár jedinců se v hlubokém pralese zachránilo. To další
ještěrka na to šla chytřeji. Naučila se létat a chrání se mimikry. Nebýt toho, že kolem
nás něco proplachtilo a zmizelo na kmeni stromu, tak si jí také nevšimneme.
Nenápadný dráček má mezi tlapkami tenké blány a umí na nich obratně plachtit
vzduchem i desítky metrů jen s nepatrnou ztrátou výšky, což nám právě předvedl. A
na stromě ho musíme chvíli hledat, než ho zradí nazelenalá hlavička.
Největší vzácností, kterou potkáváme, je letucha malajská (alternativní jméno je
poněkud zavádějící – letuška indická, anglický název je také zavádějící, "Flying
lemur", létající lemur, ovšem k lemurovi má letucha asi stejně daleko, jako k té
letušce). Ani na odborných serverech jsem nenašel žádnou zmínku, že by se na
Perhentianských ostrovech mohla vyskytovat. Je to poměrně vzácný a bojácný
tvoreček, který žije v hloubi pralesa a člověku se vyhýbá. Schválně si ji zkuste
vygooglovat a uvidíte, že tak pěkných fotek, jako se povedla mně, na internetu moc
nenajdete. A dokonce s mládětem v břišní kapse – přestože je savec, nikoliv
vačnatec, jak by se mohlo zdát. Letucha má podobně jako předchozí dráček mezi
tlapkami blánu, za jejíž pomocí dokáže plachtit ze stromu na strom až 100 metrů
daleko – to je délka fotbalového hřiště! A přitom dokáže směr letu ovládat a řídit tak,
aby dopadla na vhodný strom, po kterém bude moci vyskákat do výšky před dalším
skokem.
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Letucha malajská
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Měli jsme velké štěstí, že jsme se šli podívat na ten neobvyklý suk na stromu kus od
cestičky z větší blízkosti. Původně nás ani nenapadlo, že by to mohlo být nějaké zvíře,
jen nás zaujal ten tvar a trochu tmavší barva něčeho, co jsme považovali za zbytek po
ulomené větvi. Až po přiblížení jsme zaregistrovali drobný pohyb a to nás přimělo jít
co nejblíže. Překvapeni jsme pak hleděli na zvědavé mládě v břišním vaku podivného
tvora, který se snažil zkamenět a co nejvíce splynout s kmenem stromu. A správný
živočišný druh jsem zjistil až doma, na místě jsem naši letuchu považoval za vačici,
což je hloupost, protože vačice jednak vypadá jinak a jednak v Asii nežije. Ale kdo ví
takové věci z hlavy.
Letucha nás chvíli po očku pozorovala (to mládě svou zvědavost nijak nemaskovalo a
důkladně si nás prohlíželo, jakoby takové divné tvory ještě nikdy nevidělo). Pak
usoudila, že mimikry selhaly a my jsme už na její vkus příliš blízko, a vydala se nahoru
na strom. Letuchy neumí lézt po stromech jako třeba veverky, ani k tomu nemají
uzpůsobené tlapky. Takže místo elegantního lezení směšně obejme kmen a sounož
poskočí do výšky, všemi čtyřmi se chytne kůry, pak poskočí znovu a tak pořád dokola.
Asi jako když leze šikovný domorodec s provazem kolem chodidel na kokosovou
palmu.
No, vzácnosti už jsme se věnovali dost, pojďme na opačný extrém. Na každém kroku
na ostrovech můžete narazit na gigantické, malajské vodní varany skvrnité, kterým
ovšem nikdo „varani“ neříká, na ostrovech i ve zbytku Malajsie to jsou prostě „great
lizards“, velké ještěrky (zajímavé je, že v sousední Indonésii zase všem varanům bez
rozdílu velikosti říkají „komodo“). A že velké jsou pořádně, výjimkou nejsou ani
dvoumetrové kusy a prý se výjimečně vyskytují i exempláře třímetrové.
Na našich ostrovech se vyskytují i přímo v resortech, právě tam je možné potkat ty
největší kusy. Lidí se nebojí, ale ani na ně neútočí, žijí v symbióze hlavně s hotelovými
kuchyněmi, kde najdou dost zbytků. Kuchařům ulehčují práci s odpadky a pro turisty
jsou vítanou atrakcí. Když mají dobrou náladu, nechají člověka přiblížit se i na několik
metrů. Když je to přestane bavit, mrštně odlezou dál nebo hupsnou do špinavé vody
blátivé laguny. V pralese jsme potkali poněkud menší kusy, tak do 150 cm. A ti už tak
ochočeni nejsou. Když jsme jednoho překvapili na místě, kde nás nečekal tak blízko,
tak syčel tak, že jsme raději rychle vyklidili pole. I když víme, že by na nás snad
nezaútočil, přece jen v nás byla malá dušička. A to přesto, že velikosti varana,
kterého jsme potkali cestou na snídani na Borneu, zdaleka nedosahoval.
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Varan skvrnitý
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Dost bylo plahočení džunglí. Přece jen hlavním cílem návštěvy ostrovů je koupání. Jak
jsem už psal v úvodu, ležení na pláži mne nebaví a ani v moři dlouho nevydržím.
S jednou výjimkou – když je možné šnorchlovat, tak naopak z moře nevylézám. A
tady můžeme šnorchlovat pár desítek metrů od břehu. Útes začíná v místech, kde
máme vody tak mezi koleny a pasem. A rybiček je tu opravdu hojně.
Dokonce ani není třeba šnorchlovat, takoví rejnoci se vyhřívají na mělčině mezi
kameny jen kousíček od břehu. Odvážlivci jako moje žena je dokonce hladí. Mám
problém s focením, protože na normální kameru je pohled skrz hladinu nezřetelný,
na potopení s kamerou podvodní je zase příliš mělko. Takže nakonec fotím naslepo
ve stoje s kamerou v rukách ponořenou těsně pod hladinu.
Běžné útesové rybičky, klauny, zévy, barakudy ani nezmiňuji. Na to, co většina zná, je
škoda plýtvat místem. Takže jen raritky. Za první z nich jsme si museli zaplatit
šnorchlovací výlet. Šnorchlování nádherné, koráli barevní, rybičky také. Ale zážitkem,
z kterého téměř mrazí, je setkání s „Napoleon fish“. Obrovská ryba s hrbem za
hlavou, dlouhá téměř jako já (podle internetu je běžná velikost dospělého jedince
dva metry na délku a metr na výšku, váha 150 kg). Původně jsem myslel, že se jedná
o zlaka nachového, až doma si upřesňuji české jméno pyskoun. Páreček těchto
„rybiček“ si klidně plave pár metrů ode mne a jde z nich skoro strach.
Podobně jako u setkání s obrovskou karetou. Klidně se pase na mořském dně asi 6
metrů hluboko. Všichni se nahrneme přímo nad ni, což jí při vynoření na nádech ani
trochu nevadí, asi je zvyklá. Nechá se pohladit po krunýři i po zadní ploutvi. Všímám
si štítovce přisátého k želvě zespodu. Právě želvy jsme spolu se žraloky měly slíbené
při
plánování
šnorchlovacího
výletu.
Paradoxně
nás
na
místo
s nejpravděpodobnějším výskytem dovezli přímo k naší pláži, k želvě bychom klidně
doplavali ze břehu. Ale je pravda, že by se nám těžko hledala, při pohledu z lodi je
širší rozhled a želva se tak lépe najde.
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Rejnok

Pyskoun, Napoleon fish
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Kareta s přisátým štítovcem
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A samozřejmě žraloci. Při výletu jsme sice zahlédli nějakého podměrečného žraloka,
ale jen na zlomek vteřiny. O to větší bylo naše překvapení, že na konci útesu naší
pláže jich v určité denní hodině můžeme vidět více, větších a z bližší vzdálenosti. Já
jsem zahlédl jednoho ke 150 cm (to je zajímavé, všechno tu má 1,5 metru, pyskouni,
karety i žralok), zřejmě to byl žralok šedý útesový. Ostatní byli menší, ty viděl i
zbytek rodiny. Odhadem něco kolem 120 cm, tady jsem si jistý, že to byli žraloci
černoploutví. Dokonce jsme v jednom okamžiku viděli najednou tři vedle sebe. Já
mám ze žraloků velkou radost, kdežto manželka je zklamaná. Čekala něco
podobného, jako když jsem se koupal se žralokem v Mexiku, ten měl aspoň 2,2
metru. Já jsem naopak rád, že jsme narazili jen na kusy takové velikosti, která jim
neumožňuje vidět v člověku potenciální kořist.
A na úplný závěr povídání z Perhentianských ostrovů zmínka o stravování v místních
restauracích. Vyplatí se zajít někam mimo centrum a hotelové restaurace, v malých
restauracích se nají lépe a levněji. Na první večeři jsme si dali každý jednoho red
snappera – červeného chňápala, na druhou zase grilované squids – olihně. Není
třeba dodávat, že vše naprosto vynikající.
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Grilované olihně

Grilovaný červený snapper (chňápal)
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Kolosální Koloseum

Koloseum má už přes 2.000 let. Jmenuje se podle kola (kolesa) nebo podle své
kolosálnosti? Byly zde ukřižovány tisíce křesťanů, na které svedl šílený císař Nero
požár Říma, který sám nechal zapálit, aby měl inspiraci pro své básně? A jak byla
aréna vodotěsně utěsněna, aby mohly být divákům předvedeny velkolepé námořní
bitvy?
Koloseum bylo dokončeno po desetileté stavbě (započaté císařem Vespasianem)
zhruba roku 80 našeho letopočtu za římského císaře Tita, ovšem hned po dokončení
začalo být dále vylepšováno a upravováno. Jak už však bývá údělem velkých staveb,
několik velkých zemětřesení jej nenávratně poškodilo, celá jedna část se zřítila a
nebyla pak už nikdy opravena, kámen byl rozebrán a použit při stavbě dalších
římských staveb.
Koloseum není původní jméno stavby, ta se původně jmenovala Flaviovský amfiteátr.
Své nynější jméno kupodivu neodvozuje od kola ani kulatosti (vždyť ani není kulaté,
nýbrž elipsovité, nehledě na to, že asi těžko by Italové svou stavbu nazvali podle
českého slova, že ano). Dokonce ani není odvozeno od toho, že stavba samotná je
kolosální (byť kolosální opravdu je). Ale už jsme mnohem blíže - s tou kolosálností to
sice souvisí, ale neodvozuje se od velikosti samotného Kolosea. Podle historiků za
jméno může ještě o pár desítek let starší socha šíleného Nerona, která stála hned
vedle a prý také byla kolosální. Sice nám to možná přijde trochu přitažené za vlasy
(kolosální socha určitě nebyla kolosálnější než kolosální Koloseum), ale nezbývá než
věřit povolanějším.
Mimochodem uvedená posloupnost příčin a následků pojmenování Kolosea
usvědčuje některé spisovatele a vykladatele historie z běžně přijímaného omylu, že
první křesťané na přelomu letopočtů byli upalováni a předhazováni dravé zvěři právě
v Koloseu, protože na ně Nero svedl požár Říma. Tak to být nemohlo. Buď to nebylo v
Koloseu, nebo to nebylo po Neronem založeném požáru, protože tehdy ještě
Koloseum nestálo.
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Další často opakovanou informací z turistických brožur je barvitý popis
inscenovaných námořních bitev se skutečnými námořními loděmi v aréně napuštěné
vodou. S vodou jako takovou Římané problém neměli (a ani dnes nemají), z blízkých
hor jí bylo akvadukty přiváděno dost a dost. Vždyť ze stejných zdrojů a pramenů jsou
stále napájeny stovky a možná tisíce fontán a pítek na každém druhém římském
nároží (mimochodem jejich voda je bez problémů pitná, byť to tak mnohdy na první
pohled nevypadá). Ovšem jak takovou arénu vodotěsně utěsnit, to už se nikde
neříká. Takže co s mnoha historickými prameny, které takové námořní bitvy zmiňují?
Jsou dvě možnosti. První možností je skutečnost, že Koloseum stálo na břehu
umělého jezera vybudovaného Neronem právě po velkém požáru na vypálených
pozemcích zabavených původním vlastníkům. Pak by mohly být bitvy inscenovány
právě na tomto jezeře. Druhá možnost by byla vyměnit jezero za řeku. Před
vybudováním podzemních pater (tzv. hypogea, podzemí) císařem Domitiánem mohla
vést středem arény řeka napájená akvadukty, na té už by nějaká ta bitva předvedena
být mohla.
Abych nezačal nudit, tak už jen výčtem pár dalších zajímavostí.









Do hlediště se prý vešlo až 87.000 lidí (podle údajů z roku 354), i když
dnešní odhady střízlivěji uvažují o 50.000 diváků
Jen během inauguračních her v roce 79 bylo v aréně zabito přes 9.000
divokých zvířat
V aréně se pořádaly i "divadelní" hry, ve kterých účinkovali odsouzenci na
smrt, poprava pak byla přímo při hře reálně předvedena (rozsápání
šelmou, upálení, rozčtvrcení,…)
V 16. století mělo být Koloseum přebudováno na továrnu na vlnu, do které
by byly nahnány římské prostitutky, plán nakonec nevyšel, protože jeho
autor (papež Sixtus V.) zemřel - kdo ví, proč potřeboval shromáždit všechny
ty lehké ženy na jedno místo
Na stěnách Kolosea a v aréně samotné vědci našli aktuálně 242 rostlinných
druhů (a od počátku provozu více než 680 druhů)
Samozřejmě se Koloseum objevilo v mnoha filmech, např. ve známém
Gladiátorovi (zde počítačově upravené), v romantických Prázdninách v
Římě (oblečení Audrey Hepburn na dlouhou dobu ovlivnilo vývoj světové
módy) a pochopitelně zde bojoval i Chuck Norris (s Brucem Lee ve filmu
Cesta draka)
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Etiopské střípky

Největšími suchary mezi vědci jsou archeologové. Křesťanský kalendář vždy začíná
dnem vypočteného narození Krista. Některé černošky se extrémně potí v obličeji. A
házejí krokodýlům postižená novorozeňata, protože by jinak nepřežila. Lze vyrobit
barevnou televizi ze dřeva a papíru a co v ní zrovna frčí jako nejoblíbenější program?
Vše špatně nebo skoro špatně, tedy kromě té plasmové televize ze dřeva.
Etiopané se od ostatních Afričanů (i od nejbližších sousedů, třeba v Keni) vzhledově i
povahově poněkud liší. Jsou asi nejpracovitějšími obyvateli černého kontinentu, jsou
hrdí a pyšní na svou zemi a svůj původ. Mají k tomu důvod, vždyť z Etiopie
pravděpodobně pochází lidská rasa, byly zde nalezeny nejstarší kosti prvních
hominidů. Nejznámější z nich je Lucy, přestože po ní byla nalezena ještě starší kostra,
pojmenovaná Ardi (Lucy je stará jen 3,2 milionu let, Ardy bude slavit téměř 4,5
milionu).
Výjimečně zachovalou kostru Lucy objevili 24. listopadu 1974 archeologové Donald
Johanson a Tom Gray. Hned jim bylo jasné, jak důležitý nález učinili. Večer to oslavili,
trochu popili a z magneťáku pořád dokola hráli Beatles. Co? Přece "Lucy in the sky
with diamonds". A někdo, ráno si už nepamatovali, kdo to byl jako první, začal
kostřičce asi metrové pravěké dívky, která se oslavy také účastnila ze svého
hliněného lůžka, říkat Lucy. A už jí to zůstalo. A pak že jsou archeologové suchaři.
Na stěnách některých památek jsou v Etiopii popisky jednak v amharštině (což je
státní jazyk, kterému by měl rozumět každý, přestože jako mateřský jazyk používá
každý kmen jiný jazyk nebo aspoň dialekt - a často si nerozumí ani se svými
nejbližšími sousedy), jednak anglicky. A kupodivu letopočty v amharštině jsou o sedm
let nižší. Celá Etiopie totiž používá svůj vlastní kalendář. Rok začíná zářím a za rok
nula je sice považováno jako jinde v křesťanském světě narození Krista, ale v Etiopii
se o něm dověděli od krále Bazéna až po sedmi letech jeho putování ze Svaté země.
Proto těch sedm let zpoždění.
Že jste o králi Bazénovi nikdy neslyšeli? Mýlíte se, určitě ho znáte. Je to ten černý
vzadu ze Tří králů a v Bibli se mu říká Baltazar.
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Lucy, Australopithecus afarensis, 110 cm vysoká, podobná šimpanzovi, ale už chodící
vzpřímeně, zachovalo se asi 40% všech kostí kostry.

Vchod do umělé jeskynní hrobky krále Bazéna, tedy Baltazara, který podal Etiopii
zprávu o narození Ježíše (Axum)
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A aby všem komplikacím nebyl konec, on i čas samotný se v Etiopii počítá jinak. Den
nezačíná půlnocí, ale až naší šestou hodinou ranní, takže i denní čas má zpoždění,
tentokrát šest hodin. I když turistům se snaží dávat pokyny v běžném čase. Ale na
všech hodinách v zemi musíte počítat s šestihodinovým rozdílem.
Snad jako potomkyně královny ze Sáby jsou Etiopanky obecně považovány za jedny z
nejhezčích obyvatelek afrického kontinentu. A nejhezčími z Etiopanek, tedy
nejhezčími z nejhezčích, jsou ženy etnika Hamar (někdy též Hamer) z údolí řeky Omo.
Jejich poznávacím znamením jsou do tenkých copánků spletené vlasy, které za
pomoci červené hlinky a másla vytvářejí na hlavách Hamarek charakteristické
červené "přilby".
Je zajímavé, že domorodé ženy v povodí Oma mají nečekaně chladnou kůži. Když už
člověk překoná jejich trochu odtažité, hrdé a nepřístupné vystupování (zejména u
Hamarek), jsou poměrně přátelské a kontaktní. Nemají problém s nějakou osobní
soukromou zónou, bez váhání se důvěrně přitisknou celým tělem (spíše
neoblečeným, než oblečeným), třeba aby lépe viděly na display fotoaparátu, jak jim
to na fotce sluší – tisknou se tak těsně, až to někoho může přivést do rozpaků. A byl
jsem velmi překvapený, jak je ten dotek chladný, jakoby právě vylezly z lednice.
Skoro jako kdyby měly nižší tělesnou teplotu. Přesto jim v horku po čele stékají
krůpěje. Není to samozřejmě pot, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to právě
máslo, které pomáhá držet jejich účesům tvar. Takže se jim obličeje lesknou,
přestože se nepotí.
Některé omotické kmeny (souhrnný název pro primitivní etnika z povodí řeky Omo)
včetně Hamarů (ale i třeba Dasanečů a jiných) mají společné zvyky. Třeba aby se z
chlapce stal muž, musí absolvovat slavnost "Skákání přes býky". Vybere si osm býků,
které postaví těsně vedle sebe, ostatní mu je za ocasy a hlavy přidržují na místě.
Zcela nahý se rozběhne, musí vyskočit na první hřbet a přeběhnout bez pádu všech
osm zvířat. Totéž zpátky a osmkrát za sebou. Pokud se mu stane, že spadne více než
jedenkrát, zůstává nadosmrti nedospělým chlapcem bez mužských práv. To může mít
smutnou souvislost s jiným zvykem, tzv. kultem mingi. Mingi jsou nově narozené
děti, které jsou prohlášeny za nositele neštěstí a jako takových se jich kmen zbaví.
Obvykle je buď přímo zabije, jindy je pohodí na břeh řeky jako potravu krokodýlům.
Příznakem nositele neštěstí jsou hlavně tělesné vady, za kterou se však bohužel
počítá i to, že batoleti vyroste první zub z horní čelisti.
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Ženy kmene Hamar
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A po návratu z Etiopie jsem narazil v novinách na článek, který popisuje, jak jedné
ženě odebral a zabil její kmen postupně všech 15 jejich dětí. A to jen proto, že si za
muže vzala někoho, komu se nepovedlo absolvovat běh přes býky, z pohledu kmene
si tedy vzala nedospělého chlapce a s ním zplodila neřestné děti.
V současnosti se na jihu Etiopie angažují charitativní organizace, které
děti mingi vykupují a dávají je k adopci. Aspoň že tak.
Ale skončeme něčím veselejším. U kmene Konso jsme se setkali s velmi netradiční
hračkou pro děti, která se stala turistickým bestselerem a jedním z nejoblíbenějších
suvenýrů. Však za ni chtějí Konsové 50 až 100 birrů (1 birr zhruba odpovídá 1
koruně). Ve vesnicích Konsů samozřejmě není elektřina (ani voda, ani kanalizace),
dokonce na rozdíl od chudých zemí asijských nebo jihoamerických tu neznají ani
solární panely. Takže televize jim nic neříká, nebo by aspoň říkat neměla. Ovšem
uprostřed země Konsů je i stejnojmenné větší město Konso, kde se už žije moderním
způsobem života a kde elektřinu i televizi znají (v době naší cesty tu všichni sledovali
vyvrcholení mistrovství světa ve fotbale).
A Konsové, kteří město navštívili, přinesli ostatním zprávu o televizi. A aby ji ostatním
trochu přiblížili, vyrobili malou napodobeninu ze dřeva. Rámeček má po stranách
upevněny otočné kolíčky, na kterých je navinut papír s nakresleným příběhy a
obrázky, které lze navíjením kolíčku přehrávat. Na žádném takovémto televizorku
nechybí nápis "plasma". A nejčastějším námětem je "Obama a jeho rodina".
Obama je obecně v Africe oblíbený, pochopitelně. Takže si můžeme koupit i jeho
portréty, případně i s manželkou, nakreslené neuměle nějakými přírodními
pastelkami na cáru papíru. A Obama se jmenuje i pokřivená loď na převoz přes řeku
Omo. Je vydlabaná z jednoho kusu dřeva (kmene) místního stromu, proto je tak
křivá. Etiopané jsou štíhlejší než my, proto jim stačí pirogy s menším průměrem,
ovšem urostlé a prdelaté Evropany převeze jen největší loď, tedy právě Obama - byla
vyrobena v roce jeho zvolení prezidentem, proto si zaslouží to čestné pojmenování.
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40.
Kde měl Indiana Jones hledat Archu
úmluvy
Indiana Jones riskoval zbytečně. Archu úmluvy mohl najít a získat mnohem
jednodušším a bezpečnějším postupem. Podle nezlomného přesvědčení všech
Etiopanů je uložena v nenápadném kostelíku v etiopském městě Axum. Hlídá ji jeden
starý neozbrojený kněz, který nesmí opustit areál kostela, takže znalost karate nebo
kung-fu bych u něj nepředpokládal.
Etiopie nikdy nebyla klasicky kolonizována. Vládcové Etiopie mají zdokumentovaný
svůj rodokmen od biblického krále Šalamouna a královny ze Sáby až po legendárního
císaře, krále králů Haile Selassieho - ano, toho, kterého známe jako habešského
císaře z Obsluhoval jsem anglického krále (a hrál ho ve filmu kdo? Přece Tonya
Graves z Monkey Business), toho, kterého jamajští rastafariáni uctívají jako svého
boha. Jeho titul a původní jméno totiž zní rás Tafari Makonnen. Spojení Hrabala
s rastafariány tedy není tak absurdní,jak by se na první pohled mohlo zdát.
Král Šalamoun byl trochu na ženské, takže když k němu do Jeruzaléma přijela na
státní návštěvu vyhlášená kráska, královna ze Sáby, snad nejhezčí žena tehdejší doby,
nemohlo to skončit jinak, než pokusem královnu svést. Královna ovšem nebyla levné
zboží a jen tak se nedala, přestože Šalamoun byl docela dobrá partie. Nakonec spolu
uzavřeli dohodu: pokud se královna zachová po dobu svého pobytu v královském
paláci aspoň jednou nečestně, pak králi bude po vůli.
Král Šalamoun byl ovšem známý chytrák. Nechal z paláce odnést veškeré tekutiny
kromě vína ve svém pokoji, načež pozval královnu na večeři plnou ostrých a
přesolených jídel. Královna v noci umírala žízní a vydala se hledat něco k pití. Až v
předpokoji Šalamounových komnat našla víno a hned se napila - ovšem tím de facto
ukradla králův majetek (uznejte, krást králův majetek je přece nečestné), na což
Šalamoun za závěsem čekal. Skončilo to tak, že spolu strávili tři dny a tři noci v
královské ložnici. Královna se pak vrátila domů a se Šalamounem se již nikdy
neviděla. Výsledkem byla jednak Píseň písní, prý nejhezčí milostná báseň všech dob
(erotikou nabitá, přesto součást Bible), jednak princ Menelik I., zakladatel dynastie
etiopských císařů.
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Zeď nářků v Jeruzalémě (západní zeď Šalamounova chrámu) a hora Sinaj v Egyptě
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A když královna opouštěla Jeruzalém, jeden z jejích dvořanů doslova ukradl Archu
úmluvy, do té doby uloženou ve sklepení jeruzalémského chrámu. V zájmu stability
země a zachování dobrých vztahů to zřejmě Šalamoun přikázal utajit. Pravdou je, že
do té doby byla pouť Archy dějinami relativně dobře dokumentována, ale najednou
se z psané historie ztrácí (a tak může přijít Indiana Jones). Zato Etiopané mají naopak
historii Archy popsanou od Menelikových dob do současnosti. A na Arše úmluvy a
jejím uctívání je vlastně založena celá etiopská církev a tomu je uzpůsobena
například vnitřní struktura kostelů.
Etiopské kostely a kláštery se dají zhruba rozdělit na dva typy - s kulatým půdorysem
a s obdélníkovým půdorysem. U kulatých (s jedinou výjimkou zmíněnou později) je
kostel členěn do tří soustředných okruhů. Vnější je běžně přístupný lidem, prostřední
slouží k bohoslužbám a vnitřní ukrývá "nejsvětější svátost", tzv. tabot, a je přístupný
jen určeným kněžím. Nejsvětější svátost je kopie Archy úmluvy, uložená na nosítkách
a přikrytá bohatě vyšívaným přehozem. Jednou za rok je při procesí vynesena a
ukázána lidem (ovšem stále přikrytá). A v kopii Archy je stejně jako v originálu
kamenná deska s polovinou deseti přikázání, která obdržel Mojžíš od Boha na hoře
Sinaj. Druhá deska se zbylými přikázáními je ztracena a o jejím osudu není nic známo.
Hranaté kostely jsou členěny podobně. Zadní část ukrývá svátost, prostřední a
veřejná část už není tak striktně oddělena. Do všech kostelů se chodí bosky, v
některých jsou odděleny vchody pro muže a ženy (vevnitř se ovšem promíchají) a
jsou i kostely, kam ženy nemají přístup vůbec.
Výjimečný je moderní kostel sv. Marie Sionské v Axumu, který nechal postavit v roce
1965 Haile Selassie (ten z prvního odstavce). Je sice postaven na kruhovém
půdorysu, uložení tabotu ale vychází z rozdělení podle obdélníkových chrámů (tedy v
zadní části kostela), čímž vzniká velký kruhový prostor uprostřed pro shromažďování
věřících. A právě vedle tohoto kostela stojí dva nenápadné kostelíky, spíše kaple. Ten
starší, z doby císaře Fasilida ze 17. století, je v rekonstrukci, takže originální Archa s
deskami přikázání je dočasně přesunuta do kostelíku sousedního, aby se po ukončení
rekonstrukce vrátila na původní místo. Archu stráží jediný pověřený kněz, nikdo jiný
se k ní nesmí přiblížit (a snad ani ten kněz by neměl nahlížet pod přehoz). Kněz nesmí
opustit prostor těsně kolem kaple. Až v případě jeho úmrtí je vybírán nástupce. Takže
v každém okamžiku je na celém světě jeden jediný člověk s právem vidět Archu
úmluvy.
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Tak toto posvátné místo by správně skoro nikdo neměl ani zahlédnout, pod přehozem
se sv. Jiřím je ukryta nejsvětější svátost, kopie Archy úmluvy.

V pravém kostelíku je nyní "originál" Archy úmluvy, než se zrekonstruuje kostel krále
Fasilida ze 17. století vlevo. Ovšem jak bude přenesena, když jí nikdo nesmí vidět,
natož se jí dotknout, to nám nikdo nedokázal vysvětlit. Kněz, strážící Archu, se může
pohybovat jen po hranice dané oplocením. Zabezpečovací zařízení nikde v Etiopii
nepoužívají, jedinou zbraní kněze je ceremoniální kříž.

256

A co když to je jinak?

41.

Libor Novotný

Závěrem

Procestovali jsme společně pořádný kus světa, navštívili jsme nejznámější turistické
cíle i místa skoro neznámá. Pozorovali jsme přírodu, rostliny i zvířata, obdivovali
starobylé památky i nejmodernější stavby světa. Ochutnali jsme netradiční jídla,
spřátelili se s lidmi, žijícími stále ještě v souladu s přírodou daleko od civilizace
v našem chápání významu tohoto slova.
A přesvědčili jsme se, že ne vždy jsou platné běžné stereotypy a vžité představy,
které máme zakořeněny v podvědomí a ve kterých nás utvrzují někdy povrchní a
neinvenční reportáže v médiích. Nemusí být vždy pravda to, co se nám předkládá
jaká axiom, o kterém se nepřemýšlí a nediskutuje.
Nejsem historik, přírodovědec ani sociolog, přesto mne občas napadají kacířské
myšlenky, které mohou vědce pobavit nebo naopak rozčílit. V názoru na
Tutanchamona se mnou asi nebude souhlasit nikdo, kdo se o egyptologii byť jen
letmo zajímá. Ale nevadí, já netvrdím, že mám vždy pravdu, jen kladu otázky a
navrhuji jiné úhly pohledu. Protože co když je to jinak?
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