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Brazílie
Tento největší a nejlidnatější stát Latinské Ameriky je nesmírně rozmanitou a živou zemí
plnou superlativů a protikladů. Cestovatelé zde najdou zalíbení nejen v přírodní kráse a
nesčetných ekologicky chráněných rezervacích, ale i v lidových festivalech a oslavách. To
jsou důvody, které přivádějí do země každoročně více než 4 milióny turistů.
Brazílie má především největší komplex tropického deštného lesa na světě s největším
veletokem na Zemi – Amazonkou. Ta se na území Brazílie táhne v délce 6 570 km. V
Amazonii žije nejvíce původního indiánského obyvatelstva, z něhož ovšem do dneška
přežily pouhé zbytky. Amazonský prales zabírá zhruba polovinu celkové rozlohy Brazílie, ale
žije zde jen asi 7 procent z celkového počtu obyvatel. Bohužel však statisíce hektarů lesa
každoročně mizí.

Při svých dosavadních cestách jsme již viděli hodně zajímavých míst a krajin. Ale jeden typ
krajiny jsme prozatím neměli možnost poznat – pravý tropický prales. Kromě toho máme
pořád v živé paměti nádherné Viktoriiny vodopády, u kterých nám zcestovalí kolegové
vychválili prý ještě hezčí vodopády Iguazú. Takže přemýšlení o cíli další cesty nebylo
tentokrát složité – Brazílie nám vyplynula téměř automaticky.
Horší to bylo s výběrem cestovky. Líbil se nám program ČEBUSu, se kterým jsme
absolvovali Jižní Afriku, ale paní Blanka Pálenská nám zavolala nepříjemnou zprávu o
přesunu výchozího a cílového letiště z Prahy do Vídně. Při představě pěti hodin v autě po
celodenním leteckém trápení z Jižní Ameriky do Evropy jsme se raději poohlédli na internetu
po jiné cestovce. A měli jsme štěstí, narazili jsme na libereckou Soleadu, s programem
bohatším než ostatní poznávačky po Brazílii, s polopenzí a cenou přitom podobnou jako
jinde se snídaněmi a chudším programem.
Později jsme zjistili důvod. Soleada jsou prozatím jen dva spolumajitelé bez zaměstnanců,
vše zvládají sami ve dvou, s minimální režií. Živí je organizování a provázení Mexičanů po
Evropě, kromě toho občas uspořádají zájezd do Jižní Ameriky. Ke klientům mají podobně
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jako ČEBUS velmi osobní přístup, na maily odpovídají promptně a konkrétně, takže jsme
byli na cestu dobře vybaveni všemi potřebnými informacemi. Nevýhodou je naopak menší
zastupitelnost, to pak může vést k určitým zmatkům, třeba při nutnosti potvrzovat některé
služby den předem – tak se stalo, že nás někdy na letišti nečekal mikrobus a náš průvodce
Pavel musel shánět taxíky. Naštěstí se to netýkalo hotelů.
Na rozdíl od podobných programů jiných cestovek my jsme kromě obvyklého Ria, vodopádů
a Amazonie viděli i Sao Paulo, Salvador (ten občas v programech bývá), projeli jsme se v
bugynách kolem Natalu, a hlavně by byla obrovská škoda nevidět urbanistický a
architektonický experiment hlavního města Brasilie.
A tak jsme brzy ráno vyrazili na letiště. Letěli jsme v 7:00, sraz na letišti v 5:30 nám připadal
pozdní vzhledem k palubním lístkům na mezikontinentální let – čím dříve se odbavíme, tím
větší je pravděpodobnost sousedících sedaček, naštěstí jsme obdrželi mailem itinerář k
elektronickým letenkám a chtěli jsme se sami odbavit už kolem páté.
Cestou od firemní garáže na Balabence mně v taxíku zhasl display hodinek a začala tak
smolná série technických problémů této dovolené. V běžném životě banalita, před pátou
hodinou ranní s vyhlídkou záoceánského přeletu a poznávacího programu s mnoha
přesnými hodinami srazů nepříjemná komplikace. Uvažoval jsem i o koupi celých nových
hodinek v letadle nebo na amsterodamském letišti, ale bylo mně líto zbavit se výhody
teploměru a výškoměru, které na svých „dovolenkových“ hodinkách využívám. Nakonec se
povedlo vyměnit baterii hned druhý den v Sao Paulu.
Na letišti jsme po individuálním odbavení začali hledat místo srazu. Ještě nejsme zvyklí na
nový ruzyňský terminál a cestovky také nemají ustálené zvyklosti. Nakonec jsme se ale včas
trefili na správné místo, kde jsme se potkali jak se zástupcem Soleady, tak se svými
nastávajícími kolegy – třemi manželskými páry, dvěma muži (Franta s Pepou se přihlásili na
poslední chvíli a starali se nám celou dobu o dobrou náladu) a Irenou s dospělou dcerou
Štěpánkou.
Franta začal vykládat své zážitky a nepřestal mluvit prakticky až do rozloučení o tři týdny
později. Čekání na odlet tak uběhlo ani nevíme jak. Do Amsterodamu jsme letěli s ČSA, na
letišti Schiphol jsme měli čas právě tak na klidný přesun k našemu gatu a hned jsme
nastoupili do moderního Boeingu 777 společnosti KLM, ve kterém jsme strávili dalších 12
hodin letu nad Atlantikem. Tyto stroje již mají individuální multifunkční display, na výběr bylo
více než 50 různých filmů (já jsem stihnul jen Anglického pacienta), zkusil jsem si zahrát
chvíli pasiáns, na krabičce s jídlem bylo vytrhávací Sudoku – další skoro hodina času. Jídlo
a pití docela obstojné.
Po přistání v Sao Paulu byl teprve večer – ušetřili jsme 4 hodiny časovým posunem. Naše
trable pokračovaly dlouhým čekáním na druhý kufr. Na pásu se objevil asi jako poslední
zavazadlo ze všech, navíc měl uražené jedno kolečko. Na reklamacích byli ochotní, ale
nepřistoupili jsme na jejich návrh, ať jim kufr necháme, že jej opraví a doručí nám jej
kdekoliv po Brazílii. Sepsali jsme jen protokol o škodě a vyreklamovali jsme vše až po
návratu v Praze (společně s druhým kufrem poškozeným při letu zpět – asi do 10-ti dnů
jsme pak od KLM dostali úplně nové kufry). Zbytek dovolené jsme pak kufr museli tahat v
ruce nebo jej smýkat po zbytku konstrukce kolečkového mechanismu.
Ostatní tak na nás museli chvíli čekat, ale chápali naše obtíže. V příletové hale nás čekal
mladý světoběžník Ondra, toho času šestým rokem žijící v Brazílii (ženatý s Brazilkou a
čerstvý otec syna). Nasměroval nás ke směnárně (kurs nic moc, na ostatních letištích pak
byl vždy lepší) a následně do autobusu. Hotel Sao Paulo Inn byl sice ve čtvrti, kde prý
policajti nosí běžně zbraně odjištěné, ale my jsme tady nic nebezpečného nezažili.
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Sao Paulo
Město Sao Paulo je hospodářsky nejdůležitějším centrem celé Brazílie. V minulosti právě
odsud vycházely skupiny dobrodruhů, tzv. bandeirantes, kteří v honbě za otroky, zlatem a
drahokamy došli až na sever k Amazonce a na jih k řece Rio de la Plata a významně se
zasloužili o rozšíření území Brazílie až do těchto oblastí. Je zde soustředěno téměř 50%
veškerého brazilského průmyslu a sídlí zde nejvýznamnější brazilské společnosti. Z těchto
důvodů je pravděpodobně nejkosmopolitnějším městem Brazílie. V současnosti má již přes
20 milionů obyvatel, je největším městem Jižní Ameriky a jedním z největších na světě. Je
zde možno navštívit řadu zajímavých míst, ale určitě nepatří k hlavním turistickým cílům
návštěvníků Brazílie. A pokud sem nepřijíždí za obchodem, či ze zvědavosti spatřit největší
jihoamerické město, většinou zůstává mimo trasu jejich cest po Brazílii.
Dnes jsme ještě večeři neměli, byli jsme stejně najedeni z letadla. Po náročné cestě jsme
ani moc nevybalovali, stejně hned ráno pokračujeme dále.
Klasická hotelová snídaně, jako byla zde, se bude prakticky s jedinou výjimkou Amazonie
opakovat i v dalších dnech. Pečivo, párečky, smaženice z vajíček, salámy a sýry, džem,
občas jogurt. Kafe silné, ale nijak zvlášť dobré – káva je sice u nás k Brazílii přiřazována, ale
místní to tak necítí. Pěstuje se zde, ale vyváží se obvykle surová, aby se pražená dovezla
zpět (podobně jako ropa se rafinuje v cizině a benzín je zde proto poměrně drahý, alespoň
na zemi s tak velkou produkcí). Káva je často rovnou oslazena, my pijeme hořkou a tak jsme
byli občas zklamaní. Zato džusy vynikající.
Pokoje ještě nemusíme vyklízet, to kvitujeme, je to tak pro nás mnohem pohodlnější. Před
hotelem nás zdraví paní Eva, brazilská rodačka s českými rodiči. Žila 7 let i v Praze, takže
česky mluví skoro bez přízvuku, manžela má v jeho rodném Švýcarsku, kde se stará o
starou maminku, stejně jako Eva v Sao Paulu. Ani jedna z maminek není ochotna změnit
světadíl, manželství tak funguje jen na dálku s občasnými návštěvami. Eva sice není
zkušenou průvodkyní, s trémou přiznává, že jsme její první výprava (do Sao Paula turisti
přiletí spíše omylem nebo kvůli levnější letence), ale na jejím výkonu to není znát.
Vyrážíme pěšky přes most nad dávno neexistující řekou, první pouliční prodavači roztahují
prostěradla se svým sortimentem podél chodníků a Eva nařizuje schovat foťáky a kamery.
Sao Paulo se příliš nechlubí svým světovým prvenstvím v pouliční kriminalitě.
Mrakodrapy jsou zde tak nějak malebně barvité, je vidět, že jsme spíše ve starším centru.
Tradiční zdivo ještě převládá nad sklem a železobetonem i u výškových budov. Překvapuje
nás množství telefonních mušlí, jsou na každém rohu ve dvojicích nebo trojicích tvaru
trojlístku, nejčastěji zelené. A nečekaně často používané i v nynější éře mobilů.
Zastavujeme před kostelem, právě odbíjí celá. Interiéry kostelů Čechy v cizině obvykle tak
neohromují, jsme zhýčkaní těmi českými, které by se v této konkurenci určitě neztratily.
Proto hned pokračujeme za roh do levé ulice, kterou začíná obchodní zóna, sortimentově
organizovaná. Naše ulice je ulicí obchodů s nářadím, jsou jich zde desítky, jiné obchody se
tu ale nevyskytují, mají totiž své zóny. I prodej nářadí může vypadat esteticky, ulička má
atmosféru. Králem větších obchodů je obvykle barevný elektrický generátor poháněný
kovovým vodním kolem s průměrem až do dvou metrů.
Po schodech scházíme do kolmé ulice s textilem, lidí je zde podstatně více, svíráme proto
důkladně své kamery v batozích pověšených protentokrát na břichu. Ulice končí u haly, před
kterou se dáváme dohromady a společně vstupujeme do potravinové tržnice. A hned za
vstupní bránou začíná barevná exploze – stánky s ovocem, pojmenovat zvládáme asi každý
desátý druh, a to ještě jen přibližně. Eva se nám snaží jednotlivé druhy přiblížit, ale většina
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ani nemá český název, a jsou zde i takové, které neumí pojmenovat brazilská rodačka ani
portugalsky. A na každém dalším stánku objevujeme plody, které ještě na předchozích
pultech nebyly.

Nejvíce nás dostává kešu. Tak to jsme si opravdu představovali úplně jinak. A mysleli jsme,
že se pěstuje pro oříšky, kdežto pro Brazilce to je hlavně ovoce na vynikající džus (kešu =
portugalsky caju [ka:žu], džus tedy suco caju [súko ka:žu]). Oříšek v tvrdém zeleném obalu
visí pod žlutým až červeným ovocem velikosti jablka, přímo proti stopce.
Dlouho jsme se nemohli od ovocných stánků odtrhnout. Snažili jsme se zapamatovat
všechny jackfruity, cupuaçu, guavy a maracuje, ale stejně jsme u dalšího obchodu poznali
jen mango, avokádo a ananas, ostatní bylo opět nové. Prodavači nám občas dali ochutnat,
nedělalo jim problém zapózovat při focení. Jen domluva je špatná, mluví se tu jen
portugalsky (a většina rozumí ještě španělsky).
Sortiment se pozvolna změní až v druhé půlce haly, nejdříve je více různých oříšků a
sypkých plodů, pak přibývají flaštičky s desítkami druhů olivového oleje, sýry střídají
uzeniny, ale opět v desítkách druhů: nejvíce typů je stočeno jako hadi do spirál, podobných
na první pohled našemu kabanosu, ale při bližším zkoumání je zřejmé, že porovnáváme
neporovnatelné, tady to jsou evidentně kvalitní klobásy z čerstvého masa i sušené na
způsob čabajky. Nad pultem pod střechou visí kýty šunky, ale přestože je vedro, mouchy
nevidíme.
Následuje úsek ryb a mořských živočichů, krevety podle velikosti od miniaturních až po
skutečné obry, chobotnice, langusty a krabi ještě hýbou klepety, ryby celé i procované do
podkov nebo filetů. Některé „filety“ dosahují velikosti slušné půlky prasete, ryby musely být
několikametrové. Podle Evy jsou zde ryby mořské i sladkovodní, mořské prý chuťově
mnohem lepší.
Že Brazilci nejsou žádní troškaři, dokazují i hamburgry, kde náplň tvoří krájená mortadela,
ale tloušťka salámové vrstvy je dobrých 8 cm, jak se takový hamburgr jí, to si nedovedeme
představit.
Prostředí je natolik inspirativní, že si s Frantou začínáme tykat.
Eva nám chce ukázat další pamětihodnost velkoměsta – hlavní vlakové nádraží. To nás
příliš neohromí, zvláště když se stále více a více otepluje. Na tuto roční dobu prý až
neobvykle. Ale zima v našem slova smyslu tu nebývá nikdy. V měsících, na severní
polokouli označovaných za letní, zde klesá teplota k 10 stupňům, méně je jen zřídka. Domy
nejsou vybaveny topením, chlad se řeší navléknutím svetrů a ohřívacími elektrickými
dekami. Dnes ale teplota již brzy po ránu překročila třicítku, a to je zde začátek jara.
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Chvíli si Eva při hledání nádraží není jistá správným směrem, jako správná Brazilka se v
těchto místech pěšky ještě nepohybovala, vždy jen autem, ale ukáže se, že jdeme správně.
Nádraží trochu připomíná náš pražský wilsoňák, až na ty palmy kolem. Vedro nás trochu
zmáhá, takže další cestu si zkrátíme metrem. Lístky nejsou drahé, takže si cestovka dovolí
nás pozvat a zaplatit je, lístek se vloží do turniketu, který jej polkne a uvolní cestu. Metro má
více míst k stání než k sezení, lépe se tak zvládají dopravní špičky. Peróny jsou prostorné a
hlavně jsou ze všech stran kolejišť, takže se obvykle jedněmi dveřmi jen nastupuje a
protějšími jen vystupuje. To je velmi praktické.
Vystupujeme kousek od samotného oficiálního středu města, který tvoří katedrála a náměstí
před ní. Katedrála se jmenuje stejně jako čtvrť, ve které leží – Sé. Přestože se Lonely Planet
snaží o různá vysvětlení netradičního jména katedrály, žádné nám neznělo moc
důvěryhodně. Katedrála zřejmě není zasvěcená žádnému konkrétnímu svatému ani jiné
postavě a jmenuje se tak, jak se jmenuje. A hotovo.
Ze schodiště před dvojvěžatou katedrálou shlížíme na náměstí, na kterém by měl být
označen bod nula Sao Paula a okolí, bod, od kterého se počítají vzdálenosti. Ale náměstí je
zabedněno dřevěným plotem, zřejmě se rekonstruuje. Všude kolem je rozmístěna policie s
více než metrovými obušky, asi se chystá nějaké demonstrace. Brazilské pendreky se nám
zdají ve srovnání s českými alespoň dvojnásobné.
Již jen pěšky se vracíme k našemu hotelu. Procházíme kolem prvního mrakodrapu, dnes
utopeného mezi mnohem vyššími sousedními budovami – na střeše má zelenou zahradu,
uprostřed které prý bydlel jeho architekt, aby dokázal bezpečnost na svou dobu nevídané
stavby. Cestou také míjíme Národní divadlo, ze sousedního mostu opět nevidíme žádnou
řeku, v bývalém řečišti je dnes park s autostrádou, prohlížíme zdejší formu vánočního
stromu (spíše vysoké štíhlé teepee, kovový jehlan potažený červenou látkou). V bufetu
kupujeme vodu, už je opravdu potřeba.
Ostatní se vracejí do hotelu sbalit si poslední věci před přesunem do Ria, mně Eva ještě
pomáhá najít místo, kde by vyměnili baterku v hodinkách. Posílají nás z jednoho obchodu do
druhého, bez portugalštiny průvodkyně bych byl vyřízený. Nakonec jsme úspěšní – asi 30
metrů od vchodu do našeho hotelu. V sousedním domě je restaurace, u vchodu je vitrína s
hodinkami na prodej, za ní stojí prodavač se šroubováčkem a vyměňuje baterky. Zvládá asi
3 zákazníky najednou, mezi vytažením bankovek z peněženky jedním zákazníkem stačí říct
cenu druhému a rozšroubovat hodinky třetímu. Testuje mou ochotu zaplatit asi vyšší než
obvyklou cenu, protože před rozmontováním hodinek chce potvrdit, že skutečně jsem
ochotný dát 4 realy (asi 42 Kč). Po potvrzení, že skutečně tuto částku zaplatím, teprve
hodinky otevře, vymění baterii, znovu vodotěsně víčko zalepí a hodinky nařídí (to není tak
jednoduché, ale nemá s tím vůbec žádný problém). Celá operace trvá asi 2 minuty. V Mladé
Boleslavi bych to pod 80 Kč a čtvrt hodiny práce nepořídil, takže jsme oba spokojeni,
konečně budu vědět, kolik je hodin.
Před hotelem naložíme kufry do mikrobusu, loučíme se s paní Evou, Ondra jede s námi.
Mikrobus je dimenzován přesně na náš počet, část zavazadel musí ležet v uličkách a při
každém vystupování/nastupování je musíme vyložit. Ale zvládáme to lehce a v pohodě.
Projíždíme periferiemi největšího jihoamerického velkoměsta, slumům zde říkají favely, ale
nezdají se nám tak hrozné jako jinde, třeba v peruánské Limě nebo v Mexico-city. Ale prý
jsou mnohem nebezpečnější.
Až do Ria vede čtyřproudá dálnice velmi dobré kvality, ani provoz není tak hustý, jak
bychom mezi dvěma hlavními velkoměsty čekali. Krajina kolem dálnice je nádherná. Samé
kopečky, většinou zatravněné, občas stáda hovězího dobytka. Ten se nám zdá proti našim
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kravám trochu vychrtlý, ale to je typem, nikoliv nedostatkem potravy, té je zde evidentně
nadbytek. Na loukách nelze přehlédnout věže červených termitišť, ale jejich výška většinou
nepřesahuje 1m, maximálně 1,5m u těch nejvyšších. Nejprve se kocháme, ale i tak pěkná
krajina po několika hodinách ukolébá k dřímotě.
Ondra navrhuje dnešní polopenzi realizovat pozdním obědem, rádi souhlasíme a řidič
dostává pokyn najít motorest. Chvíli to trvá, stačíme ještě minout město s čerstvě
dokončenou největší katedrálou Jižní Ameriky (upoutá spíše velikostí než krásou, ale
vyloženě škaredá také není, alespoň z osmdesátikilometrové rychlost našeho mikrobusu).
Konečně zastavujeme u komplexu benzínové pumpy s několika typy restaurací, Ondra nám
doporučuje brazilskou specialitu – barbecue restauraci typu churrascaria, a je to dobrý tip,
tyto restaurace se stanou našimi nejoblíbenějšími. Jejich podstata je jednoduchá: zaplatí se
paušál a sní se co kdo zmůže, platí se jen pití. Uprostřed je pult s předkrmy (obvyklé je
sushi), přílohami a saláty (nejčastější přílohou jsou vždy rýže a špagety), každý si nandá a
začne pomalu jíst. V rohu místnosti je obrovský gril s dřevěným uhlím a zde jsou přes rošty
vyrovnány „meče“ s nabodanými kusy masa. Obsluha nosí jeden druh masa za druhým,
každému na přání odkrojí propečený kousek, po obejití celého stolu zbylé maso dá opět
opékat.
Zde začínali vepřovým, následovala kuřecí srdíčka, houstičky namazané česnekovým a
bylinkovým máslem (také na roštu), vepřové jazyky, různé druhy skopového a hovězího
především jako steaky. Na odlehčenou sýrové kostky a párečky. Nakonec vrchol – brazilská
specialita picanha, rumpsteak obalený pláštěm tuku, který mu dodává zvláštní šťavnatost. A
znovu od začátku. V tu chvíli jsme litovali, že jsme část žaludku zaplnili předkrmy, měli jsme
si nechat místo raději na maso!
Gratis caschasa, kukuřičná pálenka, je nakonec příjemnou tečkou.
Po usazení v mikrobusu jsme nejdříve mysleli, že zbytek cesty do Ria prospíme, ale když
jsme se začali spouštět z vnitrozemské náhorní plošiny serpentýnami k oceánu, otevíraly se
před námi takové výhledy, že nás pojídelní otupělost hned přešla. Do Ria jsme přijeli opět
přes favely a průmyslové čtvrti, první dojem tím byl trochu pokažený, ale když jsme se
přiblížili centru, brzy jsme pochopili, proč se Rio de Janeiro počítá k nejhezčím městům na
světě.
Rio de Janeiro
Jedno z největších a nejkrásnějších měst světa, nazývané CIDADE MARAVILHOSA –
nádherné město. Město s úžasnou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostrůvky
a vysokým hřebenem, na němž již začíná prales. Město, kde horská pásma spadají až do
centra města a přetínají kouzelné pláže. Nepřeberné množství zátok, zálivů a výběžků,
světoznámé vrcholy Cukrová homole či Corcovado, to vše uchvátí srdce každého
návštěvníka.
Projeli jsme známými luxusními čtvrtěmi Botafogo a Botanická zahrada, před námi nás
rozpaženýma rukama vítal Vykupitel na Corcovadu, za zálivem přímo z moře vyrůstala
Cukrová homole. To vše pod azurovou oblohou, která dojem umocňovala. Přestože byl čas
odpolední dopravní špičky, město bylo celkem průjezdné, po pár desítkách minut jsme už
vjížděli do tunelu oddělujícího známé pláže Copacabana a Ipanema od zbytku města. Nejeli
jsme přímo po pobřežní promenádě lemující Copacabanu, protože poslední čtyři přihlášení
byli ubytováni v jiném hotelu, na třídě souběžné s pláží, ale ne přímo na ní. Tady jsme chvíli
čekali na našeho definitivního průvodce Pavla, který byl ubytován také zde.
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Týden před námi totiž letěl do Brazílie kratší zájezd, jen na vodopády a do Ria. Rio de
Janeiro měly oba zájezdy společné, Pavel přiletěl s prvním zájezdem a zůstal v Brazílii s
námi, předchozí skupina se vrátila do ČR bez něj.
Po ubytování odloučené skupiny jsme popojeli pár stovek metrů dále, do našeho hotelu ****
Copacabana Oceano, skoro přímo na slavné pláži (respektive na rohu plážové promenády a
kolmé ulice). Hotel celkem pěkný, výhledy z oken ale nic moc. Pláž byla vidět jen z terasy na
střeše hotelu, kde byl i malý bar, bazének a jaccuza.
Dnes už byl jen volný program, už bylo dost pozdě, takže jsme jen vyvezli kufry do našeho
pátého patra a hned jsme vyrazili obhlídnout slavnou Copacabanu. Musí se přejít
autostráda, nejlépe na semaforech. Provoz je hustý, v pracovní dny je dokonce
čtyřproudovka s dělícím pruhem uprostřed asi do 10:00 hodin jednosměrná do centra, pak
se dva proudy změní do normálního provozu, aby opět v době odpolední špičky byl provoz
jednosměrný opačným směrem. Komunikace je od písečné pláže oddělena slavným
chodníkem, dlážděným černobíle do vzoru vln, opticky velmi zvláštně působících. Chodník
je rozpůlen na část pro pěší a část pro kola či kolečkové brusle. Ale klasických chodců je
málo, většinou se zde běhá, jogging je tu pořád velmi populární, běhají všechny věkové
kategorie, přestože u těch nejstarších se asi o běhu mluvit nedá, jejich cupitání nestačí ani
na tempo běžné chůze.
Pláž je dlouhá 5km, tedy na pořádné proběhnutí tam a zpět dostatečná vzdálenost.
Nedoporučuje se nosit na Copacabanu drahé foťáky, šperky a peníze, prý je to nebezpečné,
ale na první pohled to tak na nás nepůsobilo. Cítili jsme se bezpečně, ale byli jsme zde vždy
v příhodnou dobu, kdy tu už nebo ještě nebyl nával a současně jsme nebyli ani osamoceni.
Za chodníkem je řada stánků a restaurací, už v písku pláže. Pruh písku je mnohem širší,
než se zdá ze známých fotografií, za stánky se vejde několik hřišť na plážový fotbal nebo
volejbal a přesto zbývá dost místa na opalování a lenošení pod slunečníky. Moře je divoké,
vlny vysoké, na normální plavání to moc není, spíš se jen skáče a houpá ve vlnách. I teď,
počátkem jara, je oceán překvapivě teplý.
Co nás ale naprosto šokuje je ropná plošina v moři pár set metrů od břehu. To má být jedna
z nejhezčích pláží světa? Až večer z terasy vidíme, že plošina je plovoucí a remorkér ji
vyváží z doku v přístavu na širé moře. Další dny po ní nebylo ani památky.
Dalším překvapením je řada mrakodrapů podél pláže. Nejsou to totiž hotely, jak jsme tak
nějak automaticky očekávali. Jsou to asi nájemní domy, dobré 2/3 jsou ale vybydlené a
neobývané. Hotely jsou většinou v kolmých ulicích a to ještě poměrně řídce. Hotelů jsme
podle mapy napočítali asi 40, z toho přímo na pobřeží asi jen polovina. To je na 5 km docela
málo. Domy pláž docela hyzdí, naštěstí jejich žalostný stav už z běžné vzdálenosti není na
první pohled patrný. A nevypadá to, že by se chystaly nějaké rekonstrukce.
Ale zpět na pláž: skoro všechna hřiště jsou neustále využívána. Sportuje se pořád naplno.
Chvíli se neubráníme a musíme zastavit a pozorovat asi osmi až desetileté kluky hrající
fotbal. Míč se po písku pohybuje špatně a nevyzpytatelně, většina přihrávek a střel tak jde
vzduchem. To je vynikající škola kopací techniky, kterou by těmto klukům u nás záviděl
leckterý profesionál.
Pokračujeme k vodě. Teď k večeru je zde již poloprázdno, ale přes den je pláž plná. Brazílie
je křesťanská země a není tu u žen obvyklé koupání bez horního dílu plavek, ale používaný
horný díl svým minimalizmem často konkuruje spodnímu dílu, u Brazilek skoro bez výjimek
ve střihu tanga. Mladé Brazilky jsou ještě relativně štíhlé, ale přes boky určitě širší než
Evropanky. A od 13-ti až 14-ti let začínají rychle kynout v pase i bocích a přibývat na váze.
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Komplexy ale z toho nemají a své tvary neskrývají pod zbytečným nebo volným oblečením.
Trička jsou upnutá, sukýnky krátké.
Rychle se šeří, se sundanými botami se brouzdáme alespoň krajem oceánu, Kristus na
Corcovadu z naší části pláže není vidět – je schován za hřebenem jednoho z mnoha bližších
kopců. Zato na Cukrovou homoli ještě osvětlenou červeným zapadajícím sluncem vidíme
nádherně.
Potmě se vracíme do hotelu, obhlídneme nejslavnější pláž světa i z vrcholu našeho hotelu a
večer vybalujeme zavazadla, protože tady budeme spát několik nocí. Začínáme přicházet
Riu na chuť, ale neubráníme se srovnávání s Kapským Městem. Nedokážeme se
rozhodnout – je hezčí Rio nebo Kapské Město? Prozatím možná vyhrává jihoafrické město,
ale v dalších dnech uznáme, že Rio de Janeiro se mu krásou asi může rovnat.
Ráno po snídani jsme se spojili s první skupinou, o něco početnější. Víceméně náhodně
jsme se rozsadili na korby tří terénních polonáklaďáčků, které zvolil Pavel na cestu na
Corcovado. Na tuto dominantu města se dá vyjet buď pozemní lanovkou, nebo autem s
dostatečně výkonným motorem. Lanovka ovšem bývá dost obsazená, takže my pojedeme
džípy.
Aby nás Pavel všechny zvládl, přizval ještě dnes Ondru, který se posadil k nám, měli jsme
tedy po cestě i výklad o Riu, ve kterém Ondra šestým rokem žije. Projeli jsme Copacabanou,
minuli jsme známý hotel Plaza, první a nejznámější hotel Copacabany, ve kterém bydlívají
při pobytu v Riu celebrity typu prezidentů (Havel, Bush) nebo hvězd showbyznysu (Rolling
Stones). Tunelem jsme podjeli jeden ze zalesněných hřbetů klesající do oceánu, minuli jsme
guvernérský palác a dostali se do bohatých čtvrtí na zelených svazích nad centrem s
výhledem na oceán.
Občas jsme nad a před sebou zahlédli ostroh Corcovada a zapochybovali, jak tam může
auto vyjet (zadní strana není tak prudká, ale ta z města není vidět). Frantovi na noze přistála
kudlanka nábožná. Opatrně ji vzal a pustil ji na svobodu.
Cesta stoupala strměji a strměji, zatáčka střídala zatáčku. Vegetace houstla, kolem cesty se
les proměnil v prales. Motor dostával zabrat, cesta se zužovala. A těsně pod vrcholem již se
dvě auta nevyhnou a průjezd je řízen zřízenci. Řidiči nás vysadili a odjeli zaparkovat své
džípy. Dostali jsme 3/4 hodiny na prohlídku areálu.
Corcovado
Nejvyšší bod horského hřebenu v Riu, 704 m vysoký vrchol viditelný ze všech míst v Riu.
Pozemní lanová dráha vystavěná již v roce 1884 zaveze turisty až k samému vrcholu a
poskytne nezapomenutelné pohledy na město, stejně jako kouzelný průjezd pravým
pralesem. Socha Krista – Vykupitele, vystavěná na samém vrcholu v roce 1931, se již dávno
stala hlavním symbolem města. Její výška je 30 metrů, váha 1 145 tun a rozpětí rukou je 28
metrů.
Vystoupali jsme pár posledních schodů, hrdinně jsme pohrdli eskalátorem, a už jsme stáli
pod černým podstavcem, na kterém se tyčí třicetimetrová tisícitunová socha Krista –
Vykupitele. Socha je ze železobetonu pokrytého mozaikou, třemi miliony kousků kamene
mastku. Jen tato povrchová úprava trvala několik let práce. Monumentalita sochy vyniká jak
v její blízkosti, tak z dálky, kdy je umocněná výškou skály, na které stojí.
Kristus je samozřejmě dominantou Corcovada, ale na vrcholek se jezdí také kvůli pohledům
na město z ptačí perspektivy.
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Socha hledí na západní část města směrem k pláži Ipanema, před sochou je vyhlídková
plošina, samozřejmě plná turistů, kteří si neváhají lehnout na zem na záda, jen aby získali
efektní snímek Krista. Z plošinky je vidět laguna a dostihové závodiště – Jockey club.
Kristus hledí dopředu, nevidí tak na druhou z městských dominant, Cukrovou homoli.
Ukazuje na ni svou levou rukou, podobně jako na bohaté čtvrti Flamengo a Botafogo, za
kterými se homole tyčí z vod mořského zálivu.
Pořídili jsme pár fotek městského panorámatu, prošli jsme krámky pod podstavcem a byl asi
právě čas na návrat do džípů.
S komplikacemi se nám podařilo vyjet z nejužšího místa, dolů jsme jeli stejnou cestou s
jednou výjimkou – zastavili jsme na vyhlídce u helioportu, odkud létají vrtulníky na krátký let
kolem Corcovada nebo jiných míst Ria – podle zájmu a množství peněz pasažérů.
Do hotelu jsme se vrátili po poledni, dostali jsme krátké volno na regeneraci a před druhou
jsme se hromadně vydali na Copacabanu do restaurace na oběd. Opět to byla restaurace
typu „sněz, co můžeš“, tentokrát ale nebyly hlavním chodem steaky, ale typická masa v
omáčkách, většinou tmavé barvy, často s fazolemi. Jako příloha rýže. Samozřejmě spousta
salátů a ovoce, přesto většina lidí byla z domorodé kuchyně zklamaná. Steak je prostě
steak.
Jako aperitiv nebyla caschasa, ale pomerančový likér.
Odpolední a večerní program jsme dnes měli rozdělený. Část z nás projevila zájem o
návštěvu fotbalového zápasu na stadionu Maracaná, zbytek fotbal nezajímal natolik, aby byli
ochotni zaplatit asi 900 Kč za lístek. S těmi tedy odjel Pavel na tramvaj do Santa Teresy,
kterou s fotbalovými fanoušky absolvuje zítra.
Lístky na zápas se daly koupit přímo na hotelové recepci, zrovna dnes hrálo domácí
Flamengo, jeden z nejlepších brazilských klubů. Přihlásilo se nás 13, na recepci nás
vyzvedla brazilská průvodkyně Sylvia, naložila nás do autobusu, po cestě jsme přibrali ještě
další 4 fanoušky z jiných hotelů na Copacabaně a vyrazili jsme. Dostali jsme v autobusu
základní výklad o stadionu a Flamengu, dokonce v angličtině, což v Brazílii není vždy
pravidlem. Sylvia každou větu začínala slovy: „People, look!“ – „Lidi, hleďte“, a všechno, co
jsme cestou míjeli, bylo „very, very nice“ nebo „very, very good“. Ke konci cesty jsme už
Sylvě hlasitě pomáhali s tím jejím very, very.
Maracaná patří k největším světovým stadionům. Má oválný tvar, s vysoko zvednutými
zastřešenými tribunami, na které se kdysi vešlo na 200.000 diváků, po změně pravidel, kdy
FIFA zakázala místa na stání, byl stadion přebudován a nyní má kapacitu 120.000 sedících
diváků.
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Autobus nám zastavil před hlavním vchodem, už se tu hloučkovali první domácí příznivci v
dresech a s vlajkami domácího Flamenga. Situaci kontrolovala jízdní policie, ale jejího
zásahu nebylo potřeba, hostujících fanoušků bylo tak málo, že to na konflikt nestačilo. Prošli
jsme turnikety a našli si místo na tribuně „bílá 12“. Okamžitě se kolem nás vyrojily desítky
prodavačů všeho možného – čepic, dresů, popcornu, piva, vody, oříšků, zmrzliny a
podobného sortimentu. Ceníkem měli obvykle potištěné tričko na zádech.
Zápas sledovalo asi 25.000 fanoušků. Nebýt toho, že se shlukli na dvou tribunách, byl by
stadion úplně prázdný. Hostující fanoušci měli sice vlastní sektor, ale bylo jich jen několik
desítek.

Domácí mužstvo nastupovalo za nadšení fanoušků, nástup hostů provázelo bučení.
Zápas sice začal náporem Flamenga, ale v osmé minutě uteklo levé křídlo hostů a
Flamengo prohrávalo 0:1. Zápas byl kouskovaný množstvím faulů provázených zraněním,
každou chvíli muselo na trávník vjet vozítko, kterým jsou zranění odváženi za postranní čáru
k ošetření.
Úroveň hry byla slabá, přestože se hrálo semifinále brazilského poháru, hra silně
připomínala zápas dvou mužstev ze spodní části tabulky české ligy. První poločas sice
fanoušci ještě vydrželi, ale bylo vidět, že dnes se svým týmem spokojeni nejsou.
V přestávce na trávník nastoupil děda asi 65 let starý, který si nadhodil míč a celou
přestávku mu už nespadl na zem, celou dobu dribloval oběma nohama. Asi to byl nejlepší
výkon dne. Po přestávce hra pokračovala v podobném duchu, jako v první půli, fanoušci
přestali Flamengo povzbuzovat a naopak začali na své hráče bučet. My jsme se docela
dobře bavili, zvláště když začal komik Franta zápas hlasitě komentovat. Ale domácí fanoušci
nesli stav těžce.
Nakonec dostalo Flamengo ještě jeden gól a fanoušci začali hromadně odcházet. Bučení už
nepřestávalo. My jsme nemohli spustit oči z tlustého fanouška před námi, který při každé
zkažené přihrávce vyvalil oči a vytlačil ze sebe zabučení, které muselo být slyšet i na
protilehlé tribuně. Nemohli jsme se udržet a smáli jsme se už nahlas, k velké nelibosti
ostatních diváků. Až jsme měli strach, aby na nás pak někde nečekali, takže jsme se trochu
krotili.
Mezitím se zešeřilo, hřiště osvítily reflektory, když najednou začal být úprk diváků mnohem
masovější než do té doby. Chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že začalo pršet a diváci
utíkají z nižší části tribuny, na kterou padá déšť, do vyšších částí chráněných střechou (kde
jsme seděli my již od začátku). Neměli jsme s sebou deštníky, ale naštěstí se letní liják brzy
vyčerpal a konec zápasu už byl opět bez deště.
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Sylvia na nás čekala na smluveném místě, odvedla nás k autobusu a místo Flamenga
chválila hostující tým ze severu země. Byl very, very good.
Cestou řidič zpomalil u slavného sambodromu, ale už byla tma a moc jsme toho neviděli.
Na hotel jsme se vrátili kolem půlnoci, právě tak včas, abychom se stihli trochu vyspat na
zítřejší program. Ten ale začínal na úplně stejném místě.
Z hotelu jsme tentokrát jeli autobusem, obě skupiny najednou. Známou cestou jsme dojeli k
Maracaná, nešli jsme dovnitř hlavním vchodem, ale kolem stadionu jsme se dostali k
administrativnímu centru a zřejmě i VIP vchodu.
Pavel šel dovnitř se skupinou, která nebyla večer na fotbale, my ostatní jsme měli chvíli
volna, kterou jsme strávili před vstupem do útrob stadionu na místě s čestnými stopami
nejlepších fotbalistů všech dob.
Největší zájem byl o chodidla Edsona Arantese do Nascimento – známějšího pod
fotbalovým jménem Pelé. Asi se nenašel nikdo, kdo by se nevyfotil s nohou položenou na
jeho stopě. Ale jsou zde i chodidla Eusébia, Romária, Beckenbauera a dalších.
Vyfotili jsme se navzájem před plakátem zaplněných tribun, pobavila nás tráva z hrací
plochy prodávaná v drnech po 10 dolarech, žízeň jsme zahnali kokosovým mlékem (z
ořechu uloženého v mrazáku, takže i mléko byl pěkně vychlazené).
Mezitím skončila prohlídka druhé skupiny a my jsme se tedy mohli autobusem přesunout na
pár set metrů vzdálený sambodrom. Sambodrom je vlastně kilometrová ulice odnikud nikam,
z jedné strany lemovaná tribunou. Využívá se jednou ročně, na jaře při karnevalu.
Karneval trvá jeden týden a jeho vrcholem je defilé tanečních samba škol právě před
tribunami na sambodromu. Přípravě na karneval věnují členové škol celý rok a často i
většinu vydělaných peněz. Kostýmy jsou sice nádherné, ale jejich bohatosti odpovídá i jejich
cena.
U sambodromu je obchod se suvenýry, kde je možné si za 3 realy (30 Kč) půjčit kostým a
nechat se v něm vyfotit třeba i na samotném sambodromu. A turisti to občas využijí, také
jsme si několik cizích lidí v krojích vyfotili.
Nakoupili jsme nějaké suvenýry a pokračovali jsme dále. Přejeli jsme k zátoce a najeli jsme
na 13 kilometrů dlouhý most, který spojuje Rio de Janeiro se sousedním městem Niterói.
Svého času to byl nejdelší most na světě, o svůj primát sice už přišel, ale pořád je to
velkolepé technické dílo.
Kousek před Niterói má most dokonce vlastní „kopec“, aby pod ním mohly proplouvat i velké
lodě. Auta na mostě doprovází mořští ptáci.
A už při sjezdu z mostu na pevninu je vidět další zajímavá stavba – muzeum současného
umění od nejznámějšího brazilského architekta Oscara Niemayera, připomínající létající
talíř.
U talíře muzea jsme měli fotozastávku, krásná je nejen budova muzea, ale i pohledy přes
zátoku na sousední Rio.
Stejnou cestou jsme se vrátili zpátky do Ria. Autobusem jsme projeli staré centrum města,
na náměstí u divadla jsme vystoupili a Pavel domluvil oběd v nárožní restauraci. Jídlo bylo
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dobré a kromě toho nás potěšil malý kalendář na následující rok, který jsme tu dostali.
Další zastávkou byla Niemayerova katedrála.
Opět budova velmi netradiční, tentokrát ve tvaru indiánské pyramidy. Zvenku strohá, zevnitř
nádherně barevná stavba. Dvanáctiúhelníkový kužel má totiž čtyři své strany prosklené
barevnými mozaikami, které propouštějí vnější denní světlo. Strop je z bílého skla tvořícího
tvar kříže. A v prostoru se vznáší kříž visící na předlouhém laně.
Samozřejmě je zde nádherná akustika. Prošli jsme si katedrálu a potěšilo nás, že se zde
myslí nejen na duchovno, protože je možné zde využít i toalety.
A nebyl by to Niemayer, aby nepřidal ještě speciální zvonici bez vnějšího pláště,
připomínající vzdáleně naše cvičné hasičské věže.
Pěšky jsme se od katedrály přesunuli na blízké náměstí, kde jsme si prohlédli kostel s
lavicemi ze vzácného dřeva pau brasil, které dalo jméno celé zemi. Autobusem jsme
popojeli dále, chtěli jsme lanovkou vyjet k dalšímu známému kostelu, ale spodní stanice
lanovky je v budově, která dnes je zavřená – je totiž neděle. Ale k chrámu je možné vyjít i
pěšky, takže se nic neděje. Kostel je zdobený dřevořezbami a zlatem, podobný styl je v
Latinské Americe k vidění poměrně často. Takže více než samotný kostel nás zaujal
probíhající křest v jedné z kaplí a hlavně kolibříci před kostelem. A také krásné červené
květy heliconie.
Nasedáme do autobusu a necháme se přivézt pod spodní stanici lanovky na Cukrovou
homoli.
Cukrová homole – PAO DE AÇÚCAR
Vrchol vysoký 390 m, který prudce ukončuje horský hřeben přímo na pobřeží. Jeden z
nejznámějších a nejvyhledávanějších cílů turistů, přímo uprostřed města nad pláží
Copacabana. Po výjezdu lanovkou na vrchol kopce se nabídne úchvatný pohled na Rio,
velikou zátoku zařezávající se do pevniny i na scenérii hor protínajících město. Na jedné
straně oceán s množstvím drobných ostrůvků, na straně druhé město zakončené dalším
symbolem města – vrcholem Corcovado se sochou Krista.
Na samotný vrcholek homole se musí vyjet nadvakrát. Nejdříve nás první lanovka nad zády
horolezců zdolávajících téměř kolmou a hladkou stěnu vyvezla na mezistanici. Tady se musí
vystoupit a přejít kousek pěšky.
Už tady jsou pěkné výhledy na město, takže nijak nespěcháme a užíváme si večerního
mírného poklesu teploty. Mimo jiných rostlin a stromů nás zaujal jackfruit – chlebovník s
opravdu pořádnými plody. Ale chceme se dostat až nahoru, takže po pár minutách
pokračujeme ke stanici druhé části lanovky a vyjíždíme až na samý vrcholek Cukrové
homole.
Na vrcholku je vyhlídková plošina, obchod se suvenýry a park upravený do vzhledu pralesa,
pouštíme se zkusmo dolů pěšinkami, ale nevidíme jejich konec, možná vedou až někam
dolů pod homoli, raději se tedy vracíme, abychom se mohli dále kochat výhledy.
Z vyhlídkové plošiny máme před sebou Rio jako na dlani. Vidíme v dálce Corcovado, pod
námi je několik malých romantických pláží, vlevo padá soumrak na Copacabanu, někde tam
je náš hotel. Ani pohled na moře není nezajímavý. Z moře se noří desítky ostrůvků různé
velikosti.
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Hledáme nejhezčí výhledy a nakonec se nám nejvíce zalíbí plošinka s pohledem na
Copacabanu. Sice už bychom měli jet dolů, ale přemluvíme Pavla, aby nás ještě chvíli
nechal, že bychom chtěli i noční snímky. Všichni souhlasí a vyplatí se – noční Rio je
nádherné.

Ráno nás před hotelem čekají mikrobusy klenotnické firmy H.Stern, aby nás odvezly na
prohlídku asi nejvýznamnější jihoamerické klenotnické firmy. Už při nástupu dostáváme
symbolický dárek – kovový přívěšek se symbolem Cukrové homole. Další dárek dostáváme
při vstupu do areálu firmy, tentokrát trojúhelníkový hranol, který lze rozbalit a odkrýt tak tři
kulatá okýnka s krystalem akvamarínu, turmalínu a citrínu.
Exkurze vede chodbami s průhledy do dílen, kde se vyrábějí šperky – brousí se kameny a
usazují se do zlatých prstenů, náušnic, náhrdelníků a dalších šperků. Ve vitrínách jsou další
ukázky šperků a samozřejmě i safírových hodinek – chlouby firmy H.Stern. Ovšem ne
všechny šperky a hodinky jsou pravé, často se jedná o velmi realistické hologramy, které
nás přímo nutí šáhnout si do prázdna a přesvědčit se, že se jedná o klam.
Na závěr je pochopitelně prodejna. První stanoviště ještě nabízí obyčejné skleněné kameny
s cenami kolem 50 dolarů, což je na cenovce napsáno jako 50 a malé U$. My si vybíráme
ale až u dalšího pultu přívěšek za 75 dolarů. Alespoň si to myslíme, protože po dotazu na
cenu prodavačka nic neříká, ale píše cenu na papír. Platím kartou a po zaplacení vidím na
lístku 750$ . Protestujeme a prodavačka říká, že přece nemůžeme chtít pravý akvamarín za
75 dolarů. Cena je totiž správná, finta je v psaní ceny, kdy nám prodavačka cenu napsala
jako 75 a malinké O$, podobně jako na počátku U$. Nechtějí zde zákazníky okrást, jen je
chtějí přinutit koupit si šperk desetkrát dražší, než měli v úmyslu. Asi bychom nebyli první,
kdo by se doma při čtení výpisu divil.
Platbu nám stornují, na nákup jiného šperku nám již nezbývá čas, takže smůla.
Cestou zpět se nenecháme dovézt k hotelu, ale vystupujeme u botanické zahrady. U vstupu
je sousoší převádějící do třírozměrné formy známý obraz H. Mattise Tanec, za ním jezírko s
želvami.
Botanická zahrada má v horní části umělý prales, Irena se Štěpánkou tam viděly stádo opic,
asi makaků, my jsme to štěstí neměli. Vloni tady zase turisté ze Soleady potkali lenochoda.
Orchidárium nás zklame, protože moc orchidejí zrovna nekvete, zato stromy tu jsou úžasné.
Zahlédneme několik krásných motýlů, na stromech lze spatřit exoticky vypadající ptáky.
Botanická určitě stojí za návštěvu, strávili jsme tu příjemné asi dvě hodiny.
Do hotelu se vracíme autobusem MHD – Pavel mávnul, jinak by autobus nezastavil, platí se
jednotná cena bez ohledu na cílovou stanici, a to průvodčímu u turniketu v přední části
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autobusu.
Odpoledne nás čekal výlet otevřenou tramvají do čtvrti Santa Theresa, který už druhá
polovina skupiny absolvovala, když my jsme byli na fotbale. Pěšky jsme došli ke stanici
metra, kterým jsme jeli asi 7 stanic. Ve výstupní stanici byl nějaký problém s uzavřeným
výstupem na naší straně, ale policista nás nasměroval k jinému východu. Tím nám trochu
znepříjemnil orientaci, ale na druhou stranu jsme se tak dostali k náměstí, z něhož vede
ulička, na které stojí známá kavárna Colombo. Pavel si byl skoro jistý, že dnes bude zavřená
(stejně jako když tu byl s první skupinou), přesto nás nechal chvíli čekat a šel obhlídnout
situaci. A už o pár minut později na nás z rohu mával, že můžeme jít, kavárna je otevřená.
Následovali jsme Pavla do uličky s domy v koloniálním stylu, od kterého se liší jen průčelí
právě kavárny Colombo, kde barevnou fasádu a dřevěné balkonky okolních domů nahrazuje
sklo, zrcadla a kov spíše v secesním duchu (ale určitě ne v čisté secesi).
A podobně je vyveden celý interiér kavárny. Dřevem obložený strop, stěny celé pokryté
velkými zrcadly zasazenými do dřevěného vyřezávaného obložení. Podlaha a desky
kulatých stolů z mramoru, dřevěné vyplétané židle. Zrcadla jsou kolem barových a
obslužných pultů nahrazena policemi od podlahy po strop, plnými různých lahví, takže
celkový dojem z pohledu na police nevybočuje z atmosféry celé kavárny – opět převažuje
sklo.
Vyhlédli jsme si u pultu za vstupem lákavě vyhlížející zákusky, snažili jsme se zapamatovat
si jména těch, na které jsme měli chuť, protož nám bylo jasné, že portugalsky psaný jídelní
lístek nám asi nepomůže. A k pití nám Pavel jednoznačně doporučil zdejší specialitu –
kapučíno, což je ve zdejším pojetí rozpuštěná čistá hořká čokoláda s čepicí husté šlehačky
posypanou čokoládovými hoblinkami.
I zákusek i kapučíno byly výborné. Kavárna je klimatizovaná, což při vedrech, která zrovna v
Riu panovala, bylo velice příjemné. Užili jsme si tady velmi pohodovou poetickou
půlhodinku.
Ani se nám nechtělo zpět ven do toho horka. Naštěstí to ke stanici tramvaje nebylo daleko.
Už se tady tvořila fronta. Vstup na perónek je uzavřen, pokladna se otevírá asi tři minuty
před odjezdem tramvaje. Tramvajky jezdí po jednokolejné trati s výhybkami pro míjení
dohromady tři, při délce cesty tam a zpět to znamená odjezd zhruba po dvaceti minutách,
bez přesnějšího jízdního řádu. Bylo nám jasné, že do první tramvaje se nedostaneme, ale ta
naštěstí přijela už po pár minutách, takže jsme věřili, že nebudeme čekat déle než půl
hodiny.
Žluté tramvaje jsou opravdu hodně staré. Konstrukce a sedačky jsou ze dřeva, kovové díly
jsou značně zkorodované, až to nebudí důvěru. Na jednu sedačku se vejdou asi čtyři lidé,
řad je několik za sebou, ale další značné množství pasažérů visí na stupátkách vně vozu,
přidržujíce se madel. Průvodčí zkontroluje lístky zakoupené v pokladně (cena lístku je asi 6
Kč, cestovka proto nemá problém zařadit tento výlet do oficiálního programu jako plně
hrazený), u cestujících přiskakujících ve stanicích nebo i za jízdy vybírá jízdné průběžně po
cestě, mezi řadami přelézá venkem, pokud někdo potřebuje vystoupit, dá to strojvedoucímu
vědět zataháním za špagátek nad hlavou, který končí zvonečkem u strojvedoucího.
Druhá tramvaj přijela dokonce dříve než za očekávaných 20 minut, byli jsme skoro první na
řadě, takže jsme si chytli pěkná místa v zadní části vagónku.
Cesta začíná průjezdem kolem katedrály, následuje jízda po starém viaduktu, kdy se
tramvaj rozkmitá v podélném směru, asi kvůli nerovnosti kolejnic, které nebudou o moc

file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest... 22.10.2012

Brazílie

Page 15 of 68

mladší než tramvaj. Začínají přiskakovat další cestující. Dopředu se s nimi počítá, už na
počáteční stanici nenechá obsluha tramvaj plně obsadit, aby bylo možné přistupovat.
Tramvaj totiž není brána jako turistická atrakce, ale je to regulérní způsob dopravy do Santa
Theresy hlavně pro domorodce.
Cesta začíná prudce stoupat, za chvíli je nám jasné, že normální tramvaj by tudy nevyjela,
ať už kvůli převýšení, tak pro malý poloměr zatáček. Lidé přistupují a vystupují, místy se
otevírají nádherné výhledy na město. Po třiceti minutách, které nám připadají velice krátké,
tramvaj končí ve slepé koleji, otáčí se zacouváním do úvratě.
Trochu delší zastávka je na náměstíčku v Santa Therese, kde nastupuje nějaká turistická
výprava, celkově ale jede dolů méně lidí. Využíváme toho a zkoušíme na vlastní kůži, jaké to
je viset za madla z tramvaje.
Nadšeni vystupujeme na dolní stanici, fotíme se naposled ve stojícím voze a prosíme Pavla,
aby s námi zašel ještě pod viadukt, odkud by se mohly pořídit zajímavé záběry tramvaje na
mostu. Pavel ochotně souhlasí, cesta je sice trochu delší, než jsme počítali, u viaduktu
čekáme 10 minut na první projíždějící tramvaj, ale jsme spokojeni. Vracíme se stejnou
cestou metrem do hotelu.

Hned spěcháme na večeři do churrascarie na Copacabaně, ta zdejší se kromě masa
specializuje na suši, druhů mají skutečně hodně, vybere si každý. A když ne suši, tak určitě
karpačo, nebo něco jiného. Jen je třeba dát pozor, aby se člověk nepřejedl předkrmů dříve,
než se začne nosit maso.
Po večeři nás ještě upoutalo sklízení ze stolů, obsluha má propracovaný systém skládání
talířů na ruku do obrovské růžice, jeden číšník tak sklidí při jedné cestě celý stůl pro 12
hostů.
Část výpravy zůstává v restauraci, my a hrstka dalších spěcháme do hotelu, protože jsme si
fakultativně připlatili Samba show. Jsme trochu skeptičtí, počítáme s tím, že turistická show
nemůže nahradit zážitek z pravého karnevalu, ale uvidíme aspoň něco. Přijíždí pro nás
brazilsky pohodlný autobus – zdejší autobusy často jezdí dlouhé trasy, proto se nešetří na
pohodlí. Rozestupy mezi sedačkami i šířka sedačky jsou až předimenzované, do měkoučké
sedačky se člověk přímo zaboří. Jedeme Riem asi půl hodiny a už zdálky nás vítá nápis
oznamující největší samba show na světě.
Sál je sice prozatím poloprázdný, nejlepší místa pod pódiem jsou však už obsazena.
Zkušený Franta nezaváhá a zamíří na balkón, my s ním. Naše místa nakonec vyhodnotíme
jako jedny z nejlepších v sále, jsme zboku přímo nad pódiem, výhled máme nádherný.
Škoda, že jsme podlehli informacím průvodců, že se nesmí natáčet na kamery. Ti, co
neposlechli, klidně točí celé představení. A je co točit.
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Ještě před začátkem představení obchází obecenstvo velmi úsporně oblečené tanečnice
(kromě bohatého střapce na hlavě) a přemlouvají hlubokým důvěrným hlasem zejména
muže ke společné fotce za 10 dolarů. Přitom ruka tanečnice hladí turistu po ramenech a
zádech. Překvapivě mnoho mužů se nechává fotit, tanečnice jsou při focení velice těsně
nalepeny na partnera, což pomáhá získat další zákazníky. Již více oblečené hostesky pak
ruší při představení roznášením vyvolaných fotek a inkasováním peněz.

Brazilci patří mezi nejmuzikálnější národy světa. Díky svým africkým kořenům je hudba v
Brazílii součástí společenského života a je neoddělitelně spjata s tancem. Mezi nejznámější
brazilské tance patří samba. Je považována za základ brazilské muziky a kořeny pocházejí
od afrických přistěhovalců v Bahíi. Pravděpodobně byla poprvé představena v roce1917 na
karnevalu v Rio de Janeiro. Od té doby získala neuvěřitelnou popularitu mezi obyvatelstvem
a je považována za národní muziku.
Představení začíná přesně, překvapivě většina vystoupení není věnována sambě. Začínají
černí bubeníci, které jejich rytmické číslo evidentně baví a baví i publikum. Pokračují
brazilské folklórní tance, capueira a jiné, všichni tanečníci a tanečnice mají bohaté kostýmy,
občas ale karnevalově vyzývavé.
Až v druhé půlce nastupují pravé karnevalové samba tanečnice v kostýmech, které se snad
ani nedají popsat, je třeba je vidět. Tanečnice v těch nejhonosnějších kostýmech už ani
nemohou tančit, jen se pohybují mírným přísuny nohou, malinko se pohupují v bocích a
všechny se naplno usmívají na okolí. Hrozí nebezpečí, že při rychlejším pohybu by je jejich
kostým převážil, udržují rovnovážný stav jen skvělým vrozeným smyslem pro rovnováhu.
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Tanečnice přicházejí po jedné, každá pomalu protančí promenádu po molu vycházejícím z
pódia do publika a pak se zařadí mezi ostatní. Obecenstvo je nadšené. Už kvůli těmto
kostýmům se vyplatí samba show vidět. Argumenty, které jsme slyšeli od kolegů, kteří se
nezúčastnili, jsou naprosto nepodložené – že viděli karneval v televizi nebo na hotelu v
rámci animačního programu při večeři – to jsou naprosté nesmysly. Jediným
akceptovatelným argumentem, proč nevidět tuto samba show, by mohla být účast na
samotném karnevalu.
Konec estrády je mírně rozplizlý, konferenciér se snaží v mnoha jazycích dostat na pódium
zástupce jednotlivých zemí, zábava se tak stává poněkud německo-mexicko-americkou. A
japonskou, samozřejmě. Odjíždíme do hotelu maximálně spokojeni.
Ráno nás čeká přelet do Salvadoru. Hotel budeme opouštět v 10 hodin. Večer si
uvědomujeme, že jsme se ještě nestihli okoupat na Copacabaně, nastavujeme tedy budík
na šestou.
Recepční jsou překvapeni našimi plavkami, vědí, že máme odjíždět a pro jistotu nám to ještě
jednou připomínají. Přeběhneme autostrádu a prázdnou pláží míříme k moři. Nejsme tu
sami, již v tuto hodinu jsou zde lidé, převážně sportující. Voda sice není úplně teplá, ale
koupat by se dalo, nebýt ovšem velkých vln a vratných proudů, které jasně ve vodě cítíme.
Vlezeme do vody asi po pás, mezi dvěma vlnami se párkrát rychle ponoříme, ale není to ten
pravý požitek. Nicméně koupali jsme se na nejznámější pláži světa.
Autobus nás svezl na letiště, bez problémů pak proběhl let do Salvadoru, bývalého hlavního
města Brazílie. Ke svačině byla zapečená bagetka se sýrem, poněkud nasládlá, tradiční
jídlo největších brazilských aerolinií TAM, na kratších letech střídané studenou bagetou, již
ne tak sladkou.
Na salvadorském letišti byly trochu zmatky, nečekal nás mikrobus, Pavel tedy sehnal čtyři
taxíky. Bohužel se do našeho nevešly oba naše kufry, nosič tedy jeden z nich popadl a
utíkal s ním pryč. Varováni před zloději jsme vyrazili za ním, abychom zkontrolovali, kam jej
vlastně chce naložit. Uložil jej do správného auta, bohužel tato chvilková ztráta koncentrace
nás stála malý Olympus mjú 700, který jsem měl přidělaný na pásku ledvinky. Obvykle na
něm mám položenou ruku, asi při úprku za kufrem jsem polevil a na hotelu už jsem foťák
neměl. Jiný z nosičů jej pravděpodobně odřízl žiletkou. Vždy jsem si myslel, že zrovna toto
se mně konkrétně stát nemůže, že si opasek uhlídám…
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Salvador de Bahía
Salvador je duší Brazílie. Město krásně umístěné u zátoky Všech svatých bylo od počátku
politickou, ekonomickou i administrativní silou Brazílie. Město je rozděleno na horní a dolní
část. Horní část představuje největší a nejlépe dochovaný koloniální architektonický komplex
v Brazílii. Slavná oblast Pelourinho s úzkými, dlážděnými ulicemi s domy s výraznými
pastelovými fasádami a nádhernými bohatě zdobenými kostely uchvátí každého
návštěvníka. Celá atmosféra dávných časů je ještě zdůrazněna černošskými obyvateli, kteří
se zde prochází v bělostných krojích a se kterými se určitě necháte vyfotografovat. Stále
budete narážet na výrazné africké vlivy v hudbě, tanci, jídle, oblečení i zvycích. A po
okouzlení městem jistě neodmítnete odpočinek na nádherných zlatavých plážích.
Doporučené výlety:
Historický Salvador (Horní město)
Panorama Salvadoru (Dolní město)
Ostrov Itaparica
V Salvadoru jsme byli ubytovaní ve stylové poussadě (rodinném penzionu) Villa Carmo ve
starém městě – Pelourinhu.
Staré centrum Salvadoru je vzorovou ukázkou koloniální architektury. Pestrobarevné fasády
domů jsou doplněny balkony, okna zdobená mřížemi a okenicemi. Ulice jsou úzké a strmé –
celé staré město je kopcovité. Domy mají rozdílný počet pater při pohledu z ulice a při
pohledu od moře, stojí totiž na hraně svahu, strana od moře je proto vyšší. Do úzkých uliček
se jen těžko vejdou davy lidí, všude je permanentní zmatek, hluk a tlačenice, klid nastává až
těsně nad ránem.
Naše poussada má právě tolik pokojů, kolik jich potřebujeme pro ubytování naší výpravy.
Pokoje mají velmi rozdílnou úroveň, jsou všechny velmi stylové, až efektně jsou vybaveny
starým, dřevěným masivním nábytkem. Některé jsou krásně velké, s výhledem na oceán,
kromě almar a postelí jsou zde i křesílka, stolečky a houpací sítě (hamaky). Takové jsou
ovšem jen dva. Další jsou průměrně velké, s výhledem do rušné ulice, ale s toaletou a
sprchou na chodbě – každý pokoj má sice vlastní příslušenství, ale musí se přes chodbu. A
dva pokoje jsou miniaturní, s výhledem do zanedbaného světlíku, vyčištění zubů u rohového
miniumývadélka nad WC mísou vyžaduje akrobatický výkon hodný hadí ženy – bohužel
takový je i náš pokojík. Jediný rozměr, který zde není poddimenzovaný, je výška pokoje, ta
je dostatečná. Ale ty dva dny to vydržíme. Jako bonus je zde trezor zdarma, v jiných
hotelech se musí platit. I ten trezor je ale stylový – zabudovaný do zdi a skrytý za obrazem.
Do jídelny musíme sejít po strmých dlouhých schodech do přízemí (ze strany ulice, od moře
jsme v prvním nebo druhém patře). Jídelna je na terase nad prudkým svahem, s výhledem
na přístav. Vzhledem ke stále teplému počasí je jídelna otevřená a působí velmi vzdušným a
příjemným dojmem.
Ještě odpoledne (spíše již k večeru) vycházíme na prohlídku města. Ulice nás na jednu
stranu uchvacují svou malebností, na druhou ale trochu straší zmatkem, hlukem a davy lidí
– čerstvě ukradený foťák je stále příliš aktuální, kameru vytahujeme z batohu neseného na
břichu jen na nezbytně dlouhou dobu pro pořízení záběru, peněženku kontrolujeme
přiloženou rukou.
Jdeme od poussady dolů dlážděnou ulicí, kolem kostela plného mladých lidí (asi školní
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slavnost) dojdeme na náměstí, kde se terén opět zvedá do kopce. Po levé straně si za
dobrovolné vstupné prohlížíme další kostel, pak kolem modrého domu s muzeem místního
světoznámého spisovatele George Amadea (Mulatka Gabriela) pokračujeme opět úzkou
uličkou dále. Tady nám Pavel ukazuje nenápadný průchod, který se sice tváří jako vchod do
domu, ve skutečnosti to je ale cesta do/z favely, chudinské čtvrti. Dnes jej střeží policista,
Pavel ale vzpomíná, jak ho tady nedávno přepadli, obrali a zmizeli v favele.
Potkáváme stylově krojované ženy se sukněmi vyztuženými obručemi, spíše než o tradici
jde ale už jen o turistickou atrakci a focení za peníze. Ulička ústí na hlavní náměstí, rušné
davy lidí, obchodníky se vším možným a tanečníky bojové capueiry. Nejdříve míříme doleva
ke dvěma kostelům zasvěceným sv. Františkovi (každý jinému), jeden je otevřený a
přístupný, nicméně kostely nám splývají, žádný není tak výrazně odlišný od ostatních,
abychom si byli schopni jej zapamatovat.
Se starým náměstím prakticky sousedí modernější náměstí (dlážděné dlaždicemi, ne
kočičími hlavami, jako předchozí ulice a náměstí), kašna uprostřed zkrápí okolí kapkami
nesenými větrem. Pořád je teplo, trochu vlhkosti nám neuškodí. A na konci náměstí je
vyhlídková terasa na přístav s horní stanicí zdejší rarity – výtahu spojujícího horní a dolní
část města.
Zde přijdou ke slovu drobné mince, které jsme doposud pro jejich zanedbatelnou hodnotu
ani nevnímali. Platí se za svezení 0,05 realu, kdo nemá drobné, tomu sice obsluha smění,
ale zdržuje to velmi frontu.
Výtahové kabiny jsou dvě, jízda trvá chvilku, nečeká se tedy nikdy dlouho. Vecpeme se do
kabiny, obsluha nás sveze dolů, a my můžeme pokračovat k tržišti za rušnou cestou.
Naštěstí jsou zde semafory, dokonce vybavené vteřinovým odpočítáváním do změny světel.
To zkracuje reakční dobu na změnu semaforu a urychluje provoz.
Na tržišti dostáváme rozchod, zaujmou nás hlavně rukodělné dřevěné výrobky nebo třeba
„oblečení“ z poutek od plechovek s pitím (poutek k odtržení dírky na pití). My kupujeme v
prvním patře tradičního trhu pestrý bubínek s hrotem uprostřed, při tření vlhkým hadrem
vydává zvláštní rytmický zvuk, jedná se tedy o místní obdobu našeho fanfrnochu. Pestrá
barva vypadá sice kýčovitě, ale asi se tady takové barvy skutečně používaly, takže po chvíli
váhání a smlouvání se rozhodujeme přidat i tento bubínek k dalším, které již máme doma z
Maroka nebo Tuniska.
Venku se mezitím setmělo, stejnou cestou se vracíme do penzionu.
Vracíme se sice setmělým, ale stále velmi rušným městem, na mnoha místech stojí
improvizovaná pódia a vystupují hudební kapely. Na jídlo jdeme do restaurace s prý
vyhlášenou místní kuchyní, nám tady ale nechutná, většina jídel je hodně netradičních, vše
je na palmovém oleji. Hodně je kaší a omáček, masa spíše méně, a když, tak je minimálně
zvláštní. Prostě není nad churascarie.
Kostely jsou stále otevřené a osvětlené, některé dokonce otevírají svá průčelí dokořán a
slouží také ke koncertům. Takto to tu prý vypadá každé úterý, úterky jsou vyhrazeny
hudebním produkcím dlouho do noci.
Zato otevřený obchod s vodou nemůžeme najít, nakonec někdo objeví otevřené prodejní
okno naproti jedné z hudebních produkcí, takže vodu dostaneme, sice mírně dražší než v
klasickém marketu, ale nijak výrazně.
Výlet na ostrovy Ilha dos Frades a Itaparica byl sice fakultativní, ale jela nás většina, i když
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všichni jsme nebyli. Irena se Štěpánkou se třeba večer chystaly na náboženský obřad
candomblé, při kterém domorodci komunikují s duchy v transu navozeném mantrickými
popěvky a tancem, Štěpánka šla tedy kousek s námi k agentuře zajišťující návštěvy těchto
obřadů konaných ve favele. My ostatní jsme pokračovali stejnou cestou jako večer k
přístavu. Přestože bylo ráno, bylo již velké teplo, čekání na loď by bylo utrpením, nebýt toho,
že jsme si dlouhou chvíli zpříjemnili nákupem slamáků po 10 realech. Slamáky jsou každý
upletený v jiném vzoru, ale všechny jsou lehké, vzdušné a dostatečně elastické na to, aby je
bylo možno zmuchlat do kuličky a opět narovnat a nasadit na hlavu – takže je vyřešen i
problém s přepravou v kufru.
Na lodi se sedí na lavičce zády k boku lodi, místa k sezení jsou kryta střechou. Kromě
posádky nastoupila i „kapela“ – čtyři kluci s bubínky a bandžem. Ještě jsme ani nevyrazili a
už hráli. V repertoáru měli známé latinskoamerické písničky (El kondor passa,
Quantanamera) i nám neznámé rytmické skladby. Nejlepší byl zpěvák se zraněnou a
obvázanou nohou, což mu nepřekáželo v tanečních variacích.
Pár Jihoameričanů se postupně přidalo, i nás se postupně se střídavými úspěchy snažili
zapojit. Cestou jsme si mohli koupit caipiriňu, kolu nebo pražené kešu, na rozdíl od
podobných cest v jiných zemích nic nebylo v ceně, vše jen za peníze (většinou kolem 5
realů).
Pluli jsme asi hodinu, nejdříve jsme mohli sledovat pobřeží Salvadoru i s Pelourinhem na
kopci nad přístavem (poznali jsme i naši poussadu), pak jsme minuli obří turistickou
záoceánskou loď, prokličkovali jsme mezi také obrovskými tankery, na obzoru jsme
registrovali plovoucí ropné plošiny i pobřežní rafinérie s plameny komínů spalujících
přebytečné plyny.
A ještě než by cesta začala nudit, vynořil se vpravo před námi ostrov Ilha dos Frades. Je
celý zalesněný, prakticky neobydlený (pár tisíc stálých obyvatel tady asi žije, ale vzhledem k
rozloze ostrova, sice nevelkého, ale ne zase úplně malého, to je zanedbatelné). Ze strany
našeho připlutí tvoří pobřeží několik nevelkých zálivů s písečnými plážemi. Pláže jsou
lemovány stánky s občerstvením a turisté si zde přijíždějí hlavně užít moře.
Přirazili jsme k molu, vyšplhali po schůdkách k domečku na jeho konci, zaplatili jsme
symbolické vstupné a nad skalisky obnaženými odlivem jsme se po visutém chodníku
dostali na pláž. Vybrali jsme si u jedné z restaurací pár lehátek a židliček kolem stolečků,
tam jsme rozložili své ručníky, objednali si pití (pak jsou lehátka a židličky bezplatně k
dispozici) a sledovali jsme domorodé ženy, jak nesou na hlavách svá zavazadla přes pláž.
Hned jsme vyzkoušeli oceán – Salvador je jen kousek pod rovníkem a oceán je zde teplý,
voda celkem čistá, a hlavně to je první pořádné koupání v Brazílii. Copacabana na pořádné
koupání není. Pěkně jsme si zaplavali, případně jsme jen nechali moře, ať nás nadnáší. U
pláže kotvili rybáři, v síťce měli několik ryb, nás zaujala jedna, která vypadala jako
půlmetrový skalár, a druhá, o které si myslíme, že to byla barracuda, asi 75 cm dlouhá.
Alespoň zubaté čelisti měla jak barracuda. Zbytek byly nějaké tuňákovité ryby.
Pláž vypadá velmi romanticky, Pavel nám poradil, že nejhezčí pohled je na ni z přilehlého
kopečku. Vydali jsme se tedy (ještě s Pepou – ten dokonce bosky) vyšlapanou pěšinou do
kopce kolem srubu, na první pohled opuštěného. Ale zdání asi klamalo, protože kolem něj
chodil a pásl se vyzáblý kůň. Cestička strmě stoupá až na vršek, kde stojí opuštěná kaple se
zvonicí, ale už bez dveří a oken, vegetace ji vyplňuje tak, že dovnitř se bezpečně jít nedá.
Za kapličkou je pozůstatek hřbitova, některé kříže ještě stojí, jiné jsou povalené. Celkově to
působí až strašidelným dojmem.
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Tíživá atmosféra zřejmě dopadla i na náš druhý fotoaparát, který začal stávkovat a odmítal
snížit zoom na menší než 11-ti násobné přiblížení. Závada se ukázala jako fatální a zde v
Brazílii neopravitelná, přestože jsem resetoval tovární nastavení a o opravu se pokoušel i
pan Honza, fotograf prakticky profesionální (máme od něj nádherný kalendář z Jižní Afriky,
fotografování ho sice neživí – živí ho užitá věda – ale jeho přístup k focení a hlavně výsledky
jeho práce jsou na vrcholné úrovni). Po zbytek dovolené jsme tuto Konicu/Minoltu Z3 vozili v
kufru. Doma po návratu 4.12. jsme zjistili, že 30.11. vypršela záruka. Konica/Minolta
reklamaci přehodila na prodejce, FOTOLAB v Mladé Boleslavi reklamaci neuznal a na
několik mailů na ústředí FOTOLABu nikdo neodpověděl. Pro tuto chvíli jsme byli vděční za
3,1 Megapixelový foťák na naší nové tříčipové kamaře, jinak jsme zůstali bez fotek.
Ale jinak byl pohled s vršku na pláž skutečně nádherný.
V tuto chvíli jsme ještě nevěděli, že fotoaparát nerozchodíme, takže nám to ani nijak zvláště
nezkazilo náladu. Prošli jsme se na opačnou stranu až na konec pláže k druhému
romantickému kopečku, ještě jednou se okoupali a už nás posádka naší lodi sháněla na
pokračování cesty k ostrovu Itaparica.
Namlsaní prvním ostrovem jsme čekali něco podobného, ale Itaparica je velký ostrov, kde
se přistává přímo v restauraci, ze které většina návštěvníků ani nevyjde. I my jsme zde měli
oběd, docela dobrý, hlavně jsme poprvé vyzkoušeli čerstvé kešu. Ještě s Frantou a Pepou
jsme se snažili spěchat, abychom se okoupali i na vedlejší pláži (pořád bylo horko a
potřebovali jsme se ochladit), ale zdejší pláž je spíše pro místní. Je špinavá a částečně
kamenitá. Navíc jsme neměli důvěru k individuím pohybujícím se po pláži, podezřele i kolem
našich složených hromádek oblečení, takže koupání nás neuspokojilo. Opodál se koupala i
Věra s Milanem, ale taky nebyli spokojeni.
Cesta zpět uběhla v pohodě, večer jsme měli volno, ale ani se nám nechtělo nikam chodit,
zůstali jsme na pokoji.
Při snídani nám Věra povídala, jak objevili večer s Milanem další salvadorskou raritu,
lanovku spojující dolní a horní město. Já jsem si ji pamatoval z nějakého dokumentu, ale
Pavel si nebyl jistý, kde přesně je, takže jsme byli smíření s tím, že ji neuvidíme. A teď i z
terasy od snídaně bylo vidět v dálce charakteristickou žlutou kabinku, nicméně podle Milana
další obdobná jezdí hned z téměř sousedního domu.
Rychle jsme dosnídali a vyrazili ven, tentokrát na opačnou stranu než obvykle. A ob dva
domy je skutečně horní stanice lanovky.
Zdejší svah mezi horním a dolním Salvadorem je natolik prudký, že nelze použít klasickou
zubačku, ale na druhou stranu je svah bez výrazných zlomů, které by vyžadovaly postavení
sloupů. Jsou tu tedy položeny koleje, po kterých kyvadlově jezdí vždy dvě kabinky proti
sobě, na jedné straně jsou kola přímo u kabinky, na druhé straně jsou pod poměrně vysokou
konstrukcí, tvořící tak trojúhelník, na kterém stojí žlutá kabinka. A takových lanovek je po
městě několik.
Rychle jsme se vrátili a taxíky nás dovezly na letiště, odkud jsme s jedním mezipřistáním
doletěli do známého turistického střediska Natalu.
Natal
Hlavní město státu Rio Grande do Norte na severozápadním pobřeží Brazílie je městem
výjimečných pláží. Kromě pevnosti Forte dos Reis Magos, která byla základem pro vznik
tohoto města, zde není mnoho kulturních či historických atrakcí. Všichni návštěvníci se
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soustředí hlavně na jízdy v písečných dunách. Na městských plážích dlouhých asi 9 km s
bary a restauracemi jsou ideální podmínky pro surfování i noční život. Na mnoha místech
nabízí tzv. bugeiros, řidiči bugín, výlety s jedinečnými projížďkami oblastí vysokých
písečných dun. Nejkrásnější pláže jsou v okolí města a návštěva pláží Genipabu nebo
Cotovelo zanechá ve všech návštěvnících nezapomenutelné zážitky. Kromě mořských pláží
jsou zde i kouzelné říční pláže se sladkou vodou podél řeky Potengi.
Z natalského letiště jsme opět jeli taxíky. Letiště je moderní a zaujme hlavně tím, že
prakticky nemá čelní stěnu, krytá příjezdová cesta přechází plynule do letištní příletové a
odletové haly.
První věc, která nás zde zaujala, byly semafory. Na rozdíl od Sao Paula a Ria, kde jsou
semafory podobné těm českým, ale i na rozdíl od Salvadoru, kde jsou odpočítávány vteřiny
do změny barvy, zde jsou semafory trochu vyšší a konec zelené je odpočítáván postupným
rozsvěcováním menších zelených světel po celé výšce semaforu. Hlavní zelená je tedy
nahoře, ta svítí po dobu volné jízdy, naše oranžová je tu nahrazena rozsvícením menší
zelené o něco níže, další vteřinu ještě o něco níže a tak dále až do rozsvícení spodní
červené.
Pavel se těsně před odletem dověděl nepříjemnou zprávu, že náš hotel je v rekonstrukci, a
přestože naše ubytování bylo potvrzeno, budeme bydlet jinde, prý v hotelu obdobné
kategorie. Taxíky nás dovezly k náhradnímu hotelu Porto Mirim, který sice nevypadal
špatně, ale pláž před ním byla ke koupání nepoužitelná. Byly zde kamenné útesy, které v
kombinaci s prudkým příbojem činily koupání nemožné. Podle našeho katalogu jsme byli
připraveni na osamělý hotel uprostřed pěkné pláže, místo toho jsme byli uprostřed řady
hotelů od moře oddělení cestou, navíc bez možnosti koupání.
To vyvolalo u části výpravy vzpouru a Pavel byl nucený vyjednávat o změně hotelu. Ztratili
jsme tak asi dvě hodiny neúspěšnými pokusy sehnat jiný hotel, což se nakonec nepovedlo.
Když nám hotelová manažerka slíbila, že v případě zájmu nás hotel doveze na jinou pláž,
nechali jsme se umluvit a zůstali jsme zde. Další den jsme stejně poznali, že kromě původně
rezervovaného hotelu jsou všechny ostatní velmi podobně situované, jako ten náš, takže
jiným hotelem bychom si stejně nepolepšili.
Nakonec jsme zde byli spokojeni. Jídlo bylo dobré, pokoje pěkné, velké a moderně zařízené,
klimatizace pracovala.
Ještě večer nás taxíky dovezly k nejznámější místní tržnici, kde jsme nakoupili první
suvenýry. Kromě triček ještě různé drobnosti ze dřeva a kokosových ořechů, nejvíce se nám
ale líbí flaška caschasy s krabem uvnitř. Krab je evidentně větší než hrdlo láhve a docela
dlouho trvalo, než jsme přišli na to, jak ho dostali dovnitř – flaška je nahoře pod hrdlem
rozříznutá a po vložení kraba znovu slepená, spára je zamaskovaná nálepkou po celém
obvodu flašky.
Kolem stylového kostelíku s kohoutem na střeše (zastávka na foto – právě probíhala mše)
jsme se vrátili do hotelu právě k večeři.
A ráno už nás před hotelem čekaly naše buggyny. Protože dva páry nejely (kvůli problémům
s páteří a tedy z obavy před nárazy), zbylo nás právě 9, tedy tři buggyny po třech. S Pepou
jsme si vyhlédli buggynu v tmavě modré metalíze, v průběhu dne jsme viděli možná několik
stovek buggyn, všechny prakticky stejné, ale přitom každá v jiné barvě nebo barevné
kombinaci. Ta naše měla jednu nezanedbatelnou výhodu – na zadní sedačce měla
koženkové čalounění, neseděli jsme tedy na tvrdém, jako někteří naši kolegové.
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Buggyny nemají dveře, dozadu se nastupuje přes zadní nárazník. Vedle řidiče sedí jeden,
vzadu obvykle dva, občas tři, ale prostřední má málo místa a často sedí spíše na opěradle
(platí se jednotná částka za auto, proto se někdy šetří a buggynu obsadí čtyři lidé místo tří).
Po promenádě před hotely jsme po asfaltce dojeli k začátku naší trasy – přívozu přes ústí
řeky Potengi. Sice se zde staví most, ale prozatím není hotový, proto se buggyny přeplaví
přes řeku plochým trajektem, tlačeným zboku připojeným remorkérem. Smradlavým – seděli
jsme hned vedle.
Za přívozem jsme projeli nějakou osadou a už řidič zahnul na dlouhou písečnou pláž.
Prozatím to na nějakou velkou romantiku nevypadalo, všechny buggyny jely stejnou trasu a
jeli jsme tedy v koloně. Ale už na pláži se kolona začala trhat a jednotlivá auta postupně
odbočovala na různé trasy. My jsme si ještě včera večer připlatili a máme tedy dnešní výlet
trochu prodloužený – místo čtyř hodin můžeme jezdit celý den, řidiči nemusejí spěchat a
můžeme jet delší cestou.
Ke konci pláže se začaly po levé straně zvedat písečné duny porostlé občas křovím.
Odbočili jsme na jednu z dun, řidič předvedl pár smyků a prohrábnutí kol, ale spíše jen tak,
aby se neřeklo. Na duně byly vyjeté koleje, jezdí se tudy asi často – a brzy jsme se dověděli
proč. Na vrcholku duny je jedna z nejznámějších zdejších scenérií, která je na všech
reklamních fotkách Natalu – pohled na lagunu sevřenou dunami.
Chvíli jsme se zdrželi, a protože každé auto zde pobylo různou dobu, kolona se zde
roztrhala definitivně a odtud už jsme jeli maximálně naše tři auta za sebou. Velmi často ale
museli řidiči řešit problémy s motory, takže častěji jsme jeli úplně sami nebo ve dvou.
Jeli jsme teď chvíli po hřebenech dun, další vyhlídka následovala asi po 1 hodině. Opět na
vršku duny, tentokrát ale s výhledem na nejznámější západní pláž Natalu jménem
Genipabu. Sesedli jsme, náš ochotný řidič nám dokonce udělal společnou fotku.
Kousek od nás projížděla dunami turistická velbloudí karavana, ale nám velbloudi
nepřipadnou jako typicky brazilské zvíře, takže nás k projížďce nezlákali.
Pod dunou je menší osada, projeli jsme jí k mořskému břehu a dostali se tak na začátek
pláže Genipabu. Pláž začíná výběžkem porostlým palmami, které skrývají stylovou
restauraci. Jedna palma roste skoro vodorovně a buggyny projíždějí přímo pod ní, minou
restauraci a jedou po úzké pláži mezi oceánem a prudkým písečným svahem.
Po Genipabu jsme projeli několik méně známých pláží, až jsme dojeli k ústí další řeky. Ta se
musí opět přeplout, trajekt zde ale nahrazují minivory, právě jeden pro každou buggynu (s
řídkými výjimkami pro buggyny dvě). Auto najede doprostřed voru a majitel bidlem odráží
ode dna vor přes řeku na druhou stranu.
U nalodění a vylodění prodávají prodejci caschasu, tentokrát v kokosových skořápkách
vydlabaných do podoby lidské hlavy. Pavel si koupil hned tři, a nebyl sám, kdo zde nakoupil.
Ale jedna z jeho hlav byla výjimečná – na první pohled připomínala jasně tvář prezidenta
Klause, jen brýle chyběly. Hlavy měly jen jednu chybu – nedaly se utěsnit, pálenka se z nich
tedy musela vypít co nejdříve. Nevím, nevím, zda Pavel svého nákupu při následujících
přeletech trochu nelitoval, igelitka se třemi hlavami byla do letadla velmi nepraktická.
Popojeli jsme další kousek a zastavili jsme na pláži u zálivu chráněného před vlnami zčásti
přírodním a zčásti umělým molem. Voda zde byla klidná jako v bazénu. A teplá jako v
termálním bazénu.
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Hned nás obklopily děti a nabízely možnost pohlazení zelených leguánů, to jsme si nemohli
nechat ujít a dva leguánky jsme si na chvíli půjčili.
Posadili jsme se pod slunečníky ke stolečkům z tradiční umělé hmoty, běželi jsme se
vykoupat a než nám stačili připravit pití, už u nás byl kluk s malou opičkou, malpou
kapucínskou. Jak byla malá, tak byla milá, a jak byla milá, tak byla agresivní. Nejraději by
kousala a škrábala, naštěstí je tak malá a slabá, že když se dobře chytí, tak nemá šanci.
Takže další drobné padly na půjčení opičky.
Svou druhou šanci vytušili půjčovatelé leguánů a než se Hanka nadála, měla kromě malpy v
rukách ještě leguána nejdříve na rameni, a když nereagovala, tak i na hlavě.
Naštěstí právě přinesli objednaný „bláznivý ananas“, koktejl ve vydlabaném ananasu, jehož
šťáva byla doplněna caschasou, nějakým sirupem, tekutou čokoládou a dalšími
ingrediencemi. Velmi osvěžující.
Ještě jednou jsme se vykoupali, pak jsme zaplatili, nasedli do aut a pokračovali dále. Řidiči
se tentokrát snažili vytřást nás trochu na dunách, ale jediným výsledkem byl ztracený kšilt,
pro který se řidič vrátil raději pěšky, aby se nedostal do nějaké kolize s případným dalším
autem.
Až závěrečný kolmý sjezd z vrcholku jedné z nejvyšších dun vypadal poměrně dramaticky,
chvíli jsme měli pocit, že z duny spíše padáme, než že ji sjíždíme.
Přijížděli jsme k místu, které ani Pavel neznal, protože buď se zde jezdí jen při celodenním
výletu, nebo je tato atrakce zde úplně nová. Vyjeli jsme na vyvýšeninu, kde od několika
přístřešků vedla lana upevněná v dálce a v hloubce laguny v údolí. Na lanech jsou kladky a
na nich úvazy, do kterých se dá sednout a za 5 reálů sjet do laguny.
Až na pár výjimek jsme to všichni zkusili. Celá cesta vypadá hrozivěji s vrchu než při
samotném průběhu jízdy. Úvaz nejede nijak rychle a ani výška nad terénem není závratná.
Ale zážitek to bezesporu je. Lano se pohupuje a přistání do vody je obvykle formou žabky,
zadek se odrazí od vody a tělo poskočí o pár (desítek) metrů dále, kde cesta definitivně
končí.
Musí se vyháknout z úvazu, doplavat k voru opodál, nějak na něj vylézt a nechat se dovézt
ke břehu. Tady už čeká čtyřsedadlová „lanovka“ – vozíček vytahovaný elektrickým
navijákem po kolejích za příšerného rachotu.
Všichni zájemci se vystřídali a pokračovali jsme dále. Po několika dalších sjezdech s dun
jsme zaparkovali buggynu do stínu pod červeným rohovníkem a sledovali jsme sjezd z duny
na prkně do malé lagunky. Nikomu se do této atrakce moc nechtělo, ale když to vypadalo,
že pokračovat se bude až za chvíli, vydal jsem se to zkusit já.
Vozíček podobný tomu předchozímu mne vyvezl na dunu, tam jsem si sedl na zelené
prkýnko asi 30x70 cm přivázané na lanku. Rovnováha se udržuje rukama, ale obsluha vše
jistí právě lankem. A v tom je kámen úrazu. První polovinu duny jsem byl prakticky jen
spouštěný, velmi pomalu. A pak najednou mne pustili, destička se nečekaně stočila doleva a
měl jsem co dělat, abych se na ní udržel. Musel jsem hodně zbrzdit a do laguny jsem dojel
za posměchu publika šnečím tempem.
Na kameře jsem doma poslouchal komentáře přihlížejících potenciálních zájemců: „Rychleji!
Nebrzdi! To je špatná reklama!“ A nato Hanka: „To bylo prd. Hlavně mu to neříkejte, nebo
bude chtít jet ještě jednou!“
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Vyrazili jsme na další cestu, ale hned při výjezdu od sandboardingu nás zaujal strom kešu
se žlutými plody, které jsme si samozřejmě chtěli vyfotit.
Irena se Štěpánkou dostaly hlad, řidiči buggyn tedy zajeli k restauraci na pobřeží. Moc se
nám tu ale nelíbilo, protože se tady nedalo koupat, domluvili jsme se tedy s řidiči a ti popojeli
o kousek dále, kde byla další restaurace, u které byl lepší přístup do moře. Část šla obědvat,
my ostatní jsme se koupali, přestože moře zde bylo tak mělké, že když jsme se chtěli
rozumně ponořit, museli jsme podat solidní sportovní výkon a vydat se snad několik set
metrů od břehu, abychom byli alespoň po pás ve vodě.
Raději jsme se po chvíli vrátili na břeh, protože na pořádné plavání bychom museli jít ještě o
kus dále a kdyby už ostatní skončili s obědem, museli by na nás čekat, než se přebrodíme
zpět.
Moře zde vyvrhlo na břeh hodně různých korálů, vydali jsme se po pobřeží a snažili se najít
ty nejhezčí úlomky korálů a škeble. Hlavně korály se nám líbily. Ty zdejší jsou pěkně
větvičkové a hrají všemi barvami, našli jsme žluté, červené, modré i zelené verze. Když jsme
je ale doma po návratu vytáhli z kufru, byly stejně všechny přibližně stejnobarevné, něco
mezi žlutou a bílou.
Na břehu byl palmový háj, jako další suvenýry si někteří z nás našli malé kokosové ořechy,
menší než tenisové míčky. To už se k nám přidali i naobědvaní kolegové, mohli jsme znovu
nasednout a vyrazit po pláži dále.
Projeli jsme kolem další osady, zahnuli jsme do vnitrozemí a opět jsme se ocitli v písečné
poušti. Aby se vesnice uchránila před pískem, jsou kolem ní vysazeny řady travnatých
keříčků, které zadržují písek. Vypadá to zajímavě, zatravněné pásy vytvářejí pěkný
geometrický vzor. Projeli jsme těmito zábranami, přejeli několik dun a po pravé straně se
otevřelo údolí zalité vodou. Tato laguna má vodu čistší než ty předešlé, které jsme viděli, asi
že je větší. Na jejím břehu stojí restaurace a ta byla našim posledním dnešním cílem.
Pod palmovými slunečníky jsou rozmístěny plastové stoly a židle, přesně na rozhraní písku
a vody. Podle přání je možné sedět buď na suchu, nebo přemístit židle i se stolem třeba
přímo do vody. My jsme nejprve skočili do vody, plné drobných rybiček, laguna je hluboká a
dá se v ní krásně plavat. Obeplavali jsme bójkami vyznačenou oblast a vrátili jsme se na
břeh objednat si pití. Největší úspěch mělo coco-locco, vydlabané kokosové ořechy
doplněné caschasou, my jsme si ale dali výbornou piňacoladu. Posadili jsme se na kraji
laguny s nohama ve vodě a užívali si zdejší pohody.
Po návratu k buggynám nás už čekala jen zpáteční cesta zpět do hotelu, prakticky stejnou
trasou.
Ráno jsme se sbalili, a přestože odlet byl až po poledni, my jsme vyrazili chvíli po snídani,
protože jsme měli ještě další program. Nejprve jsme se nechali mikrobusem zavézt k
nejznámější natalské pláži Ponta Negra, kterou už někteří naši kolegové znali. Oba páry,
pan Honza s manželkou Ivanou a Milan s manželkou Věrou, které nejely s námi na buggyny,
se podle slibu hotelového personálu nechali včera dovézt na tuto pláž a zde se koupaly.
Ponta Negra je na všech plakátech v Natalu, je několik kilometrů dlouhá a známá je hlavně
její vzdálenější část, kde se přímo z moře zvedá zalesněný kopec, jehož zeleň půlí široký
pás žlutého písečného přesypu.
Udělali jsme pár snímků a popojeli kousek dále, kde nám nechal Pavel zastavit u ovocného
trhu. S jednou z prodavaček domluvil ochutnávku jejího sortimentu, takže jsme mohli zkusit,
jak chutná všechno to exotické ovoce, které jinak většinou ani nedokážeme pojmenovat.
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Všechno bylo výborné, překvapilo nás třeba největší ovoce na světě – chlebovník jackfruit,
je opravdu nečekaně osvěžující.
A kromě ovoce všichni fotili i Brazilce s dvěma hromadami svázaných živých krabů.
Zbýval poslední bod natalského programu – prohlídka největšího stromu na světě. Asi před
sto lety zde začal růst geneticky zmutovaný strom kešu, který na rozdíl od ostatních stromů
svého druhu neustálým růstem prodlužuje své větve.
Kmen není nijak neobvyklý, na první pohled se ničím neliší od jiných stromů kešu. Ale jeho
větve rostou hodně do šířky, když už jsou moc těžké, gravitace je skloní k zemi, kde
naberou fiktivními kořeny sílu k dalšímu rozmachu a opět rostou chvíli do výšky (a do šířky,
přirozeně). Vzniká tak nepřehledná houština větví a pseudokmenů, táhnoucí se stovky
metrů na všechny strany. Každým rokem přirůstá do šířky o několik metrů.

Areál stromu je oplocený, na kraji stojí vyhlídková věž, protože jinak než z výšky si jde jen
těžko udělat představu o rozloze tohoto unikátu.

Místní průvodce nám podal krátký výklad, pak jsme se prošli mezi větvemi k vyhlídkové
plošině a pokochali jsme se z ní i pohledem shora na obrovskou zelenou plochu „koruny“
stromu. U východu bylo možné nabrat si na památku pár kešu ořechů ve slupce nebo si
koupit pražené kešu ve stáncích se suvenýry.
K letišti to bylo jen asi 10 minut cesty. Odbavili jsme se a trochu delším letem jsme přeletěli
do hlavního města země, do Brasilie.
Brasilia
Brasília je hlavním městem Brazílie vybudovaným koncem 50.let 20.století v geografickém
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středu země. Vyrostla v neobydlené pustině během 5 roků díky nezměrné snaze prezidenta
českého původu Joscelina Kubitschka a řady dalších architektů, návrhářů a stavitelů.
Nejvýznamnějším z nich byl architekt Oscar Niemeyer. Bylo vybudováno město, které je
ukázkou moderní architektury. Je vystavěno ve tvaru letadla (při pohledu shora), v jehož
trupu jsou všechny vládní budovy a památníky, v pilotní kabině je náměstí s Prezidentským
palácem, budovou Kongresu a Justičním palácem a na křídlech jsou obytné budovy. Ve
městě bylo vybudováno i rozsáhlé umělé jezero. Výstavba tohoto města je jedním z
největších světových stavebních úspěchů 20. století a uchvátí zejména milovníky moderní
architektury.
Před letištěm nás tentokrát čekal velký a vysoký autobus s mladým průvodcem. Přes
pokročilou odpolední hodinu nás ještě čekala prohlídka tohoto zajímavého města, které
trochu nepochopitelně stojí stranou zájmu českých cestovek. Zabořili jsme se do tradičně
hlubokých a měkkých sedaček, nás 13 se v obrovském autobusu úplně ztrácelo.
Kola autobusu byla vybavena stejně jako kola většiny nákladních automobilů dynamy, která
umožňují automatické dohušťování pneumatik během jízdy.
Brzy jsme si uvědomili obrovskou výhodu uměle postaveného města, a to kompletně a
komplexně vyřešenou dopravní infrastrukturu. Při budování na zelené louce bylo možno
navrhnout dopravní tepny prakticky bez semaforů, které by zdržovaly provoz. A když už
někde semafor výjimečně stojí, je to na takovém místě, kde to nevadí.
Město má tvar letadla, my jsme projížděli jeho trupem od pomyslného ocasu až ke kabině.
Trup letadla tvoří úřady a státní budovy, křídla jsou obytné (a hotelové) komplexy. Vše je
uprostřed zeleně, každý kousek volné země je parkem nebo alespoň travnatou plochou.
Většina domů stojí na sloupech, město bylo vybudováno na místě bývalého pralesa a
zpočátku mělo problém s hady. Ale řešení se sloupy má výhody v deštivém klimatu města i
dnes.
Zrovna zde hostoval významný brazilský cirkus, viděli jsme jej po straně hlavní magistrály,
na jedné z křižovatek nás bavil klaun valící se v kruhové konstrukci přes přechod.
Zhruba v místě napojení pravého křídla letadla k trupu stojí jeden ze symbolů města,
katedrála vyprojektovaná kým jiným než Oscarem Niemayerem. Moderní kruhová stavba s
elegantně prohnutými svislými nosníky působí dojmem spíše křehkým než monumentálním,
ovšem jen při vnějším pohledu.

Stavba je na vrcholku protažena do výšky štíhlým křížem. Vpravo je samostatně stojící
zvonice, vlevo křtitelnice ve tvaru obrovského pecnu chleba a před katedrálou stojí
symbolické sochy. Kolem katedrály je vodní příkop, podobně jako bývá u jiných
Niemayerových staveb. Do chrámu se vchází podchodem.
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Nejdříve jsme mysleli, že máme smůlu, protože právě probíhala mše a dovnitř se nesmělo,
jen kousek za vchod po pomyslné zábrany, navíc jsme byli v krátkých kalhotách a tílkách.
Ale brzy jsme pochopili, že máme vlastně spíše štěstí, protože zpívaná mše dodala
vnitřnímu velkolepému prostoru nádhernou duchovní atmosféru.
Zevnitř už se dá o monumentalitě mluvit bez diskuzí. Vnitřní prostor je obrovský, nicméně
díky pravidelným tvarům je obdařen vynikající akustikou. Stěny katedrály vitrážované
světlým sklem jsme si tak mohli vychutnat za poslechu písní, které nám ani nepřipadaly
náboženské, snad až na častější výskyt slova „santo“. Jinak melodie a provedení působily
spíše jako zlidovělé popové popěvky, zpívané několika zpěváky za doprovodu kytar a
samozřejmě ostatních účastníků mše.
Jednoduchý oltář s knězem za ním stojícím se v dálce úplně ztrácel. Církevní výzdobu tvoří
několik visících, jakoby plechových moderně pojatých andělů, kteří až v porovnání s velikostí
člověka udiví svou velikostí, ovšem v prostorách katedrály nijak nepatřičnou.

Vydrželi jsme zde stát, poslouchat a kochat se moderní architekturou celkem dlouho. Tato
stavba by musela zapůsobit i na zapřisáhlého nepřítele současných stavitelských stylů.
Na opačné straně magistrály stojí rovněž originální Národní divadlo ve tvaru pyramidy,
ovšem každá její stěna je vyvedena v jiném pojetí, aby reprezentovala některou z jiho- a
středoamerických starobylých kultur./SPAN>
Trvalo opravdu dost dlouho, než jsme se nabažili a mohli jsme pokračovat dále směrem ke
kabině letadla. Po stranách stály tentokrát úplně obyčejné paneláky, až na nápisy na
bočních stěnách. Takovýto prostý tvar přisoudili architekti města ministerstvům, která jsou si
podobná jako vejce vejci. Blok ministerstev vede až zajímavým palácům po stranách před
další dominantou města, dvojvěží Kongresu, jak se tady říká výkonné moci, čili u nás by se
řeklo vládě. Budova Kongresu je nejvyšší budovou města a žádná vyšší stavba zde nesmí
být nikdy postavena (samozřejmě až na televizní věž). Před Kongresem jsou dvě budovy ve
tvaru talíře, jeden dnem vzhůru, druhý dnem dolů.
A za Kongresem začíná Náměstí tří mocí s pamětní bustou prezidenta Kubitscheka, před
kterou jsme si vyfotili Frantu, který prý je jeho vzdáleným potomkem.
Jedné ze tří mocí je myšlen Kongres, duhou Prezidentský palác a třetí Justiční palác. Před
Prezidentským palácem stojí známá socha na památku domorodých obyvatel.
Uprostřed náměstí je stožár se stále vlající brazilskou vlajkou obrovských rozměrů, za ním
symbolické mauzoleum brazilských významných osobností, před stožárem věčný oheň a
dlouho nám vrtala hlavou zvláštní stavba připomínající kolíček na prádlo. Jejím účelem,
který nám prozradil místní průvodce, jsme byli mírně řečeno překvapeni. Nejzajímavější
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stavbou náměstí je totiž – holubník.
Autobusem jsme vyjeli prakticky ven z města, směrem k nejbohatší čtvrti města, která ale
nebyla našim cílem. Tím byl zvláštní most zavěšený na třech obloucích, z nichž ten první
začíná vpravo od vozovky, ale končí vlevo, prostření naopak a třetí opět stejně jako první.
Vypadá to velmi efektně a most se tak řadí k ostatním architektonickým skvostům města.

Na konci mostu jsme se obrátili, znovu jej přejeli a odbočili z předchozí trasy opět ven z
hlavního města. Chvíli jsme jeli řídce osídlenou krajinou, zastavili jsme až u nenápadného
sídla brazilských prezidentů. Nízký palác v kombinaci bílé a modré stojí uprostřed zelené
travnaté plochy hlídán hradní stráží. Ze známých staveb města vypadá určitě nejskromněji.
Začalo se stmívat, do města jsme se vrátili již za tmy. Projeli jsme osvětleným Náměstím tří
mocí s nasvícenou vlajkou, pak kolem katedrály, samozřejmě i ve večerním osvětlení
efektní. Minuli jsme televizní věž a už se před námi objevil Memoriál prezidenta Kubitcheka
s jeho sochou stojící na pilíři uprostřed oblouku, takže připomíná zkřížený srp a kladivo –
možná je to úmysl, prezident prý byl trochu komunistického zaměření.
Zastávku jsme měli u generálního štábu armády, před kterým stojí obelisk a oblouková
stavba, obelisk s obloukem z určitého úhlu pohledu připomínají kord či šavli. Vystoupili jsme
a vyzkoušeli akustiku pod obloukem. Generálové zde nepotřebují ampliony, a přesto jsou
slyšet. Dupnutí nohou vyvolá efekt startující helikoptéry, ale naše „Vínečko bílé“ příliš
neznělo, asi by to chtělo spíše nějaký vojenský pochod.
Poslední stavbou, která nás z autobusu zaujala, byl vojenský kostel stejně futuristického
tvaru jako ostatní budovy.
Ubytovaní jsme byli v 5* hotelu Nacional, pokoje samozřejmě na úrovni, dokonce s
připraveným dárkovým kosmetickým balíčkem, zato na recepci nikdo neuměl anglicky, to
nám připadalo skoro k neuvěření.
Ráno jsme museli vstávat brzy, čekal nás dlouhý přelet do srdce Amazonie, do města
Manaus. Už z letadla jsme mohli vidět nekonečnou zelenou plochu amazonského pralesa,
před přistáním pak upoutal i známý soutok řek Solimoes (tak se zde jmenuje Amazonka) a
Rio Negro, kde se setkávají hnědé vody Solimoes s černými vodami Ria Negra, a protože
mají různou teplotu, rychlost i hustotu, tak společně vedle sebe plynou bez smíchání ještě
desítky kilometrů pod soutokem.
Manaus
Město se nachází na severním břehu řeky Rio Negro, 10 km proti proudu od soutoku Rio
Negro a Solimoes. Je zde mezinárodní přístav (1500km od ústí do oceánu) a je pouhých
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40–80 m.n.m. Manaus leží na 3 stupni jižní zeměpisné šířky a proto je zde velmi horké a
vlhké podnebí. Období deštů obvykle trvá od prosince do května.
Počátky historie sahají až do 17. století, kdy zde portugalští kolonizátoři postavili pevnost
Sao José da Barra. V polovině 19. století byla pevnost přejmenována na Manaus, podle
indiánského kmene Manaos, žijícího v blízkosti. Největší rozkvět přišel s obchodem s
kaučukem. Město prošlo obrovským rozvojem a stalo se druhým městem Brazílie po Rio de
Janeiro, kde byla zavedena elektřina a byla zde postavena slavná Opera. Když skončil
kaučukový boom, došlo opět k poklesu, a proto byla v roce 1967 vyhlášena tato oblast
zónou volného obchodu. Tím došlo k podpoře výrobních odvětví, především elektroniky.
Daňové úlevy a výhodné podmínky přitáhly velké výrobce a opět došlo k dalšímu rozvoji
města. Dnes patří mezi největší brazilská města.
Teatro Amazonas
Tato nejznámější budova celé Amazonie byla postavena v neoklasicistickém stylu staviteli z
Lisabonu. Otevřena v roce 1896 reprezentovala bohatství tehdejšího Manausu. Umělci a
materiály byly dovezeny z Evropy (italský mramor a sklo). Dokonce i dřevo z Brazílie bylo
posláno na opracování do Evropy. Jediná původní část je příjezdová cesta, která byla
vyrobena z gumy, aby opožděné vozy nerušily představení. Divadlo bylo několikrát
rekonstruováno. V dubnu a květnu se zde koná slavný hudební festival.
Porto Flutuante
Oficiální název je – Estacao Hidroviária de Manaus – Plovoucí přístav. Otevřeno v roce
1902 a projektováno Angličany, tento dok je považován za technický unikát. Je postaven
tak, aby se pohyboval podle měnící se hladiny vody. Sezóně se hladina řeky mění až o 14
metrů
Mercado Municipal Adolfo Lisboa
Tato ocelová budova městského tržiště byla otevřena v roce 1882 a je kopií slavného
pařížského tržiště Les Halles. Na tržišti je možné koupit cokoliv od ovoce až po tradiční
indiánské výrobky.
Do hotelu Manaos jsme se díky dopolednímu letu dostali již kolem poledne. Hotel leží přímo
v centru, z recepce jsme měli výhled na nejznámější budovu města, Teatro Amazonas.
Pavel navrhnul, abychom se jeli vykoupat do Rio Negro na nejznámější místní pláž. Ale když
jsme přišli před hotel, byl jediný, kdo neměl plavky, protože si myslel, že jdeme na prohlídku
města. Hned se vrátil do pokoje převléci se, ale my jsme se zatím dohodli, že koupání ve
špinavé řece může být velmi riskantní a až na čestné výjimky jsme se šli z plavek zase
vysvléci, čímž jsme Pavla dokonale zmátli. Bylo to jak v černobílé grotesce, jak jsme se
postupně oblékali a svlékali z plavek.
Konečně po dvacetiminutovce převlékání jsme se pustili dolů hlavní třídou, kde zrovna
probíhaly trhy. U jednoho ze stánků jsme okusili další druhy džusů, jinak jsme se nezdržovali
a došli až na konec třídy, kde začíná několik set metrů dlouhá zóna autobusových stanovišť.
Pavel zjistil, odkud pojede naše 128-čka, po pár minutách se skutečně náš autobus objevil a
na Pavlovo znamení zastavil. Nastoupili jsme do poloprázdného vozu a zaplatili jednotné
jízdně u turniketu.
Cesta trvala asi 3/4 hodiny, autobus se stále více plnil a plnil, ale Brazilci neztráceli dobrou
náladu ani v přeplněném prostoru. Chvíli jsme nemohli pochopit neustálé přemisťování
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pasažérů z přední části do zadní, která byla evidentně ještě plnější, než jsme přišli na to, že
se vystupuje pouze zadními dveřmi. Signál k zastavení se dává obvyklým brazilským
způsobem – provázkem taženým nad našimi hlavami až ke zvonku u řidiče.
Vrcholem bylo, když nastoupil teeneger v kolečkových bruslích, na kterých se protlačil přes
nohy spolucestujících celým autobusem odpředu až dozadu, kde po několika stanicích
vystoupil, či spíše vyjel z autobusu. Bez jediného protestu kohokoliv.
Vystoupili jsme u pláže na břehu řeky Rio Negro, která je zde jen 8 km široká, přestože o
pár desítek kilometrů níže se rozšíří na 20 km. Samotná Amazonka je například v deltě
široká 320 km. Prostě zde platí na řeky trochu jiná měřítka.
Odvážlivci se vrhli mezi domorodce do temných vln Černé Řeky, my ostatní zbabělci jsme
se jen promenádovali po nábřeží plném stánků a restaurací. Když nás to přestalo bavit, našli
jsme si park s umělým pralesem, kde jsme chvíli korzovali a pozorovali motýly, narazili jsme
i na karanténu a léčebnou stanici zvířat a ptáků, kteří jsou zde izolováni od ostatních
zvířátek nedaleké zoologické zahrady, o které jsme věděli, že zde někde je, ale nevěděli
jsme kde.
Až půlhodinku před srazem na večeři jsme náhodou našli vchod, ZOO ale není rozlehlá,
takže jsme si stihli prohlédnout všechna zdejší zvířata a ptáky, chovají zde jen amazonskou
faunu, takže opice, nosály, papoušky ara, kajmany, králíky aguti, největší hlodavce
capybary, tapíry a jaguára.
Na večeři jsme zůstali v jedné z plážových rybích restaurací, slibovanou piraní polévku sice
neměli, ale ryby nebyly špatné, přestože mořské jsou lepší, než byly tyto sladkovodní.
Zůstali jsme déle, než jsme plánovali, protože se spustila tropická bouřka, naštěstí asi jen
třicetiminutová. Vypadl proud, takže placení bylo ještě delší než jindy – v Brazílii se platí
zvláštním způsobem, číšník složitě spočítá útratu, vezme bankovku, odkráčí ji uložit do kasy
a sehnat drobné nazpět, vrátí se k pokladně a pak teprve stejným způsobem vyřídí dalšího
hosta, pokud mezitím neobslouží někoho jiného. Stůl s šesti platícími dvojicemi mu tak
zabere i půl hodiny.
Už jen trochu mžilo, vydali jsme se k zastávce autobusu a za hodinku jsme byli na hotelu,
kde jsme museli přebalit zavazadla na výlet do Amazonie, kam nepojedeme se všemi kufry.
Ty nepotřebné na nás počkají na hromadě v hotelové recepci. Pro jistotu jsme přibalili i šest
dvojlitrovek vody z hypermarketu Carrefur, takže byl problém kufr unést, ale později se
ukázalo, že to nebylo nutné, v Amazonii jsme měli k dispozici zásobník s chlazenou vodou.
Ale už se stalo.
Ráno nás čekalo nejzmatenější dopoledne dovolené. Měli jsme být připraveni k odjezdu na
půl osmou, protože mezi osmou a devátou prý vyplouvají z přístavu lodě k soutoku
Solimoes/Rio Negro, ale ještě po deváté nás slíbený místní průvodce stále nevyzvedával.
Nervozita stoupala, Pavel odcházel volat z budky do místní cestovky (mobil ztracený v Sao
Paulu mu znatelně chyběl). Chvíli nás zabavila demonstrace proti rakovině před hotelem
(mít více času, tak se taky přidáme – ať ji hned zakážou), ale jinak jsme stále neměli
informace, co se děje.
Konečně dorazil Sami – exotický domorodec (i když původem z Britské Guayany). Když
výjimečně odložit pestrobarevnou čepičku, účesem připomínal Franka Zappu, občas jsme
mu místo Sami řekli Frankie, ale brzo jsme si zvykli oslovovat ho správně. Taxíky jsme dojeli
k jeho cestovce, vystoupili jsme, ale protože minibus nebyl, opět jsme po 15 minutách
nastoupili do taxíků a pokračovali do přístavu. Sami nás nejdříve provedl po místním rybím
trhu, poprvé jsme viděli piraně (mrtvé).
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Zaujaly nás ale i jiné ryby, hlavně různé druhy ryby, které Sami říkal catfish, tedy „kočičí
ryba“, ale podle vzhledu to byly různé druhy sumců a sumečků. K vidění byly i obrovské
ryby, ale z těch největších, které dorůstají i délky několika metrů (největší sladkovodní ryba
Arapaima dorůstá až 3 m a váží přes 200 kg), už byly jen filety rozměrů půleného prasete a
pár tvrdých bíločerných šupin o velikosti menšího mobilu (samozřejmě tenčích).
Sami nás nalodil na loďku právě pro náš počet pasažérů, ale sám někam zmizel. Vypluli
jsme pár metrů od břehu, abychom nepřekáželi dalším loďkám, neustále připlouvajícím a
odplouvajícím, tam kapitán vypnul motor (naštěstí – hrozně smrděl a hrozilo akutní
nebezpečí udušení) a nechal nás smažit na slunci. I ve stínu pod plátěnou střechou loďky
bylo 36 stupňů. Morálka uvadala s každou minutou, Pavel na přídi se zmenšoval.
Celkem jsme se pekli v rozpálené loďce více než hodinu. Ujišťování, že máme na Amazonii
dost času a nic nám neuteče jen přilévalo olej do ohně. Konečně se na břehu objevil Sami s
několika pomocníky a začali nakládat zásoby na 4 dny v pralese. Jak nám později vysvětlil,
nějakým administrativním nedopatřením nebyl náš výlet objednán nebo potvrzen, takže vše
se začalo zajišťovat až dnes ráno, proto nebyl mikrobus a proto ani nebyly včas nakoupeny
zásoby.
Když byla konečně lodní příď zaplněna melouny, ananasy, vajíčky, nějakým masem, pivem,
caschasou a dalším proviantem, potřebovali jsme všichni tak nutně na záchod, že jsme opět
vystoupili a požádali Samiho o zprostředkování návštěvy nejbližšího stánku s WC.
Na Rio Negro jsme konečně vypluli až odpoledne. Loď má výkonný motor, když jej kapitán
vyhnal do obrátek a kolem nás začal konečně proudit vzduch, všichni jsme si oddychli. A
občasných pár kapek rozrážené vody stříkající kolem nás (a občas i trochu na nás) jsme jen
přivítali.
Netrvalo dlouho a zahlédli jsme před sebou hnědé vody řeky Solimoes. V peruánských
Andách pramení tato řeka jen asi 150 km od Tichého oceánu, vydává se ovšem přes celý
kontinent do 6000 km vzdáleného Atlantiku. V Peru se jmenuje Amazonka, aby ji Brazilci na
hranicích přejmenovali na Solimoes. U Manaus se stéká už jako veletok s další obrovskou
řekou Rio Negro a pod definitivním názvem Amazonka pokračuje zbylých 1500 km do
oceánu.
Manaus je ale jen necelých 100 m nad mořem, spád řeky je tedy velmi malý, místy jen 3 cm
na kilometr, řeka se rozlévá do šířky až desítek kilometrů. V období dešťů se hladina
vzedme o 15 metrů, řeka se rozlije do krajiny a její šířka tak také vzroste několikanásobně.
Řeka Amazonka
Amazonka je jedna z nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších řek světa. Je to jakási dálnice
vedoucí deštným pralesem. Skýtá mnoho zajímavých a pozoruhodných úkazů, včetně
mnoha druhů živočichů a rostlin okolo sebe.
Občas je literatuře za největší řeku světa považován Nil v Africe. Jiné prameny (a je jich
více) udávají jako nejdelší řeku právě Amazonku.
Amazonce se portugalsky říká Rio Amazonas. Od brazilských hranic po Rio Negro se
nazývá Solimoes. Délka Amazonky je od svého pramene v Peruánských Andách po deltu v
nejsevernějším cípu Brazílie přibližně 7.025 km. V jiných knihách se udává délka přibližně
okolo 6570 km. Tvoří také největší povodí s řekou Tocantins 7.170.000 km2. Střední průtok
220.000 m3/s (max. 280.000, min. 72.000 m3/s). Největší delta 100.000 km2, 1.450 km
spodního toku dosahuje v průměru hloubky 90 m.
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Amazonka protéká největší nížinou na Zemi – Amazonská nížina měří přibližně 5.000.000
km čtverečných, mezi Andami, Atlantským oceánem, Guyanskou a Brazilskou vysočinou.
Ústí a přítoky: Při ústí řeky se vylévá do moře jedna pětina veškerého průtoku světových řek
a slaná mořská voda je silným proudem zatlačena až do vzdálenosti 160 km od břehu. Díky
rovinatému povrchu své pánve zadržuje Amazonka v kterékoli době dvě třetiny říční vody
celého světa. Ústí je široké přibližně 320 km. Je tvořeno ostrovy (jeden z ostrovů je veliký
jako Švýcarsko). U ústí do moře oslazuje mořskou vodu do vzdálenosti 400 km. Kdyby levý
břeh Amazonky při ústí probíhal Londýnem, tak druhý pravý břeh by byl někde blízko Paříže!
V období, kdy je největší stav vody, chrlí tato řeka do Atlantského oceánu 198.000 m3 vody
za sekundu. V složité síti řek, které Amazonku zásobují vodou, je nejméně sedmnáct přítoků
větších než Rýn. Vtéká do ní více než 200 velkých řek a asi 15.000 menších říček.
Amazonka je dostatečně hluboká na to, aby se po ní mohly plavit námořní lodě až do
Manausu, vzdáleného 1.690 km od Atlantiku. Celková splavnost je 4.300 km.
Objevení:
Amazonku objevil v roce 1499 španělský námořník Vincent Yanez Pinzón, který doprovázel
Kolumba při jeho velkých cestách. Pinzón zjistil, když se plavil dál od pobřeží, že proplouvá
sladkou vodou. Obrátil tedy loď směrem ke břehu, aby ho prozkoumal, a zakotvil v ústí
obrovské řeky. V roce 1541 jiná výprava vedená Španělem Franciskem de Orlleanou plula
proti proudu řeky a přivezla zprávu o střetnutí se skupinou Indiánů, jejichž nejhroznějšími
bojovníky byly vysoké, nahé dlouhovlasé ženy s bílou pletí. Proto prý byla řeka
pojmenována podle starověkých amazonských válečnic Amazonek. Ty podle pověstí
neměly pravé prso, aby se jim lépe a přesněji střílelo z luků. Řeka se také krátce jmenovala
Rio Orellana. V roce 1637 byla vyslána proti proudu řeky portugalská expedice Pedra
Teixeira. Pokud byl Orlleana první, kdo se plavil po proudu Amazonky, potom Teixeira tuto
cestu uskutečnil jako první v opačném směru, tedy po proudu.
Soutok:
Jednou z nejzajímavějších vlastností Amazonky je, že vody jejích přítoků mají zřetelně
odlišné zbarvení. Skutečný pramen Amazonky leží v Peruánských Andách ve výšce 5.240
metrů a má na začátku bílou až špinavě žlutou barvu (tento pramen objevili čeští badatelé).
Všechny přítoky Amazonky, které protékají Andami, mají podobné zbarvení, protože unášejí
bílo-žlutou půdu. Některé přítoky vytékající ze severovýchodní Brazílie a Venezuely, stejně
jako několik přítoků od jihu, jsou výrazně černé. Ve skutečnosti jsou tyto řeky poměrně čisté,
ale jejich vodu barví železo. Skalnaté dno řeky totiž tvoří staré horniny a vody neunášejí
uvolněnou půdu. Mohutné Rio Negro patří k přítokům s černou vodou a jeho vody lze
rozeznat ještě ve vzdálenosti 80 km pod soutokem s Amazonkou. K soutoku řek Amazonky
a Rio Negro, nazývaném také jako svatba řek, dochází u města Manaus v centrální Brazílii.
Rio Negro, pramenící v Kolumbii, se mísí s nahnědlou vodou Amazonky a rozplývá se v ní.
Řece se tu říká Solimoes.
Geologický vývoj: Na kontinentech se zpravidla vytváří říční síť tak, že jednotlivé řeky
směřují paprsčitě do všech směrů, jak je vidět například v Asii. Na severoamerickém a
jihoamerickém kontinentu jsou však odlišné podmínky. Pevninské kry Severní Ameriky a
Jižní Ameriky jsou pozvolna tlačeny směrem k západu, kde se přesouvají přes sousední kru
tvořící dno Tichého oceánu. Pozvolný pohyb ker přes Tichý oceán vyzvedl obrovská pásma
Skalnatých hor a And. Tato pohoří ořezávají západní pobřeží obou Amerik a nutí řeky téci
do moří na východě. Amazonská pánev je ohraničena také na severu a na jihu. Vysočiny ve
Venezuele a Guyaně vytvářejí obrovský polokruh na severu a staré tvrdé horniny planiny
Mato Grosso se zvedají na jihu Brazílie. Za této geologické situace zůstává jedinou oblastí,
kudy může odtékat voda z celé obrovské části kontinentu, právě ta sníženina, kterou
využívá Amazonka. Navíc ke vzniku obrovského přírodního povodí přispívají i mimořádně
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vydatné dešťové srážky typické pro Jižní Ameriku. Vnitrozemí jiných kontinentů pokrývají
rozsáhlé pouště, avšak amazonská pánev leží na výhodné zeměpisné šířce příznivé pro
vydatné rovníkové deště. Jak je tedy vidět, v případě Amazonky se zkombinovaly dvě
příznivé okolnosti: největší říční povodí na světě a vlhké klima. Tak vznikla KRÁLOVNA
ŘEK.
A my jsme se teď ocitli právě na fascinujícím soutoku hnědé Solimoes a černé Rio Negro.
Rio Negro má 22 stupňů, Solimoes je o 6 stupňů teplejší, rozdíl teplot jsme si vyzkoušeli a
opravdu jsou místa, kde ponoření ruky na levé straně loďky a pak na pravé znamená různé
teploty vody. Vody obou řek jsou odděleny ostrou klikatou hranicí, která mizí až po desítkách
kilometrů níže po proudu Amazonky.

Soutok je pochopitelně populárním cílem turistů i místních, navíc řeky jsou zde významnými
dopravními tepnami, proto je na soutoku pořád několik lodí různé velikosti, ať už čistě
vyhlídkových nebo dopravních převážejících obyvatele z Manaus do vnitrozemí Amazonie a
naopak.
My jsme se zdrželi asi 10 minut a pokračovali jsme dále proti proudu Solimoes. Zakotvili
jsme u malého přístaviště, Sami zorganizoval nosiče, kteří naložili naše zavazadla na
kolečka a vyvezli je po svahu nad břeh řeky. Kolem stojí domy na kůlech, zřejmě kvůli
zvyšování hladiny řeky v období dešťů a jako obrana proti hadům.
Po levé straně prostranství nad řekou je hangár, sloužící jako prodejní skladiště. Franta si
zde koupil mačetu, komu chyběla baterka, měl poslední možnost si ji koupit, budeme je
potřebovat. Teplota se blížila čtyřicítce, marně jsme hledali kousek stínu, slunce zde skoro
na rovníku svítí kolmo shora a stíny nejsou.
Konečně měli všichni všechno a mohli jsme nasednout do tří mikrobusů, které nás převezou
asi 40 km k jednomu z ramen Amazonky. Klimatizace nestíhá chladit rozpálený prostor,
raději otevíráme okýnka. S námi jede Sami a samozřejmě si hned zapaluje cigaretu. Někdo
si dovolí protestovat, ale Sami odpovídá naprosto odzbrojujícím argumentem, na který
nenalézáme odpověď: „I need it. (Potřebuju to.)“. Ovšem z jeho úst to zní skoro mile a nikdo
se na něj nedokáže zlobit.
Projíždíme po asfaltce (!) krajinou, kde první zárodky pralesa střídají pastviny a jezírka
porostlá obrovskými koly Viktorie královské (Victoria Regia nebo Victoria Amazonica). Mylně
se domníváme, že Amazonie bude plná tohoto „leknínu“, proto ani nežádáme zastavení,
dále je ale už nepotkáme. Škoda.
Pomalu si zvykáme, že všude převládá zelená barva. Bude tomu tak po několik
následujících nezapomenutelných dnů.
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Po necelé hodince zastavujeme u mostu přes řeku, která zde má „normální“ šířku, na jakou
jsme zvyklí u našich řek. Kotví zde několik hausbótů, u jednoho z nich nás čekají naše dvě
loďky. Tento plovoucí dům je zároveň samoobsluhou, ve které je možné koupit pod jednou
střechou vše nutné k přežití na řece.
My už ale skoro vše máme, čeká nás však delší cesta po vodě, proto využíváme dřevěné
budky s toaletou.
Nakonec pár kolegů neodolá a koupí si aspoň studené plechovkové pivo a vodu v PET
lahvích. Nasedáme do lodiček, naštěstí opět s plátěnou střechou, která zabraňuje slunci v
našem úplném vysušení.
Vyrážíme na řeku kolem dalších plovoucích domů, před kterými jsou plovoucí zahrádky i s
domácími zvířaty.
Z nějakého důvodu je naše loď rychlejší, brzy ztrácíme druhou loďku z dohledu. Prozatím
jsme v relativní civilizaci, břehy řeky jsou místy obdělávané, na loukách se kolem občasných
farem pase dobytek, krávy jsou trochu vyzáblejší než u nás, vypadá to spíše na nějaký druh
zebu. Když se ale ráchají ve vodě, vypadají zase jako vodní buvoli. Nebo jsou to různé
druhy, těžko říci.
Pastvin po stranách postupně ubývá, více se objevují zárodky pralesa. U břehů občas stojí
bílá volavka, někdy i šedá, ale těch je méně. Barevní ptáci ve větvích skloněných nad řeku
jsou asi ledňáčci (ti menší s převažující žlutou barvou) a ledňáci (ti větší, více do modra).
Najednou náš domorodec řídící loď sníží otáčky na tiché minimum a ukazuje na
nenápadnou kládu u břehu – kajman o nás prozatím neví, ale když nás uslyší, rychle se
uklidí do vody, kde se cítí přece jen bezpečněji.

Během deseti minut objevíme ještě několik kajmanů, dokonce se naučíme je na břehu
poznat i sami, což není pro nezkušené oči tak jednoduché, jak by se zdálo. Zdejší kajmani
obvykle nepřesahují dvoumetrovou délku (dorůstají prý až 4,6 m), z člověka mají respekt,
ale potkat je ve vodě by nemuselo být zrovna příjemné. Po březích je jich plno, dokonce i
velmi blízko lidských obydlí.
Když si myslíme, že už dokážeme objevit vše, upozorňuje nás průvodce na půlmetrové
želvy na pahýlech stromů trčících z vody jen pár metrů od nás – my bychom si jich opět
nevšimli.
Ptáků je vidět při troše pozornosti opravdu hodně. Kromě ledňá(č)ků a volavek jsou zde
třeba ibisové různých barev včetně nezvykle pestrých, kormoráni, nějaké kachny, ve větvích
lítají krocani s korunkami na hlavách a samozřejmě nad hlavami nám krouží dravci, supi či
lépe řečeno kondoři – často se to plete, i jiní, asi to jsou orli.
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Na chvíli vypínáme motor na soutoku dvou říčních ramen, abychom počkali na kolegy.
Najednou něco skočí po pravoboku – dostali jsme se do hejna růžových sladkovodních
delfínů (delfínovec amazonský), to znamená, že pod námi je asi 120 metrů vody, jinak by tu
nežili. Delfíni se nečekaně vynořují v různých vzdálenostech, někdy i celkem blízko nás,
vždy s velmi elegantním prohnutím. Jejich růžová barva je velmi neobvyklá, ale ne všichni
jsou stejní, vidíme odstíny od světle skoročervené až po standardní šedou.
Hluk motoru druhé lodi je vyruší, kolegové mají smůlu a nevidí už nic. Průvodce Sami (s
neodmyslitelnou cigaretou) si přesedá k nám, aby nás zatížil a druhou loď odlehčil, dále už
plujeme spolu. Mineme civilizovanější údolí s plovoucím obchodem a několika farmami na
mírné vyvýšenině nad řekou, dostáváme se ale brzy opět do pralesa.
A po další skoro půlhodině konečně vidíme na levém vysokém břehu zelený srub a vedle něj
vyhlídkovou věž – jsme u našeho dočasného útočiště. Přirážíme k molu a po strmých
provizorních stupních vynášíme svá zavazadla nahoru ke srubu. Já to své s 12 kg vody
navíc proti ostatním jen s vypětím sil. Ani nestačím vnímat, že procházím ananasovým
políčkem.
Náš srub stojí nad prudkým srázem tvořícím zde břeh řeky, nad úrovní hladiny v období
dešťů – tato úroveň je vidět na usazených nánosech na větvích nižších stromů podél břehů.
Do řeky vybíhá čtvercové molo, od něj strmá stezka s naznačenými schody a dřevěným
zábradlím, z jedné strany les, z druhé pěstované ananasy (na rozdíl od asijských tyto
ananasy mají plody na stopce vyrostlé až nad růžici listů).

Na stromech podél chodníčku jsou asi uměle přichycené orchideje (žádná ale nekvetla) a
bromélie – ty kvetly pěkně.
Terén v bezprostředním sousedství stezky je upravený, aby se šlo lépe, vede poslední úsek
po dřevěných hatích. Při našich návratech několikrát zahlédneme pestrou agamu nebo
leguána, který se nám právě pod náš prkenný chodník bude schovávat, takže ji (ho) detailně
neuvidíme. Před srubem je malá ohrádka, kde dříve chovali kajmana, ale protože je na to
třeba mít drahou licenci od státu, rozhodli se majitelé chov kajmanů zrušit, vždyť v okolí je
jich dostatek.
Srub je dlouhý, čelní stěnou otočený nad řeku. Uprostřed je vchod do verandy, která se
táhne skoro po celé délce srubu, jen vlevo je dům zakončen sprchou a vpravo kuchyní. Na
verandě je dlouhý stůl, u stěny regál s pár knihami o Amazonii a zásobník s chlazenou
vodou. Nad stolem velký ventilátor dělá horko trochu snesitelnější, ovšem pokud je zapnutý
generátor. Z verandy vede patero dveří s barevnými dřevěnými papoušky do pěti pokojů,
každý má dvojpostel a sprchu se záchodem, sprcha je sice s průtokovým ohřívačem, ale ten
obvykle není potřeba. Klimatizace samozřejmě není, jen velký a výkonný ventilátor (možná
by se uplatnil i u vznášedla).
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Pan Honza s manželkou Ivanou bydlí ještě o kousek dále, v jednopokojovém domečku pod
vyhlídkovou věží, Milan s Věrou zase bydlí na opačné straně od mola v dvojčeti našeho
srubu, kde jsou oni a Pavel, ostatní pokoje jsou prázdné. M + V si nejdříve své bydlení
chválí, je tam větší „divočina“, večer a ráno se kolem shromažďují malí zelení papoušci, je
tam větší klid a soukromí. Bohužel se později pokazí čerpadlo a nepůjde jim voda, což je
hodně nepříjemné…
Za srubem je vyprahlý ohraničený prostor a za plotem generátor, který vyrábí elektriku a
čerpá vodu do zásobníku na věži nad srubem. Voda je prý z vrtu, ale raději se po jejím zdroji
moc nepídíme, pít ji stejně nebudeme a na mytí snad nevadí. Na pohled vypadá docela
dobře.
Před verandou, jejíž venkovní stěnu tvoří sítě proti hmyzu, jsou vysazeny palmy a mladé
stromky, prozatím nízké, nebrání výhledu na řeku.
Opodál trčí z břehu nad řeku šikmý strom s bohatou korunou, pořád obsazený kondory. Asi
je láká blízkost naší kuchyně a odpadky z ní.

Po vybalení se chystá oběd – je zde zajištěna plná penze, kousek odsud mají dům
domorodí indiáni, kteří se o srub starají a ženy vaří turistům z přivezených zásob jídlo. Než
nám připraví první jídlo, máme chvíli času a jdeme se podívat kousek za srub k vyhlídkové
věži. Pod nohama se nám rozutíkají malé ještěrky, taktak si je stihneme prohlédnout, příliš
se neliší od českých.
Hned za ohradou začíná prales a v něm je po pár metrech postaven jednopokojový srub
jako základna vyhlídkové věže. Je vidět, že zdejší vlhké klima nedělá dřevu příliš dobře,
stupně jsou zčásti nahnilé, ale jinak věž působí celkem bezpečným dojmem. Je až
překvapivě vysoká, aby z ní byl dostatečný rozhled, musí být vyšší než okolní stromy.
Vylezeme do nejvyššího patra, naštěstí není přes vegetaci vidět dolů, závratě nemáme.
Všude kolem je zelená plocha, samé koruny stromů, jedna vedle druhé, neprostupné,
neprůhledné. Jen na jednom místě je ústí nějakého přítoku do hlavní řeky, tam je prales
přerušen, a samozřejmě druhou půli výhledu tvoří řeka.
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Pod střechou z palmových listů mají hnízdo vosy, vzájemně se nevšímáme. Je horko, ale
bude ještě hůř. Kocháme se výhledem, fotíme, natáčíme na kameru. Vylézá k nám
Jindřiška, za chvíli pan Honza a nakonec ještě Věra s Milanem. Věž je velká, na plošinu se
pěkně vejdeme, ani si nepřekážíme při focení, fotíme se i navzájem.

Zpátky na zem se nám nechce. Plánujeme si, že tady musíme vylézt znovu ráno při východu
slunce.
Dolů se slézá trochu hůř, ale jde to. Na oběd dostaneme smažené maso, asi kuře, k tomu
špagety (studené), v druhé míse jsou brambory s kusy hovězího. Dvě mísy zeleninového
salátu, k tomu meloun a ananas.
K pití si dáváme plechovkové pivo, ale deficit vody doháníme hlavně ze zásobníku, voda se
ani nestihne chladit.
Franta s Pepou, vášniví rybáři, si přivezli svoje pruty a snaží se z mola něco chytit. Bohužel
amazonské ryby nejsou zvyklé na moderní evropskou výbavu. Přestože na bambusovou hůl
s obyčejným háčkem se dá chytit cokoliv, hlavně piraně a sumečci, na dokonalé udice se
nechytí nic.
Odpolední žár konečně opadá (místo 40o je už jen 35oC), můžeme tedy začít náš
amazonský program. A na dnešek je plánován lov piraní. Většina přítomných žen nikdy ryby
nechytala a lov piraní jim moc zajímavý nepřipadá, ale samozřejmě jedeme všichni. 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
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výhodnější podmínky. Bereme každý svůj prut, náš místní průvodce 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.
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 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, ona 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.
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Končíme potmě, dámy by sice chytaly dále, ale také bychom nemuseli trefit domů…
Při večeři vyvolá Sami diskuzi o kajmanech. Prý jsou výborní k jídlu, hlavně ta část těla, kde
začíná ocas. Samozřejmě zazní otázka, kde je možné takové maso ochutnat. A Sami zná
řešení – kajmana ulovíme a kuchařky nám ho zítra usmaží k obědu. Podmínkou je, že s tím
musí všichni souhlasit. 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 bude 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, pár svítících bodů mizí v řece doprovázen šplouchnutím.
Sami rozhoduje, že jsme příliš hluční a velcí, přiráží s oběma loděmi ke břehu, sám s
druhým průvodcem 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 průvodci 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.
Průvodci se vracejí, nejdříve vidíme několik ulovených kachen či koroptví, ale pak si
všimneme i metrového kajmana, kterého Sami drží zpacifikovaného na dně loďky. Sami
začíná výklad o životě kajmanů, ukazuje jeho tlamu se spoustu zubů ale žádným jazykem,
oči s blánami a dolní špičáky trčící z dírek v horní čelisti. Nakonec pokládá kajmánka na
záda a hypnózou vyvolanou šimráním na břichu ho uspává.
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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 zabitím 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 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.
Ráno vstáváme brzy, chceme být na šestou na věži a vítat zde slunce, dokonce to stihneme
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o 10 minut dříve, ale přece pozdě. Slunce už je nad obzorem, nevadí, stejně je to krásný
pohled. Pan Honza nás předběhl a východ stihl.
Po snídani nás čeká polodenní trek pralesem, děsí nás už ranní horko, jak to bude kolem
oběda raději nepřemýšlíme. Cesta začíná za sousedním srubem Pavla, Věry a Milana,
musíme přes molo kolem našeho 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 – 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. 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 nemožná. Nemůžeme
být prozatím dále než pár set metrů od našeho srubu, ale víme, že cestu bychom nenašli.
Nicméně Sami sleduje cestu 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.
Dalším zážitkem je horko a vlhko. Jsme propoceni na kůži, jako bychom prošli pod
vodopádem. Rtuť klasického teploměru by se držela u 40 stupňů, alespoň to tvrdí digitální
teploměr na mých hodinkách. A vlhko nebude moc hluboko 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.
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Celkem půjdeme pralesem necelé čtyři hodiny, vždy zhruba po 1 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.
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.
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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 ten film natočen podle něj.
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
jednom z hotelů 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.
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 z nás 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 oživlý. 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.
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,
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občas nás něco štípne, musíme věřit našem 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 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 je
kolem čtyřicítky. To moc nechutná žádná voda. Ale smrt žízní by v pralese asi zkušenému
turistovi s mačetou po ruce určitě nehrozila.

Mezitím už jsou očelenkované všechny ženy, většina má na ruce i lýkový náramek. Samimu
pomáhá s pletením ozdob Štěpánka, která se vzory od něj průběžně učila.
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 za živa vyžaduje jistou dávku
sebezapření.
Já svému žaludku věřím (na jídlo, horší je to s kinematózou), strkám červa do úst a
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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. Hůře je na tom Milan
s Věrou (a Pavel) ve vedlejším srubu, kterým kromě elektriky nejde ani voda, čerpadlo ji tam
nevytlačí.
Před teplem nejde uniknout, až když se po chvíli objeví Sami, zařídí spuštění generátoru a
větráky nám trochu uleví.
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 trochu 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 zde 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.
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Požádáme Samiho o společné foto všech přítomných (tři nám chybí, nechtělo se jim do
obtížného terénu pralesa riskovat zhoršení zdravotních problémů, především s páteří).
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 vzpomeneme, kde jsme jej
potřebovali nejvíce, kde bylo riziko malárie nejakutnější, tedy na tyto tři dny v Amazonii.
Vracíme se čluny na soutok, kde zastavujeme a pozorujeme delfíny. Franta s Pepou
zkoušejí chytat ryby na své profesionální vybavení, ale úspěšnost je nula. To Štěpánka po
obědě chytla pár piraní přímo z našeho mola na bambusovou tyč s kusem kuchyňského
odpadu jako návnadou.
Chvíli to trvá, snad že je takové teplo, ale delfínům se dnes moc nechce. Až když
popojedeme kousek dále, objevují se první skokani. Sice už nejsme ve stínu, jako před
chvílí, ale zase něco vidíme. Delfínů zde musí být mraky, neuplyne pět vteřin, aby nějaký
nebyl vidět při nádechu nad hladinou. Bohužel se nedá odhadnout, kde se který vynoří
příště, takže pro kameramany a fotografy to je velmi stresující situace. Každý by chtěl mít
tuto vzácnost na kameře nebo fotoaparátu, ale buď se musí nechat zoom na pokoji, pak je
ale delfín jako tečka uprostřed široké hladiny, nebo se záběr přiblíží, ale pak se zase jistě
delfín do záběru nestihne zachytit – než se dostane do záběru, je již pod hladinou. Největší
zážitek z pozorování tak mají ti, kteří na záznam rezignovali a užívají se jen obyčejného
pozorování těchto sladkovodních savců.
Sám Pavel je z množství delfínů překvapený, říká, že to není obvyklé, jindy že se objeví sem
tam nějaký, kdežto dnes nevíme kam s očima a jsou okamžiky, kdy vidíme třeba i pět delfínů
najednou. Jen pálící poobědní slunce nám pozorování ztrpčuje.
Vyrážíme dále, delfíni nás ještě chvíli sledují, ale když se dostáváme do asi mělčích vod,
skoků ubývá. 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 vyplaší jednoho z ptáků, druhý ale zůstává
sedět a pózuje.
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Nejvíce jsou však vidět bílé volavky, zde po kondorech nejrozšířenější druh ptáka. Stojí
obvykle v mělké vodě nebo poposedávají na větvích stromů nad hladinou řeky a vyhlížejí
potravu.
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.
My se jen letmo přivítáme s domácí paní, přidávají se k nám dvě děti (rozdáváme bonbóny),
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.
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 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 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
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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 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.

První den pobytu v Amazonii jsme se Samim prohlíželi knížku o zdejší flóře a fauně, Sami
nám ukazoval lenochoda („slow monkey“) a ptal se, jestli bychom ho chtěli vidět a pochovat
si ho. Samozřejmě se ani nemusel ptát. Od té doby jsme ho dvakrát denně otravovali, kdy
už půjdeme hledat lenochoda a Sami to pořád podivně odkládal. Ale 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 každé lavičce, takže my prostření po chvíli rezignujeme a sedáme si
raději na podlážku na dně lodi, i za cenu občasného namočení sedacích partií.
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 je na tři dny málo. 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.
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.
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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. Ozývá se praskání lámaných větví a koruna
stromu se 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 unešeni. 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.

Lenochod je rozená manekýna, ochotně pózuje do aparátů a rozdává úsměvy na všechny
strany. Mazlíme se s ní možná 3/4 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.
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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.
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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 snaží 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 třímetrové anakondy,
kterou Sami roztahuje. Jestli tahle měla tři 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 Štěpánka bere na kus větve, kterou
ji Sami zvenku podává.
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, Irena se Štěpánkou si ji odvezou zadarmo tady odsud)
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, já si ale pochutnávám bez předsudků.
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Chlapi nacházejí hadrový míč, za domem stojí branka, Jarda si stoupá do ní a chytá
částečně úspěšně pár střeleckých pokusů. Když ale míč mizí nad brankou ve křoví, raději
končíme a vracíme se do lodi.
A tím prakticky končí náš amazonský program. U oběda si dáme ještě poslední caipiriňu,
někteří i několik, asi všichni bychom ještě zůstali déle, přestože třeba Věra s Milanem měli
pobyt ztížen nepřízní osudu a netekoucí vodou. Určitě máme za sebou další z vrcholů
zájezdu.
Nejvíce dojatý je asi Pepa. Podivně se mu lesknou oči a není to jen caipiriňou, když
naposled nasedáme do lodí, teď už opět do větších a krytých, a vyrážíme na zpáteční cestu.
Naposled vidíme náš srub a kondory na nejbližším stromu, míjíme plovoucí obchod, na
soutoku nám skočí na pozdrav pár delfínů, na březích sledujeme poslední kajmany, ve
větvích kurovité ptáky s korunkami, ledňá(č)ky a volavky.
Dostáváme se blíže k civilizaci, u mostu přesedáme do dodávek, které nás převezou
transamazonskou magistrálou k přístavu převozních lodí na hlavním toku Amazonky. Tady
musíme chvíli čekat, nakoupíme si ve stánku banánové chipsy, které budou mít úspěch i
doma v ČR. Bez zpomalení profrčíme soutokem Solimoes/Rio Negro a taxíky nás dovezou
do hotelu Manos, kde nás čekají na recepci uložená zavazadla. Venku je tma, zde na
rovníku slunce vychází v šest a zapadá v osmnáct, a to celoročně.
Večer jsme ještě stihli večeři v churrascarii, naposled v Brazílii, už si dáváme pozor a
necháváme si nejvíce místa na ty nejlepší steaky, místo abychom si žaludek zaplnili
hranolky. Je s námi i Sami, tak jako v pralese pletl čelenky, i teď musí nějak zaměstnat ruce,
proto ženám vyrábí květiny z ubrousků.
Spát se nám ještě nechce, vyrážíme tedy asi v 9 večer kolem osvětleného divadla na
centrální náměstí, nepříliš vzdálené od hotelu.
Náměstí neznáme, prozatím jsme se vždy pohybovali jen směrem dolů, k řece. Proto jsme
teď skoro šokovaní. Samozřejmě registrujeme blížící se Vánoce, ale nasvětlené náměstí se
stromy plnými svítících ozdob a světelných řetězů jsme nečekali. Sedáme na židle před
betlém – kopii jeskyně s narozeným Ježíškem, vše v životní velikosti a s živými tropickými
květinami. Uvědomujeme se paradox toho, že my máme Vánoce spojeny se sněhem, ale
betlémy by měly vypadat takto, tropicky. Sněhuláci jsou zde taky, polystyrenoví, přestože je i
teď večer kolem třicítky.
Procházíme se náměstím za zvuků Tiché noci a Rolniček, v zadní části hraje živá kapela,
vedle stojí vánoční tramvaj se Santa Clausem v teplém kožichu (umělý), děti jezdí na
půjčených elektrických autíčkách, s překvapením objevujeme Béďu Trávníčka, přestože
Mountfield tu asi neznají. Vracíme se do hotelu a usínáme zmoženi vánoční atmosférou i
trochou nostalgie nad odjezdem z klidu Amazonie opět do civilizace.
Let máme naplánován až na odpoledne, ráno tedy i se Samim vyrážíme známou ulicí dolů,
nejdříve si prohlížíme plovoucí přístav, jehož mola stoupají spolu s hladinou řeky. V Brazílii
potkáváme hodně lidí s nějakým tělesným postižením, ale tady žena nesoucí v náručí
neúplný trup muže beze všech končetin je opravdu silná káva, přestože se nesený muž tváří
celkem spokojeně.
Kolem stánků s nářadím dojdeme k tržnici s patrným nezaměnitelným rukopisem Gustava
Eifella, vcházíme dovnitř a procházíme rybím trhem, přes trh s rukodělnými výrobky opět
ven z pavilonu. Ocitáme se na nábřeží plném zakotvených lodí, vlastně provizorním
nákladním přístavu. Chvíli pozorujeme pokus o záchranu potápějící se menší lodi, pak
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pokračujeme proti proudu k otevřené hale s centrálním amazonským ovocným překladištěm.
První část je přeplněna trsy ovoce, které jsme sice v Natalu chutnali, ale jméno si
nepamatujeme. Haldy červených a žlutých plodů se táhnou desítky metrů do šířky i do
dálky.
U pavilonu stojí nákladní auta, pořád se něco nakládá a vykládá. Jednotlivé sekce jsou
označeny cenovkami, trh je zároveň i cenovou burzou. Prochází tudy veškeré ovoce
pěstované v Brazílii a pokračující do zbytku Brazílie.
A hned vedle je podobná hala, ještě větší, kde se přeprodávají banány. Od baby banánů
nepřesahujících 10 cm až po obry skoro půlmetrové, průměrná cena asi desetikilového trsu
je kolem 2 realů, tedy 20 Kč. Ale v drobném se zde nakoupit nedá, dokonce nám nechtějí
dovolit zvednout si na zkoušku jeden trs, abychom si udělali představu o jeho váze.
Sami nás provede halou k mrazícímu pultu až úplně vzadu, tady si dáváme po 1 realu každý
jeden ledový kokosový ořech. Přecenili jsme se, přestože je mléko čerstvé a velmi
osvěžující, je jej v ořechu tolik, že jej nedokážeme vypít. Prosíme ještě o rozseknutí ořechu,
abychom si ochutnali kokosovou dřeň, ale ořechy nejsou úplně vyzrálé (to je dobře kvůli
mléku, které ještě není přeslazené), takže se jíst nedají.
Vracíme se zpět do tržnice s rukodělnými suvenýry. Cestou za Samiho pomoci kupujeme
CD se sambou, abychom měli podklad pro DVD, na tržišti jsou pak opravdu typické výrobky,
dostáváme tedy rozchod na nákupy. My kupujeme několik černých mističek ze zdobené
kalabaši, krokodýlí zuby na provázku k zavěšení na krk, šupiny z amazonských veleryb,
náramky z přírodních materiálů, rituální černou masku zdobenou péry s ústy vyrobenými ze
zubů piraní (bude nám pasovat na zeď k maskám dovezeným z Afriky), ale hlavně foukačku
amazonských indiánů, používanou k lovu hlavně opic.
Kupujeme menší verzi, aby se dala dobře převážet v kufru. Na jednom konci je navlečen
vejčitý zdobený plod, který haraší, takže foukačka je současně rytmickým hudebním
nástrojem. Je zdobená barvami a také jsou zde piraní zuby, jako na masce. Zezadu je
přidělán kus dřeva s několika tenkými dírkami, do kterých jsou zasunuty šipky se
stabilizačními pírky, ty naše asi nebudou napuštěny jedem currare, který zabíjí zasažené
opičky.
Že je foukačka funkční nám prodavač dokazuje tím, že přes celý svůj krámek neomylně
trefuje malý pytlík s kořením.
Máme sice určený termín srazu před tržnicí, ale volitelně můžeme jít do hotelu individuálně.
My potřebujeme v Carrefuru koupit vodu na cestu, jdeme tedy dříve, až pozdě si
uvědomujeme, že jsme se nerozloučili se Samim. Při odjezdu z hotelu už Sami neasistuje,
zachovali jsme se tedy jako nezdvořáci a se Samim jsme se nerozloučili, přestože naše
spokojenost s výletem do Amazonie byla z velké části podpořena jeho zásluhou.
P class=MsoNormal style="mso-layout-grid-align: none">Na letišti jsou zmatky, největší ze
všech přeletů, budeme mít zpoždění. Dvakrát se mění gate. Let do Sao Paula trvá 5 hodin,
máme display na opěradle před sebou, můžeme si tedy navolit každý svůj film. Já sleduji
Auta (Cars), mám ale problém s angličtinou, připadá mně až moc slangová, možná je ale jen
má úroveň nedostatečná.
V Sao Paulu kvůli zpoždění nečekáme tak dlouho, jak bylo plánované, rovnou přestupujeme
na krátký let do Foz do Iguaçú. Přilétáme hodně po půlnoci a rovnou jedeme na hotel.
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Vodopády Iguaçu
Vodopády Iguaçu, které jsou hlavním důvodem návštěvy města Foz do Iguaçu, jsou asi
nejúžasnějšími vodopády na světě a žádným návštěvníkem Brazílie by neměly zůstat
opomenuty. Širší než Viktoriiny vodopády a vyšší než Niagara nabízí v délce téměř 3km
nezapomenutelný pohled na bezmála 300 vodopádů a kaskád padajících do hloubky až
80m. Vodopády se nachází na hranicích mezi Brazílií a Argentinou a nelze opomenout jejich
návštěvu z žádné strany. Lze říci, že brazilská strana nabízí návštěvníkovi celkový pohled
na vodopády a naopak argentinská strana umožní dostat se až do těsné blízkosti
jednotlivých vodopádů a padajících mas vody. Celý zážitek je kromě osvěžení vodní tříští a
okouzlení nesčetnými duhami doplněn i divokou bujnou vegetací okolních pralesů s
množstvím tropických rostlin i exotických zvířat.
Toto město je výchozím bodem pro návštěvu největší přírodní atrakce Brazílie a možná i
celé Latinské Ameriky - vodopádů Iguaçu. Největším rozvojem město prošlo v době
výstavby hydroelektrárny Itaipú, kdy se populace zvýšila z původních 31.000 lidí v roce 1973
na 190.000 osob v době dokončení stavby v roce 1991. Město také leží blízko hranice s
Argentinou a Paraguayí.
K důkladné prohlídce obou stran se doporučují 2 dny, kdy každý z nich lze strávit na jiné
straně hranice. Vodopády jsou v obou zemích součástí přírodních rezervací (v Brazílii 550
km čtverečných a v Argentině 1550 km čtverečných), které jsou jedinečné ukázky místního
ekosystému. Většina plochy rezervace je nepřístupná, ale v okolí vodopádů jsou vytvořeny
stezky, kde lze pozorovat bohatou faunu i flóru. Téměř 2000 druhů rostlin je možné vidět ve
4 různých vrstvách lesa, také je zde nepřeberné množství motýlů, ptáků a živočichů. V parku
např. uvidíte kolibříky, tukany nebo hravé nosály.
Na brazilské straně je největší atrakcí vyhlídka na Garganta do Diablo, (řeka zde pádá do
houbky 90 metrů a tvoří cca 14 vodopádů s průtokem 13.000m3/s). Je to až hypnotizující
pohled na neskutečné masy vody padající do hlubin a vytvářející neustálý mlžný opar.
Připravte se na jemnou sprchu. Další pohled na vodopády nabízejí vyhlídky ve spodní části.
Odtud je možné vyrazit na divokou projížďku lodí do těsné blízkosti vodopádů. Jedinečný
pohled na vodopády nabízí vyhlídkový let helikoptérou.
Na argentinské straně je možné jet vláčkem od vstupu do parku až k začátku lávky, vedoucí
na hranu vodopádu přímo u Garganta del Diablo. Kromě této atrakce existují 2 okruhy
stezek, které umožní navštívit jednotlivé vodopády a procházet se deštným pralesem. Ve
spodní části parku lze zdarma přejet loďkou na ostrov San Martín, kde jsou také chodníky a
vyhlídky.
Bydlíme v hotelu Muffato Plaza, celkem pěkném, nejvíce se nám líbí bazén s příjemnou
vodou. Ale na recepci nás obsluha dostane tím, že mluví jen portugalsky tak důsledně, že
anglicky nerozumí ani číslovky, takže dostat správný klíč je pro většinu výpravy docela
problém. Teď se ukazuje, že rychlokurz portugalštiny v letadle z Amsterodamu do Sao Paula
(slovíčka připravená z internetu) nebyl zbytečný.
Jediným bodem programu je dnes návštěva vodopádů a argentinské strany. Nasedáme do
mikrobusu a přejíždíme do Argentiny, celkem jedeme necelých 40 minut. Zastavujeme na
parkovišti a kolem argentinské vlajky vcházíme do areálu národního parku.
Procházíme kolem na zemi rozložených stánků s indiánskými výrobky, ale prozatím
nemáme čas. Pavel na informačním středisku objednává loď na odpolední cestu pod
vodopád, asi na 16:00. Do té doby musíme stihnout všechny trasy na vodopádech.
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Vcházíme na Green trail, chodník mezi přírodně vypadajícími keři s stromy. Jde se docela
dobře, ještě není takové horko. Po chvíli přicházíme ke kolejím ekologické železnice –
vláčku vyjíždějícího ze vstupní části areálu a jedoucího s jednou zastávkou k okruhu nad
Ďáblovým chřtánem. My ovšem mineme zastávku a pokračujeme do pralesa po kovové
lávce. Takovýmito lávkami se chodí po většině tras na argentinské straně vodopádů, jednak
to je pohodlnější pro starší a méně zdatné turisty, jednak je to ekologičtější pro zdejší prales.
Přicházíme k rozcestníku, v lese vpravo od chodníku slyšíme šustění, kterým se prozradil
leguán, jeho mimikry jsou ale tak dokonalé, že ho na zemi jen těžko rozeznáváme mezi
kořeny a listím, navíc se plazí směrem od nás. A pak to přijde – přicházíme na vyhlídku, ze
které poprvé vidíme vodopády.
Tento Horní okruh vede po vrchní hraně vodopádů, celou dobu trasy je vidět i podkova
vodopádů vlevo před námi. Některé vodopády přecházíme po můstcích, dostáváme se až k
nim takřka na dosah. Voda teče přímo pod námi. Ale ty největší a nejhezčí vodopády vidíme
před sebou.
Trasa končí u vodopádu >Salto Mbigua s výhledem na asi nejhezčí Salto San Martin.
Dostáváme se k řece nad vodopádem, sledujeme kormorána polykajícího rybu s průměrem
těla evidentně větším než je průřez jeho krku, přesto ji polkne.
Fotíme a natáčíme velmi opatrně, protože vzduch je prosycen kapkami vodní tříště. Létá
tady několik motýlů, bez bázně nám sedají přímo na ramena. Ale hlavní atrakcí je
samozřejmě panoráma vodopádů před a pod námi.
Začínají se zde hromadit davy turistů, proto vyhlídku opouštíme a vracíme se trochu
klidnější cestou zpět na rozcestí a dále ke stanici vláčku.
Vláček jede průsekem v pralese, výhledy na vodopády tady sice nejsou, ale zato vláček
doprovázejí desítky velkých motýlů, nejvíce je žlutých a oranžových. Vlak jede každou
půlhodinu, je dost velký na pojmutí všech zájemců. Bylo by možné jít podél kolejí i pěšky,
ale vzhledem k délce cesty a žádným průhledům na řeku by to nemělo význam.
Od horní stanice vede přímo nad řeku můstek dlouhý více než kilometr. Řeka Iguaçu je zde
nad vodopády široká několik kilometrů (2–3), ale je mělká do jednoho metru, alespoň teď, na
počátku období dešťů. Pohled pod nohy vypadá malebně, dno řeky je barevné, jsou zde
vidět ryby a kousek před koncem pozorujeme i pěkného kajmana.

A pak to přijde, slyšíme hučení, dostáváme se do vlhké vodní tříště, balím kameru do
aquapacku. Míjíme trosky lávky zničené při povodni před pár lety a dostáváme se na plošinu
přímo nad největším vodopádem, podkovou Ďáblova chřtánu. Do hloubky 90 m tady padá
každou vteřinu 13.000 kubíků vody. V mžiku jsme promočeni, ale nemáme čas to vnímat.
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Do teď jsme srovnávali vodopády Iguaçu s Viktoriinými vodopády na Zambezi v Africe, které
se nám zdály možná méně malebné, ale určitě ne méně ohromující. Ale tady názor
revidujeme – takový zážitek z bezprostředního přiblížení tak ohromné mase vody u
Viktoriiných vodopádů není, v tom jsou Vodopády Iguçu lepší.

Nemůžeme se odtrhnout, podívaná je monumentální i poetická – při pohledech na
permanentní duhy v odtokovém kaňonu. Tato vyhlídka je nejpůsobivějším místem celých
vodopádů, ať už z argentinské nebo z brazilské strany.
Dlouho nám trvá, než se odhodláme vyhlídku opustit a vrátit se k vláčku. Kajman je na svém
místě, ale my teď hledíme více na druhou stranu, protože tam se na stromě usadil ledňáček.
Vláčkem jedeme na prostřední zastávku, vystupujeme a vydáváme se známou cestou k
rozcestníku mezi trasami. Ráno jsme tady viděli leguána, teď na skoro tomtéž místě pózuje
mnohem lépe viditelná agama, vypadá jak gumová hračka a ani se nehne.
Projdeme kolem majáku, jehož smysl nám uniká, a dostáváme se na louku s několika
restauracemi, kde si uděláme přestávku na oběd.
Spolu s Jardou a Jindřiškou, našimi nejčastějšími partnery u stolu, vybíráme bufetovou
restauraci s venkovním posezením pod obrovským fíkusem. Dáváme si pirožky s hovězím
masem. Kousek od nás stojí palma plná hnízd snovačů, kteří zde na rozdíl od Afriky nejsou
žlutí, ale černočervení. Hluční jsou však stejně.
Po jídle pokračujeme dále, ocitáme se přímo na ose odtokového údolí vodopádu Salto San
Martin, máme tedy výhled přímo na tento vodopád, v této části vodopádů nejmohutnější
(mohutnější je už jen Ďáblův chřtán, ten je ale z argentinské strany vidět pouze svrchu z
dříve navštívené lávky, z panoramatického pohledu si je možné jej prohlédnout jen ze strany
brazilské).
Dostáváme se na trasu Dolního okruhu, z kterého jsou ty nejfotogeničtější záběry vodopádů.
Stejně jako u Ďáblova chřtánu i tady by Viktoriiny vodopády prohrály. Postupujeme dopředu
jen velmi pomalu, na každé vyhlídce zastavujeme a máme dojem, že ani bez tohoto záběru
bychom se rozhodně neobešli.
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Nebe je azurově modré bez jediného mráčku, jeho modř kontrastuje s bílou napěněnou
padající vodou a se zelení pralesa, zde doplněnou nádhernými palmami v popředí. Jsme
nadšeni.

Panoramatickou stezkou se dostáváme stále blíže k prvnímu vodopádu, který jsme ráno
viděli z Horního okruhu, k vodopádu Salto Dos Hermanas. Ráno jsme byli nad ním, teď se
dostáváme k lavici, která jej půlí – voda dopadá z výšky na kamenitý práh, odkud se odráží
znovu do hloubky. K tomuto prahu vede můstek zakončený šestiúhelníkovou vyhlídkovou
plošinou.
Na plošince se samozřejmě shromažďují davy lidí, ale povede se nám dostat se až k
zábradlí přímo u proudů padající vody. Pohled zase trochu jiný než svrchu, máme pocit, že
voda je všude kolem nás. Vidíme ji řítit se seshora i padat do hloubky pod námi.
Vodní tříšť láme sluneční paprsky do duhy snad nejjasnější z těch, které jsme doposud
viděli.
Scházíme po schůdcích dolů k řece, před námi prchá velký leguán, je tak rychlý, že ho
vidíme jen my vepředu. Schody končí u tentokrát přírodního chodníku mezi skalnatými
balvany, poprvé opouštíme kovové nadzemní stezky.
Opatrně šplháme dolů, cestou pozorujeme, co nás bude čekat v příštích okamžicích:
nafukovací člun s lidmi v červených záchranných vestách míří k hlavnímu proudu vodopádu
Salto San Martin, těsně před náporem proudu vody ale na poslední chvíli otáčí a nechává se
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unášet proudem. Následuje prudký obrat, plný plyn a tentokrát člun našim zrakům mizí
přímo pod vodopádem, až k nám doléhá křik a jekot. Z bílé mlhy se člun vynoří teprve po
několika vteřinách. Někteří kolegové a kolegyně by v tuto chvíli zřejmě vydrželi i bez této
atrakce, ale jiná cesta už není, my budeme člunem pokračovat dále po proudu řeky, nikdo
se tomu vyhnout nemůže.
K přístavišti lodí přicházíme mírně před dohodnutým časem, v klidu se svlékáme do plavek,
fasujeme záchranné vesty a zelené pytle ze silného igelitu. Do těch ukládáme šaty a vše, co
si přejeme uchránit před vodou. Foťáky prozatím mohou zůstat v rukách a uklidíme je až na
pokyn, já ovšem kameru balím do aquapacku hned, pak by na to nemusel být dostatek
času.
Připlouvá naše loď, nasedáme a sledujeme brazilské turisty, kteří pojedou s námi. Připadá
nám, že naprosto netuší, co je čeká, protože zůstávají oblečení v džínách a tričkách, na
očích sluneční brýle. Nicméně bez ohledu na to odrážíme a míříme do kaňonu Ďáblova
chřtánu. Až pod něj se doplout nedá, peřeje to nedovolují, ale zajíždíme k menšímu
vodopádu Salto Dos Mosqueteros, který padá z výšky ostrova Isla San Martin (oddělujícího
kaňony vodopádu Salto San Martin od kaňonu Ďáblova chřtánu).
Hledíme nad sebe na vodopád, na přídi si stoupá kameraman v silné pláštěnce, do které má
zabalenou i profesionální kameru kromě vodovzdorného objektivu. Dostáváme pokyn
schovat fotoaparáty a kamery.
Najednou bez varování zařvou motory vytočené do obrátek a my dostáváme ránu do hlavy
hlavním proudem vodopádu, do kterého jsme zamířili. Projedeme proudem vody, otáčíme se
a vše absolvujeme znovu opačným směrem. Pochopili jsme, že se jednalo o trénink na
hlavní plavbu pod Salto San Martin, ovšem Brazilci vedle nás se tváří, že nechápou vůbec
nic. Sedí jak zmoklé slepice se strnulými výrazy a z jejich oblečení kape voda. Naše nadšení
rozhodně nesdílí.
Obeplouváme ostrov Isla San Martin a dostáváme se na dno údolí, které jsme dopoledne
pozorovali z obou okruhů. Míříme k hlavnímu vodopádu.
Loď nejdříve opíše nejvyšší rychlostí velký okruh v prudkém náklonu, ozývají se první
spontánní vzrušené výkřiky, slyšet jsou především samozřejmě ženské hlasy. Pak už příď
směřuje pod vodopád. Hluk padající vody přehlušuje i ryk motorů, cítíme na tvářích vodní
tříšť a před námi se zvedá bílá mlha.
A už jsme pod vodopádem. Není to nic hrozného, padající voda je příjemně teplá a v
okolním vedru je osvěžující. Náraz vodopádu není o nic prudší než déšť za prudké bouřky.
Nebo možná trochu prudší je, ale ne o moc. Křik je spíše výrazem emocí, vzrušení je
maximální. Nevidíme vůbec nic, jen bílou tmu. Motory polevují a proud nás vynáší ven z
vodopádu.
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Následuje úlevný smích a všichni naráz mají potřebu sdílet své dojmy s ostatními, snad
kromě Brazilců, kteří jsou nějací zamlklí. Člun otáčí a cestu do vodopádu absolvujeme ještě
dvakrát. Rádi bychom pokračovali, ale naše plavba musí pokračovat.
Pouštíme se dolů proudem, řeka je plná peřejí, náš nafukovací člun si s nimi ale hravě
poradí. Bez sebemenšího zpomalení se ženeme mělkou kamenitou řekou mezi zpěněnými
vlnami, jindy by to stačilo na skvělé pobavení, ale po zážitku s vodopádem nás to už
nemůže zaujmout. Po 1 hodince přirážíme k molu a vystupujeme. Na břehu obdivujeme
desítky motýlů, kteří se zde slítají asi napít se z řeky, která je zde o něco klidnější než jinde.
Musíme vyšlapat pár schodů do kopce, cestou se převlékáme z mokrých plavek zpět do
suchého. Nahoře na kopci nasedáme na korbu terénního náklaďáku, před nás se staví
Argentinka s mikroportem a jedeme džunglí zpět k východu z národního parku. Nemáme
moc štěstí, z množství živočišných druhů, o kterých průvodkyně vypráví, nevidíme nic.
Pozorujeme tedy aspoň flóru, poslušně otáčíme hlavami směrem, kde nám ukazuje různé
zajímavosti, ale nás po návratu z Amazonie nějakou palmou palmito určitě neohromí.
Prales je sice pěkný, ale bez živých tvorů to není ono. Jsme tedy vděční alespoň za několik
čejkovitých ptáků, kteří poskakují po trávníku v cíli naší cesty.
Autobusem se vracíme do hotelu, po večeři se ještě stíháme vykoupat v bazénu.
Prvním bodem programu je ráno návštěva Paraguaye. Minibus nás proveze bez problémů
přes hranice do Ciudad del Este, prvního města na paraguayské straně. Zaparkujeme v
parkovacím domě a vyrážíme na trh. Nic až tak zajímavého, aby to stálo za nákup,
neobjevujeme. Když se ale po 1 a půl hodině vracíme na místo srazu, vidíme, že občas
někdo něco koupil. Vyhrál Pepa, který koupil velký kufr. Cestou zpět musíme na hranicích
vystoupit, prý jsou zde občas důkladné prohlídky, ale dnes nás po 10 minutách celník
pouští. Minule prý zabavoval CD-čka a vyměřoval clo na foťáky, přestože vůbec nebyly
kupované v Paraguayi. My jsme proto fotoaparáty ani kamery s sebou nebrali.
Po návratu do hotelu vyrážíme opět přes město směrem k vodopádům. Dnes ale nemíříme
do žádného z národních parků, zůstáváme před vjezdem do brazilského NP, kde je
helioport, odkud vzlétají vrtulníky na vyhlídkové lety nad vodopády. Rozdělili jsme se na
čtveřice, ve čtveřicích jsme se pak dohodli, kdo bude sedět vpředu vedle pilota, kdo vzadu u
oken. Letíme s Jindřiškou a Jardou, pouštějí mne dopředu, Hanka bude vzadu uprostřed, J
+ J u oken.
Létají dva vrtulníky, let trvá jen pár minut, takže přestože je před námi několik zákazníků,
nečekáme nijak dlouho. Přilétá náš vrtulník, necháváme bágly u Pavla a nastupujeme podle
pokynů personálu.
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Vzlétáme a prakticky ihned vidíme před sebou ze zelené roviny pralesa stoupat bílý oblak
vodní tříště nad vodopády. Fouká, let není ani zdaleka tak klidný jako v Zimbabwe nad
Viktoriinými vodopády, krajina také není tak rozmanitá jako v Africe. Argentinci se navíc
nepohodli s Brazilci o trasách letů, tvrdí, že prý hluk plaší zvěř a nutí létat brazilské vrtulníky
příliš vysoko. Přesto je to samozřejmě zážitek, který by si nikdo neměl nechat ujít, ani za ty
peníze (necelé 2.000 Kč).
Během pár okamžiků jsme nad vodopády, nejatraktivnější je pochopitelně Ďáblův chřtán,
kolem něho se točíme nejvíce. Pilot poctivě střídá otočky doleva a doprava (místy hodně
prudké, máme se co držet), žádná strana není ošizena. Vidíme krásně řeku Iguaçu, jak
plyne zelenou rovinou, najednou se roztahuje do šířky a v několika podkovových
vodopádech padá o skoro stovku metrů níže. Hladina nad vodopády je jako zrcadlo, odlesky
slunce jí dávají kovové vzezření.

Naše kroužení trvá jen něco přes 5 minut, ale stíháme si vše nejen natočit a nafotit, ale i
prohlédnout. Vracíme se zpět, míjíme se s druhým strojem s našimi kolegy letícími nás nad
vodopády vystřídat. Přistáváme a říkáme si, že teď by Viktoriiny vodopády vyhrály. Let nad
nimi se nám líbil více, trhlina na Zambezi nám připadá jako mnohem unikátnější přírodní
útvar než zdejší pokles terénu.
Když už jsme všichni opět na zemi, vydáváme se hned naproti helioportu do Světa ptáků.
Pavel nám jej vychválil, takže se docela těšíme. Ale první minuty jsou zklamáním, řada klecí,
před nimi vyšlapaná pěšina, v nich sice pěkní papoušci, ale přece jen v klecích, jaké jsou k
vidění v každé ZOO. Totéž z druhé strany, navíc žádný stín, jen pálící slunce.
Za námi je výběh pštrosů a emu, ale opět pro nás nic nového. Začínáme být malinko
rozpačití, pokračujeme po cestičce k lesu, tam je vchod do nějaké voliéry s turniketovým
vraty – vrata, chodba a druhá vrata, oboje vrata by neměly být otevřena současně, ptáci tak
nemají jak uletět. A hned za vraty na dřevěném zábradlí první kontakt s přírodou –
pochoduje tu nějaký perličkovitý pták s pestrou hlavou a skoro vůbec se nebojí. Sáhnout na
sebe nenechá, ale proti focení nic nemá.
Chvíli si ptáka prohlížíme, pak pod keřem zahlédneme dalšího. Pokračujeme dále do voliéry
a ptáků vidíme čím dále tím více, všichni pěkně pestří, u většiny ani nehádáme druh. Snad
jen nějaké ibisy a jeřáby poznáváme, přestože ibise nachového jsme ještě neviděli. Vypadá
stejně jako jeho bílí nebo tmaví kolegové, jen má krásně červenou barvu, včetně dlouhého
zahnutého zobáku, pro ibise typického.
Trochu déle stojíme u krmítka s papouškem, začíná se nám tu líbit. Cítíme se v kontaktu s
opeřenci, kteří sice nejsou ochočeni, ale vědí, že zde se lidí bát nemusí a neutíkají před
nimi. Uprostřed voliéry (rozměry přesahující nám známé klece z našich zoologických
zahrad, včetně trojské nebo královédvorské) je torzo stromu s přístřešky, tady je něco
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podobného sově a krásní bílí ptáci s chocholkami a nadýchanými ocasními péry.
A pak jsme si všimli většího srocení davu před sebou – ve větvích stromu tam sedí tukan s
černým zobákem. Vypadá opravdu impozantně a tváří se, že si je toho vědom. Jeho obrovitý
zobák jakoby byl přilepený žlutou páskou k hlavě s červenými tvářemi a velkýma černýma
očima nad oranžovou náprsenkou. Sedí a nechává se obdivovat.

A další sedí opodál – jen je nám něco divného. Po chvíli pochopíme, ten druhý má naopak
zobák oranžový (s černou špičkou), kolem očí oranžové kruhy, přední část hlavy a
náprsenka bílé. Prostě hlava se zobákem jsou inverzí předchozího kusu. I proužek
připomínající pásku na přilepení zobáku k hlavě je tentokrát tmavý. Na první pohled stejní a
přitom úplně jiní.

Lidem už se okoukali a místo se uvolnilo, postupujeme trochu dopředu a tady už tukani
posedávají přímo na zábradlí mezi námi. Ještě se jich malinko bojíme, ale za chvíli se
odvážíme pohladit je po zádech a ocasních perech. Tváří se na to značně nedůvěřivě, ale
drží. My však vidíme, že jim to není příjemné, tak je necháváme na pokoji.
Chce to značné přemáhání, abychom šli dále. Jsme unešeni.
Projedeme ještě jednou podobnou voliérou, pak mineme klec s harpyjemi – vypadají velice
majestátně a vůbec se nedivíme, že jejich klec průchozí není. Mineme i klec s množstvím
ara papoušků, právě se sprchují, moc se jim to líbí a dávají to najevo ohlušujícím křikem.
Vidíme, že i do jejich klecí se dá jít, ale vchod je jinudy, postupem času tam dojdeme.
Pokračujeme dále kombinací tropické zahrady a pralesa. Kromě první voliéry s více druhy
ptáků mají tukani ještě jednu voliéru, kde jsou až na drobné výjimky jen oni, tady jsou
dokonce ochočenější, strávíme tu skoro stejně času jako v první části parku.
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A po další chvilce odbočuje ze značeného okruhu parkem vedlejší smyčka do voliéry motýlů
a kolibříků. Ta je plná živé a husté vegetace, nejdříve se všímáme motýlů, vzadu je pak
líheň a terárium se sklípkany a různými vývojovými stádii životního cyklu motýla. Housenky i
kukly samozřejmě známe, ale poprvé vidíme čerstvě z kukly vylíhnutého motýla se
zmačkanými vlhkými křídly, která v průběhu dvou desítek minut naší přítomnosti v této
voliéře vyschnou a zpevní se.
Ale vtom se nám něco mihne nad hlavami a zůstane viset ve vzduchu u nádobky s
umělohmotnými květinami, aby to opět rychlostí blesku zmizelo ve větvích stromu nad námi.
Kolibřík! Díváme se pozorněji a teprve teď si všímáme, že je jich kolem nás více. Jsou
nádherní, už jsme kolibříky několikrát viděli (Peru, Dominikánská republika, zde v Riu), ale
nikdy ne takto zblízka. Chápeme už, proč se jim říká živé drahokamy. Když na ně zasvítí
slunce a oni začnou vířit svými křídly při letu na místě, blýskají se jejich barevná pírka jako
odlesky briliantů.
Bohužel v té nejhezčí fázi jsou běžným fotoaparátem nezachytitelní. Fotit se dají nejlépe,
když sedí na větvi, pak je ale zabarvení jejich peří mnohem méně výrazné, už proto, že si
sedají do stínu.
Kolibříci jsou prostě nádherní, líbí se nám stejně jako tukani (a za chvíli se nám tak budou
líbit i arové). Chodíme od jednoho konce voliéry k druhému a zpět, kolibříci posedávají na
svých větvích, ale každou chvíli se zvednou, přiletí ke krmítku (té nádobce s umělohmotnými
napodobeninami květů, ze kterých prýští cukrová voda), zavěsí se do vzduchu a opisují
svými křídly osmičky takovou rychlostí, že lidské oko není schopné je postřehnout. V tu
chvíli je vidět jen torzo jejich barevného, nejčastěji zeleného tělíčka obklopené blýskáním
odlesků světla na neviditelných křídlech.
K odchodu od kolibříků nás nakonec přinutí jen utíkající čas. Blíží se doba naplánovaného
srazu, všichni se náhodně potkáváme před vstupem do poslední voliéry, kterou jsme již
viděli z druhé strany, vcházíme do klece papoušků ara. Nad hlavami nám posedává a občas
přeletí asi dvacítka velkých papoušků, převládají odstíny zelené, někteří jsou modří (dva
různé odstíny), nejvíce je oranžovo-modrých. Sprcha už je zastavena, papoušci se teď líně
suší.
Pavel nám vykládá, jak obvykle tady papoušci usedají lidem na ruce a ramena, také bychom
to rádi vyzkoušeli, ale žádný z ptáků se k tomu nemá. Milan vystupuje na kameny podél
cestičky a natahuje opatrně ruku k papouškům na pahýlu stromu a opravdu se mu daří
nabrat papoucha na předloktí.
Po nezbytném focení se Milanovi daří předat ho dále a vzít si jiného. Za chvíli už takto
chováme skoro každý svého aru.
Nejochotněji se s námi fotí modro-oranžoví papoušci, ti jsou také nejživější a nejdrzejší.
Musíme být stále na pozoru, jinak hrozí od jejich zobáků stále nebezpečí klovnutí, varováni
tabulkou před voliérou si také hlídáme brýle a podobné lesklé předměty. Ovšem co jsem
neuhlídal je má čepice. Když si mně sedá ara na hlavu, beru to jako cirkusový kousek, ale
jen do té doby, než mně uštípne knoflík kryjící spojení jednotlivých dílů čepice na jejím
vrcholku.
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Hodnější jsou arové modří. Ti jsou kamarádští, rychle se s námi spřátelí a nechají se i hladit.
Jen když si na ruku přidáme ještě menšího zeleného papouška, modrý ara po něm žárlivě
sekne zobákem.

Opět jako u kolibříků – ani od papoušků se nám nechce, ale musíme jít. Z areálu parku se
vychází přes prodejnu, před ní stojí dva kluci s papoušky a nabízí focení. My ovšem máme
fotky hezčí a zadarmo :-).
Vracíme se na hotel, chvíli se koupeme v bazénu, dnes je ještě otevřený bar, takže až k
vodě nám donesou caipiriňu. Po večeři nás čeká ještě jeden bod programu, jedeme se
podívat na večerní představení „Světlo a stín“ do elektrárny Itaipu.
Hydroelektrárna Itaipú
Největší vodní elektrárna na světě vyvolává rozporuplné reakce. Pro jedny je to ukázka
lidských možností, pro druhé megalomanské dílo, které negativně ovlivnilo ekonomiku i
přirodu Brazílie.
Elektrárna leží na řece Paraná a je společným dílem Brazílie a Paraguye. Se stavbou se
začalo v roce 1973 a od roku 1984 byly každý rok do provozu uvedeny 2 turbíny. Od roku
1991 jich je v provozu 18, každá s výkonem 700 MWh a s celkovým výkonem 12.600 MWh.
V roce 2004 bylo plánováno uvedení do provozu dalších 2 turbín, které měly zvýšit celkový
výkon až na 14.000 MWh. Roční produkce elektrárny se pohybuje mezi 75-90 GWh ( v roce
2000 to bylo 93,4 GWh - světový rekord ), což pokrývá 95% roční spotřeby Paraguaye a
25% roční spotřeby Brazílie.
- cena celé stavby je vyčíslena na 30 miliard USD, což je jeden z důvodů velkého
zahraničního dluhu Brazílie
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- 434.000 barelů ropy by bylo nutné potřeba na výrobu stejného množství energie v tepelné
elektrárně jako v Itaipú
- výška hráze je 196 metrů ( 65 patrová budova )
- délka hráze je 7.700 metrů
- objem betonu použitého na stavbu je 12.57 milionů m3
- plocha vodní nádrže 1.350 km2, délka 170 km
- počet přesídlených osob 4.4 milionů
- objem železa a oceli by stačilo na 380 Eiffelových věží
Mikrobus nás doveze až před vstupní areál, tam Pavel kupuje vstupenky a nasedáme do
velkého pohodlného autobusu. Ten nás veze chvíli areálem až k tribuně s výhledem na
hráz, kterou ale spíše tušíme, než vidíme, protože je ukryta ve tmě. Sedáme si na tribunu
tak, abychom viděli na promítací plátno a zároveň nám žádný sloup nebránil ve výhledu k
hrázi. Kolem nás je plno nadšených Brazilců, kteří sem jezdí podívat se na svou národní
chloubu, jako u nás se jezdí na Karlštejn.
Na pódium nastupuje muž s vizáží herce seriozních rolí s mladou partnerkou, v rukách mají
mikrofony a sleduje je kamera, takže detaily vidíme i na plátnech před sebou. Začíná show,
oba moderátoři začínají vychvalovat elektrárnu střídavě anglicky a portugalsky. Po asi 5
minutách začíná propagandistický film, připomínající naše týdeníky z padesátých let.
Film končí a domorodci vědí, co bude následovat. Zvedají se ze svých míst a hrnou se k
zábradlí před tribunou. A v dálce 8 kilometrů před námi se začíná nasvětlovat odzadu celá
hráz.
Celý proces osvětlování hráze provází působivá melodie od Vangelise, vrcholící mohutným
forte při osvětlení poslední části hráze, nám nejbližší a zároveň nejmohutnější části s
turbínami. Chvíli pozorujeme mohutnou stavbu, brzy nás ale pořadatelé svolávají zpět do
autobusů a vydáváme se na cestu podél hráze.

Projedeme podél sekce s turbínami, na konci se otáčíme a jedeme zpět, aby si užily obě
strany autobusu.
Cesta trvá asi 10 minut, pak zamíříme ke vstupnímu areálu a vidíme, jak světla zhasínají a
hráz se noří opět do tmy.
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Vychází se tradičně přes prodejnu se suvenýry, my ale míříme hned do svého mikrobusu a
vracíme se do hotelu, na poslední noc v Brazílii. Čeká nás smutné balení.
Ráno s menšími problémy opouštíme hotel – skoro každému pokoji se snaží naúčtovat něco
z minibaru, ale stačí říci, že jsme nic neměli a účet je s omluvou opraven. Asi zde spoléhají
na jazykovou bariéru, která je zde až výjimečná. Při večerním návratu měla opět službu
recepční, která anglicky nerozuměla ani jednoduchým číslovkám. Kdo neuměl čísla
portugalsky, musel najít kus papíru a tužku.
Kufry jsou naloženy do nákladního mikrobusu, který míří přímo na letiště, nás čekají
vodopády z brazilské strany.
První zastávka posledního dne je u trojmezí Brazílie – Argentina – Paraguay. To leží na
soutoku řek Parané a Iguaçu, kousek pod vodopády. My stojíme u žlutozeleného
brazilského milníku, přes řeku Iguaçu vidíme na světlemodrobílý argentinský a
červenomodrobílý paraguayský obelisk za řekou Paraná. Vody obou řek se opět chvíli
nemíchají a plynou již jen jako řeka Paraná paralelně ve světlém a tmavém pruhu.
Dlouho se nezdržíme a po chvilce vystupujeme z mikrobusu kousek za helioportem známým
ze včerejška a vcházíme do areálu vodopádů.
Z brazilské strany vidíme přímo před sebou krásnou podkovu argentinských vodopádů.
Výhledy jsou skutečně až kýčovité. Jdeme svažujícím se chodníkem stále níže, celou dobu
s vyhlídkami na vodopády. Na každé vyhlídce fotíme, protože panorama se pořád mění. Až
na fotkách vidíme, že změny jsou dané hlavně přibližováním k vodopádům, které ale
fotografie smazává, takže fotky s různých vyhlídek vypadají hodně podobně.
Po cestě míjíme restauraci s venkovními stolečky, potkáváme skupinu Čechů, překvapí nás
hlavně to, že mluvíme s asi deseti muži, ženu ale vidíme jen jednu. Více než Češi nás však
zaujme náš první nosál. Šmejdí kolem restaurace, v dostatečné vzdálenosti od obsluhy.
Nebojácně se blíží k nám, ale udržuje si odstup, pohladit by se nenechal. Ostatně při
pohledu na jeho drápy to ani nemáme v úmyslu. Později uvidíme jeho kolegu rozpárat
jednomu z turistů igelitku jedním máchnutím shora až dolů.
Nevidí u nás jídlo, jako nezajímavé objekty nás opouští a mizí v křoví. Ale přicházejí z druhé
strany dva další, značkovaní červenou známkou v uchu. Ani toto označení neznamená, že
by je personál restaurace vzal na milost. Bez milosti jsou koštětem vykázáni ven z areálu.

Nosál je pro brazilskou část národního parku erbovním zvířetem, mají ho sice ve znaku, úctu
k němu však rozhodně nechovají. Jako škodná je personálem odháněn, turisti naopak je
velice hýčkají a klidně obětují i tu igelitku, stejně jako různé oplatky i jiné pamlsky. Nosálové
mají různé odstíny, od světle hnědé až po skoro černé. Ocas vždy pruhovaný.
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Nejsou klasicky ochočeni, spíše se naučili využívat turistů jako jednoduchého zdroje potravy
a nebát se jich. Jindy prý zde nosálů bývá více, my jsme jich zase tolik neviděli. Hlavně
nebyli na obvyklých místech u parkoviště, kde je několik restaurací, na loudění pamlsků
proto ideální místo. Ale personál je asi vyhání, takže nejsou.
Dále sestupujeme níže k řece, cesty zde jsou sice zpevněné, ale de facto přírodní,
nechodíme po visutých kovových chodnících jako na argentinské straně. Po většinu cesty je
po jedné straně sráz, po druhé svah, takže devastace přírody nedisciplinovanými turisty
chodícími mimo značené cesty zde nehrozí. Občas se chodník rozšíří do vyhlídky na
argentinskou část vodopádů, ta je někdy vysunuta nad svah na kovové konstrukci.
Pomalou chůzí scházíme až úplně na úroveň řeky Iguaçu. Před námi vidíme na kůlech
klikatou lávku nad rozbouřenými vodami, na jejím konci je plošina. Dostáváme se na ni,
přímo do středu podkovy tvořené vodopády, a můžeme sledovat hučící řeku řítící se do
propasti všude kolem nás, kromě strany, z které jsme přišli. A voda padá i od naší plošiny
dále dolů, vidíme několik duh, to vše za cenu drobné leč husté vodní tříště v ovzduší všude
kolem nás.
Naštěstí je stále horko a ochlazení vodními kapkami přijde vhod. Horší je to s foťáky a
kamerami.
A už prakticky vidíme cíl naší cesty, vyhlídkové molo pod impozantním vodopádem, s
několikapatrovou budovou s restauracemi, obchůdky a spodní stanicí výtahu k horní hraně
vodopádu, kde na nás bude čekat náš mikrobus.
Zde již vodní tříšť není tak hustá, asi proto, že vodopád dopadá až kus pod námi. Prohlížíme
se padající vodu z bezprostřední blízkosti, víme, že zde náš zájezd končí a bude nás čekat
již jen zdlouhavá cesta domů.
Kromě vodopádu sledujeme i rorýsy, které jsme samozřejmě již viděli, ale ne takto detailně.
Rorýs umí létat velice rychle, protože má úzká šípovitá křídly. Ta jsou tak úzká, že jim
neumožňují vzlétnout ze země a ptáci musí hledat místo k odpočinku ve výškách, ze kterých
se mohou pustit a letět. Zdejší rorýsi umějí proletět bouřlivou vodní clonou padajícího proudu
a usadit se na skále za ní, chráněni tak před dravci. Sedí jich zde stovky, každou chvíli
některý pustí skálu a propadne proudem ven, jiný zase přiletí z lovu hmyzu, po hlavě rozrazí
vodu a sedne na skálu ke svým druhům.
Výtahem se necháme vyvézt nahoru (po chvíli stání ve frontě), skrz kovovou konstrukci, po
které musíme odejít, se loučíme s vodopády. Slibovaní nosálové nejsou, nasedáme tedy do
mikrobusu a jedeme na letiště.
Přelítáme do Sao Paula, chvíle zpoždění nám nevadí, nebudeme muset tak dlouho čekat.
Překvapuje nás, jak pečlivě nám při odbavení kontrolují stav kufrů a všechny závady s
naším podpisem poznamenají na pásku s čárovými kódy přelepující držadlo. Ale když
později kufry poničené zdejšími přelety reklamujeme, nemáme žádný problém s uznáním
reklamace.
V Sao Paulu máme dost času, procházíme se po hale, zastavujeme u stánku klenotnické
firmy Stern, nám známé z Ria svými ne příliš etickými praktikami. Zde je to ale pravý opak.
Milá prodavačka hned navazuje kontakt, tradičně otázkou, odkud jsme. Nezávazně nabízí
prohlídku šperků, my vzpomínáme na přívěšek s akvamarínem a necháme si ukázat, jaké
podobné by měli zde. A jeden se nám opravdu líbí, za poloviční cenu než v továrně v Riu.
Když prodavačka vidí náznak zájmu, nasazuje psychologii a dává nám přívěšky (máme již z
Ria podobný s Cukrovou homolí, tady dostáváme motiv nosála).
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Připíná řetízek Hance na krk a odchází do místnosti za prodejnou, nás nechává bez dozoru i
se šperkem na krku. Důvěru nezklameme a čekáme. Po chvíli se vrací s dvěma štamprlkami
malibu. Nenecháme se přemlouvat. Obvykle těmto psychologickým kouzlům bez problémů
odoláváme, ale tady jsme se zastavili s úmyslem koupit, a tak tedy nakonec kupujeme.
Prodavačka nám šperk pěkně balí, přidává kožený váček na cestovní úschovu šperku,
dostáváme záruční list a dokonce certifikát pravosti s fotkou a popisem (druh kamene, váha
v karátech, brus a provedení šperku – prý, kdybychom chtěli šperk použít na zástavu u
banky). Mezitím už u nás stojí Pepa a kupuje manželce prstýnek s náušnicemi u druhé
prodavačky.
Naše prodavačka zachytí můj pohled směrem ke štamprlkám a ptá se, zda si dáme ještě
jednou. Souhlasíme s podmínkou, že si dá i ona. Oba obchody, náš i Pepův, tak hromadně
zapíjíme s ochotně se připojivšími prodavačkami.
Při letu přes oceán máme smůlu, dostáváme místa oddělená uličkou a snad poprvé má
naše skupina takovou kombinaci palubenek, že se nemáme jak a s kým vyměnit. Já tedy
sedím vedle pana Honzy a jeho ženy Ivany (také jí manžel koupil prstýnek s několika
kameny od Sterna), Hanka je přes uličku vedle Jindřišky a Jardy.
V Praze reklamujeme kufry, jsou poničené prakticky až k nepoužití. Po sepsání protokolu
dostáváme kontakt na firmu, která nám prý kufry opraví. Po několika dnech je opravdu
rozvozová firma vyzvedává a za dalších pár dnů dostáváme kufry fungl nové, snad dokonce
lepší, než jsme měli.
Do Prahy jsme přiletěli už dopoledne, po vyřízení reklamace nás taxi veze do firmy,
vyzvedáváme auto a přes hypermarket (musíme nakoupit potraviny) se vracíme domů až
pozdě odpoledne.

file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest... 22.10.2012

