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BRAZÍLIE 
 
 
 

 
 

 

 
Brazílie je pátou nejlidnatější zemí na světě má 184 mil. obyvatel, z toho ¾ žijí na jižním pobřeží země. 

Rozloha je přes 8,5 mil. km2, tudíž je také pátou největší zemí na světě (po Rusku, Kanadě, Číně, USA). 

 

31 měst má víc jak půl miliónu obyvatel (v roce 2000) a dnes je jich určitě víc. Letět ze severu Brazílie 

na jih Brazílie trvá 9 hodin (letět z New Yorku do Paříže trvá jen 8 hodin). Má 50 národních parků, 

1700 druhů ptáků, 500 druhů savců, 2.000 pláží (víc než 7.000 km), hlavní město: Brasília založené 

roku 1969, (před tím Rio a předtím Salvador), export: letadla, cukr, maso, ovoce, kafe... 

 

1 E = 2,7 R (Real, čte se Heal), v Evropě jsme dostali kurz 2,1 R. 

3 h za českým časem v Sao Paulu, samotná Brazílie má několik časových pásem. 

Před obchody (masnou, oblečením...) při akcích vyvolávají s mikrofonem před vchodem nabídky a 

akce... 

Obrigada = děkuji (říká žena), Obrigado = děkuji (říká muž), Bom día = dobrý den 

Plat uklízečky (konkrétně u Marcia doma, 8h. denně, 5dní v týdnu): 120 E za měsíc 

(min. mzda) 

 

Minimální mzda je 3.500 Kč (175 US$). A přitom je tu draho téměř jako v ČR. Například dostat se 

z Pantanalu do nejbližšího města k zubaři stojí 30 dolarů za jednu jedna cesta.  

Typické jídlo: fazole s rýží 
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1. den – úterý 5.12.2006 
 
Odlet z Dublinu v 6.40 v Londýně v 7.45. Po 4 hodinách 

odlétáme do Sao Paula s British Airways. Let trval 10 hodin. 

Servis na palubě byl nečekaně špatný (už po čtyřech hodinách 

jim došly snacky, alkohol a skoro veškeré pití kromě džusu a 

vody. Při obědě už na začátku vyčerpali svou nabídku ze dvou 

jídel. Na letišti v Sao Paulu vše proběhlo v pořádku, bez otázek, 

bez poplatků (do žádného námi navštíveného státu nebylo 

potřeba vízum. Vždy jsme dostali povolení na tři měsíce, bez 

poplatků. Nejhorší bylo asi skladování vstupních papírů, které jsme MUSELI vždy předložit při opuštění země). 
 

Marcio (náš kamarád, kterého jsme poznali v Dublinu) a jeho bratr Emilio (oba uměli anglicky) na nás čekali na 

letišti, přesně jak slíbili. Navzdory tomu, že Marcio nám vždy tvrdil (a u nich je to v podstatě pravda), že bydlí hned u 

Sao Paula, tak nás autem vezli domů další tři hodiny. Brzy jsme poznali, že taková to vzdálenost je na poměry Jižní 

Ameriky zanedbatelná a přirovnala bych to jako když u nás jedeme 15 minut do vedlejšího města. Jejich rodné město 

se jmenuje TATUÍTATUÍTATUÍTATUÍ (100.000 obyvatel a pro ně malé městečko). Byli jsme tu raritou, turista do těchto krajů nezabloudí.  

 

 
2. den – 6.12.2006 
 
Kluci nás na těch pár nocí, co u nich strávíme ubytovali v domku, který si Emilio pronajímal a dnes nás dovezli domů, 

ukázat rodině, která byla takovou tou střední vrstvou Brazílie. Jejich maminka, 

které v domácnosti pomáhala služka na plný úvazek (při naší další návštěvě o tři 

měsíce později se zrovna potýkala s Parkinsonem). Jejich otec, milující cestování, 

talentovaný hudebník a hovorný člověk, ovládal pár anglických slovíček a 

rozhodně se nebál konverzace. Mají 4 děti: Flávio (29), Emilio (28), Marcio (27) a 

Mariana (24). Celá rodina jsou vysokoškoláci. Emilio a jeho otec nám zahráli na 

piáno a keyboard, otec pak ještě na další nástroje, Flávio (bývalý zubař) nám 

věnoval jeho vlastní CD s pěknou hudbou , se kterou se chtěl prosadit. Po dobu 

našeho cestování se o to také pokoušel v Sao Paulu, ale byl to pro něj těžký dopad. 

Nevíme, co všechno se mu stalo, ale nic veselého to nebylo. Když se po 3 měsících 

vrátili, všichni zase u rodičů, Flávio se léčil z nejhoršího a v kostele poznal dívku 

svého srdce. Na oběd připravili typické jídlo (vždy mají na stole několik hrnců 

s různým jídlem): fazole, kuře, zelenina, rýže….). Po jídle nás bratři vzali na 

prohlídku města – Mango avenue, hřbitov… a do hospody na pivo. Ochutnali jsme 

také nápoj z čerstvě vymačkané cukrové třtiny. Je to pro Brazílii typické, auto 

vybavené přístrojem na mačkání třtiny…a přímo prodej. Třtina, banány a kukuřice jsou typickým zemědělským 

produktem regionu Sao Paula (S.P.). Samozřejmě se procházka nemohla obejít bez navštívení hospůdky a vyzkoušení 

piva Bohemia a také Skol (typické), čepuje se vždy do malých čtvrtinek (prý kvůli teplu).    
 

A potom jsme jeli navštívit místní destilérii likérů různých příchutí - banánů, jahod, medu, ananasu…, (takový menší 

rodinný business).  Ochutnali jsme tam snad 20 druhů a pití to bylo dobré. Asi po čtyřech už člověk nevěděl, co je 

lepší. A museli jsme se zapsat do pamětní knihy…a očividně jsme padli do oka majiteli i jeho věčně opilému 

zákazníkovi, který tak jak tam seděl ten den, seděl přesně i o tři měsíce později. A přišel čas večeře. Ne že by jsme po 

tom všem jídle a ochutnávkách měli hlad, ale stejně jsme jeli do pizzerie. Za 11 R ( 108,- Kč) jsme mohli sníst, kolik 

jsme chtěli a bylo na výběr z 15-ti druhů, z toho 4 na sladko. Výborné. Číšníci chodili kolem stolů pokaždé s jinou 

pizzou. 
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3. den - 7.12.2006 

 

Po snídani v pekárně jsme nakoupili pivo a maso na barbecue u 

Marcia doma a tam jsme strávili pár hodin povídáním, pitím a 

pojídáním. Aby toho nebylo málo, tak jsme ještě večer vyrazili na 

pivo do jedné z místních pěkných hospůdek (tato výjimečně neměla 

plastové židličky a stolky), dali si sýr a nějakou zeleninu nakrájenu 

na kostky.   

 

 

4. den – pátek 8.12.2006 
 

Byl čas odjet to SAO PAULASAO PAULASAO PAULASAO PAULA a postavit se na vlastní nohy. Kluci nás 

dovezli autem a po cestě jsme se na jídlo zastavili v Kukuřičném 

hradě (je tu vše z kukuřice, od nápojů po jídlo všeho druhu). 

Normálně cesta trvá 2 hodiny do centra, ale dnes nám to trvalo 5, 

kvůli zácpě. Přijeli jsme ke Kristýně, Mariově přítelkyni a šli jsme si 

ještě s její kamarádkou Clivií a Emiliem, rezervovat let do Peru nebo 

Bolívie. Nakonec jsme si vybrali let do La Pazu, hlavního města 

Bolívie, se společností Bolivian Airlines (LAB) za 210 E jedna cesta, 

na neděli 10.12. Potom jsme si našli hotel u Národního divadla za 90 

R za noc za dvoulůžkový pokoj s koupelnou a bohatou snídaní 

(jednou z těch nejlepších, jakou jsme měli v Již. Americe). A tu noc 

jsme byli ponecháni na pospas tomuto 16-ti mil. velkoměstu (společně s New Yorkem, třetí nejlidnatější na světě). 

 

 

5. den – 9.12.2006 
 

Procházka městem, na hlavni ulici Ave. Paulista (2km dlouhá, bohatá, samé banky) a metrem se dvěma přestupy 

(mají 5 linek) zpět na Praca da República, náměstí Republiky odkud kousek máme hotel. Zašli jsme do restaurace por 

kilo – kde si člověk dá co chce a vše jde na váhu (platí se kolem 1 R za 100 g), taková porce vyjde i s pitím tak na 6 R 

(60 Kč). Potom jsme šli na hlavní nákupní ulici, s prodavači uprostřed ulic a hlídači co seděli na skládacích schodech 

před obchody. Internet nás tu na hodinu přijde tak na 3 R. Co se týče odpadků, tak na ulicích jsou většinou něco jako 

velké nákupní koše na stojánku, do kterých se dávají odpadky zabalené v igelitkách. Normální koše jsou také. 

 

Počasí je teplé kolem 28 C i když občas sprchne. Večery chladnější. 

 

 

6. den – 10.12.2006 
 

Odjezd na letiště (Airport bus service) z náměstí Republiky 27 

R/osobu. Cesta trvá tak 1 až 1,5 h. V 17.45 odlet do La Pazu 

s přestupem v Santa Cruz, odkud je to ještě 1 h letu). Časový 

posun od Brasílie je 2 h zpět. (5 h zpět oproti ČR). 

  

Neodletěli jsme, bylo nám řečeno: Dnes není žádný let, žádné 

letadlo, prostě nic. Nějaké opravy v Santa Cruz. Po dvou 

hodinách čekání nás všechny zavezli do hotelu. Docela dobrý, 

zadarmo večeře, snídaně, oběd a internet na pokoji – což nás 

potěšilo nejvíc. 
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BOLÍVIE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Po příletu do 3.600 m.n.m. jsme měli všechny krémy, pastu, spreje... plně natlakované. 

Velká korupce. Druhá nejchudší země Ameriky po Haiti, které je nejchudší zemí světa. 

Co se týká aklimatizace, je vidět hned po pomalém vyjití čtyř pater, že to opravdu nesmíme 

podceňovat. Zadýchaní jsme byli, jako by jsme právě uběhli maratón. Takže hodně klidu první dva dny. 

 

La Paz, 3.600 m.n.m., nejvýše položené „hlavní město“ na světě. Přes 1 mil. obyvatel. Oficiálně je 

hlavním městem Sucre, ale všeobecně je spíše známý La Paz, jelikož je to největší město a sídlí zde 

vláda. 

 

1 $ = 8 B (bolivijských dolarů). Bolívie je 5h za českým časem. 

Výplaty všech lidí obecně jsou 500 B (61 USD$) za měsíc za 8 hod. práce denně. Doktoři mají 1.500 B 

(185 $) a zubaři 2.000 B (250$). Řadový policista 100 $. 

 

Chudoba je tu hodně znát, spoustu lidí žebrá, malé děti (3-4 roky) hrají a zpívají na ulici, s rodiči opodál 

a vydělávají. Je tu spousta čističů bot, mladých kluků, až šestiletých. Večer na tržištích  hrají až 

čtyřleté děti na mini kytary a k tomu zpívají. Rodiče je z dálky hlídají a tak si vydělávají. 

V La Paz zhruba 3 B/ hod na internetu a volání do ČR za 3,- Kč. 3 housky na trhu stojí 1 B, 2banány 1 B, 

velký kus domácího sýra za 4 B, 2 l vody 4 B. Zimní bundu jsem koupila za 90 B. Pohledy jsou za 1,50B 

a známka do Evropy za 6 B. Hotel v La Paz na 5 nocí nás stál 100 B za noc 
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7. den – 11.12.2006 
 

Tak zase odjezd na letiště, které není tak velké jak jsme předpokládali, je 

asi menší než pražské. Odletěli jsme na čas. V Santa Cruz bylo zase téměř 

3 h zmeškané letadlo. Na letišti v La Pazu (přílet  před 23.00 jsem 

oslovila irský páreček (zdá se že my čtyři jsme byli jedinými turisty) a 

vzali jsme si společně taxíka do města za 6 $ pro všechny. Taxikář nás 

dovezl na adresu hotelu kterou jsme si zarezervovali, ale pojetí nám 

oznámil, že tam žádný takový hotel není (ona komunikace bez 

španělštiny není občas nejjednodušší) a ani mé základy na to nestačili. 

Odvezl nás nakonec do hotelu Continental, kde jsme dostali obrovský 

apartment se třemi pokoji, dvěma koupelnami, obrovskou jídelnou a 

obývákem a obrovitánskou kuchyní. Cena za celý apartment byla 36 $, 

dražší než jsme čekali, ale kam cestovat o půlnoci. Taxikář samozřejmě 

chtěl o 2 $ dolary navíc, za dojetí k jinému hotelu, no co, všichni jsme byli utahaní. 
 

Počasí teplé, i když velký rozdíl mezi stínem a na slunci, které je tu ostré. Občas sprchne. Občas je ale hodně chladno. 

Teploměr nemáme a zprávy neposloucháme. Nejsou tu mouchy ani komáři, za to později v Coroicu jsem si jich užila. I 

navzdory tomu, že jsem se nastříkala repelentem, tak jsem chůzí po kopcích během 4 hodin napočítala 20 velkých 

štípanců a to jen na nohách. 

 

 
8. den – 12.12.2006 
    

Od brzkého rána byl velký hluk, jelikož dole probíhaly trhy. 

Jak jsme brzo zjistili tak velké centrum města je jeden 

velký trh. Nejsou tu obchody, jen málo a už vůbec se nám 

nikdy nepodařilo najít žádný obchod s potravinami. Takže 

pěkně po domácku, vše na trhu. Ale jsou to mňamky. 

Ochutnáváme, co můžeme... Hned ráno jsme si našli další 

ubytování v hotelu Majestic (jeden pokoj s koupelnou za 

100 B, za noc). Vyrazili jsme prozkoumávat zdejší trhy a 

na informace vyzvědět nějaké info. Na večeři jsme zašli do 

místní jídelny. Jídlo bylo sice za 12,- Kč za porci, ale 
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vybíralijsme jen namátkově, jelikož jsme slovník zapomněli doma. Jedna porce byla řízek s rýží, druhá polévka 

s plavoucím kuřecím stehnem, bramborami a rýží. Mira měl opravdu obavy se do toho pustit, nakonec ale chutnalo. 

Pak jsme dvě hodiny hledali nějaké místo, kde by prodávali pivo, nakonec jsme našli, ale očividně bylo vybudované 

pro turisty. Pivo za 2 $. Rytmus života je jiný. Hodně rušný od brzkého rána do nočních hodin. Trh se začíná balit tak 

kolem 23 h, kdy je na ulicích neskutečné množství odpadků. Není divu, koše tu nejsou... 

 
 
9. den – 13.12.2006 
 
Výlet na TIWANTIWANTIWANTIWANAKUAKUAKUAKU. Našli jsme si hřbitov a s pomocí 

místní slečny i mikrobus. Cesta měla trvat 1a půl 

hodiny, pouhých 70 km, 12 B za oba, ale jsou tu prudké 

kopečky a navíc jsme půl hodiny čekali za městem, než 

se bus zaplní a po 2 a půl hodinách jsme dorazili do cíle. 

Čekali jsme alespoň malé městečko, ale pravdou byla 

neskutečně klidná vesnička (i když co jsme viděli po 

cestě, tak toto byla přeci jen největší osada). Cesta ale 

stála za to, teda určitě jen cesta tam...  Chtěli po nás 80 

B, za 4 vstupy na 4 místa. Ale 10 $, děkuji ne... Tak 

jsme aspoň ukecali chlapíka na vykopávkách na vstup 

a z jeho požadovaných 50B pro oba jsme do stáhli na 20 

B, ale bez průvodce nám to nic neříkalo. I pyramidu tu měli. Od roku 2000 jsou vykopávky v TIWANAKU památkou 

UNESCO. 
 

 

Po prohlídce mě začala bolet hlava, začala jsem zvracet a tak to bylo až do doby, než jsem došla na pokoj. To byla 

cesta... naštěstí jsme odchytli mikrobus s turisty a za 20 B za oba nás do 1 h a 15 min dostali skoro k hotelu. Večer už 

bylo dobře a zašli jsme do italské na večeři, celkem za 112 B. 
 

Hotel v La Pazu na dalších 5 nocí nás stál 100 B za noc. 

2 x jsem se setkala se zvláštním způsobem přístupů chlapů vůči mě a nevím, zda to nazývat sexuálním obtěžováním, 

ale podle toho, co jsme četli v průvodci, je to celkem možné. Vždy jsem šla s Mirou, ale byl o dva kroky vepředu. Já 

jsem šla normální chůzí a chlapík měl projít kolem mě, když jsem však šla kolem něj, zastavil se a bokem mě plně 

úmyslně odstrčil. Druhý mě zase  chytl za ruku nad loktem, stiskl, hned mě zase pustil a dělal, že se nic nestalo. Oba 

případy mě zarazili, takové věci nejsou normální chování a nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala. 

 

 
10. den – 14.12.2006 
 

Bylo mi už lépe a vyrazili jsme do města a muzeí, které měli opravdu nádherně udělané. Byli jsme v muzeu hudebních 

nástrojů, zlata a stříbra a jak se tu žilo v 18. stol. (obrazy, nábytek). Zašli jsme si do domácí restaurace... Pak domů, 

zase mi bylo zle, bolest hlavy. Později jsem se dozvěděla, že prášky proti nadmořské nemoci obsahují kofein, takže je 

dobré, pokud nejsou, pít hodně coca-coly nebo kafe. 

 



 

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU 

 - 8 -

11. den – 15.12.2006 
 

Zle, bolest hlavy, horkost, únava, rychlé bušení srdce, ... 

prostě horská nemoc s úpalem, jak mi řekla moje drahá 

doktorka Jaruška po telefonu. Ještě že ji i její rady 

mám. Mira se o mě taky pěkně staral. Pít, pít a pít, 

odpočívat a nic nedělat. To ráno jsme zvládli koupit 

bundy na cestu na Machu Picchu a na víc jsem se 

nezmohla. 

 

 

12. den (sobota) – 16.12.2006 
 

Další den  v La Pazu, tentokrát je už konečně daleko 

lépe. Nakoupili jsme pár pěkných suvenýrů. Tady by se nakupovalo. Opravdu moc pěkné a zdá se i kvalitní zboží za 

směšné ceny. Odpoledne jsme našli do COCA MUZEA a pak do arabské restaurace s fajn cenami (celkem i s desertem 

za 40B a za pomocí slovníků jsme si nakonec i vybrali. Večer balit, ráno se odjíždíme do Coroica. 

 

 

13. den – 17.12.2006 
 

Nechali jsme se za 10 B odvézt taxíkem na bus do 

COROICA COROICA COROICA COROICA (40 B za oba jedna cesta). Je to jen 80 

km, ale cesta trvá téměř 4 hodiny. A tak to tu je, 

co tu vypadá kousíček na mapě je v podstatě 

půldenní jízda. Jako skoro vždy jsme čekali o půl 

hodiny déle, než nám bylo řečeno, jede se, až se 

bus naplní...Nedávno byla dokončená nová cesta 

do Coroica, zpevněná, asfaltová a tudíž i 

bezpečnější. Donedávna se jezdívalo po tzv. 

Nejnebezpečnější cestě na světě. A jak mohu 

potvrdit, že je na tom hodně pravdy? Tím, že na 

cestě zpátky se tudy náš řidič vydal. Je však pravda, že cesta vede neskutečně nádhernými horami a tudíž se i 

právem nazývá jedna z nejkrásnějších cest.... Dnes po této cestě auta téměř nejezdí, je to spíše pro kola-turisty. 

V průměru tu každý třetí den něco spadlo a to obzvlášť velké autobusy, do kterých by se v tomto případě dal počítat i 

náš. Projížděli jsme pod tekoucími vodopády, cestou místy široké tak 2 metry, 

rozbahněné a nepevné krajnice...to vše by bylo v pohodě, kdyby pod vámi 

nebyli kilometr vysoké propasti....byla jsem ráda, když jsme dojeli do La 

Pazu.... viz. Den 15. Po příjezdu do tohoto městečka s 3.500 obyvateli 

v krásném údolí. Zakotvili jsme na náměstí a já se šla vydat hledat hotel. Po 

jedné špíně jsem zašla na jukandu do hotelu Moderna, pěkný pokoj s krásným 

výhledem na údolí za 100 B na noc pro oba. Šla jsem svůj úlovek sdělit Mirovi, 

ale ještě ho vyslat na průzkum. Když se vrátil, sdělil mi, že také našel pěkný 

pokoj, s pěkným výhledem, ale taky za 100 B. Tak to mi bylo jasné, že 

nezaregistroval jméno hotelu co já mu řekla prve. Samozřejmě jsme oba byli ve 

stejném hotelu, ale alespoň jsme se shodli. Večeři jsme si dali v mexické 

restauraci, konečně i s vínkem. 
 

Koupili jsme si pár banánů a šli jinam koupit vodu. Tam nám pán oznámil, že ty banány, co jsme si koupili, nejsou 

k jídlu, ale na vaření. Teď už víme, proč se nám parta pubertálních děcek v Sau Paulu smála, když jsme jedli obrovské 

banány z obchodu. Zdály se nám nějaké nedozrálé a divné, ale kdo to mohl tušit.... 
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14. den – 18.12.2006 
 

V 8 ráno jsme se vydali na procházku po kopcích k asi jedné cestě 

2 hodinám vzdálených vodopádů, které byli využívány pro místní 

zdroj vody, takže žádná sláva. Zato jsem za tu cestu schytala asi 

20 štípanců od komárů a to jen na nohách. Cesta ale stála za to... 

Nepotkali jsme žádné turisty, jen pár místních obdělávající svá 

políčka coca.  

 

Na oběd jsme si zašli do rodinné pizzerie, kde 

jsme si opět vyzkoušeli svoji trpělivost. Většina 

míst je děsné pomalá, to by rozhodně v Evropě 

a už vůbec ne v USA neuspělo. Jen aby si vás 

někdo všimnul, musíte na sebe dlouho 

upozorňovat. To samé na trzích, jedna 

prodavačka spí, druhá klábosí s jinou, třetí 

žvýká a má výraz „neotravuj“ a pak se nám 

ještě smějí (ale my jim taky). Především tu se setkáváme s obsluhou dětí, kteří vám řeknou co a jak stojí a věc vám 

prodají. Když jsme poprvé kupovali ananas a šestileté dítě mě přiběhlo obsloužit a řeklo, že je za 6 B. Tak jsem mu 

nevěřila a šla si ho koupit o stánek dál, kde taky stál 6 B. Takže ten prcek nekecal...  

 

 

15. den – 19.12.2008 
 

Brzy ráno jsme se vydali na autobusové nádraží a vzali větší 

autobus do  La Pazu. Po nejnebezpečnější cestě už autobusy 

nejezdí, takže hodit za hlavu zvěsti, že na ní padají většinou 

větší autobusy.... viz. den 13. 
 

Po tom co mě přepadávali mdloby ze zatáček. V La Pazu jsme 

se taxíkem nechali dovézt na bus do COCAPABANY, k jezeru 

TITICACA, cesta taky 3 a půl hodiny. Autobusáci obchodníci 

jsou, odchytili nás ještě, než  jsme stačili vylézt z taxíku a že 

prý hned odjíždí. Řekli jsme, že se nám to nehodí, že tak za hodinu... oni, že pojedou za půl hodiny. Tak jo..., zaplatili 

jsme a že prý odjíždíme  za 20 min. Takže jsem se chtěla ujistit, že mám teda  20 min na záchod a koupit něco na jídlo. 

Byla jsem ujištěná, že mám 10 min a potom, co jsem byla pryč pět , už na mě troubili nebýt Miry, tak mi ujeli. Cesta 

proběhla v pohodě a ubytovali jsme se v hotelu Sonia za 40 B pro oba, s koupelnou. Je tu prostě levno. Na břehu jezera 

(vypadá jak moře, není vidět na protější horizont) jsme si dali místní 

specialitu rybu TRUCHA , která je u tohoto jezera  největší z truch na 

světě, velká porce za 15 B. Veliký ananas jsme tu koupili za 7 B a 

středně velký meloun za 8 B. A 4 pomeranče za 1 B. 
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16. den – 20.12.2006 
 

Ráno jsem se cítila fit. Dokonce jsme vylezli vysokou horu a já už netrpěla bolestmi hlavy z horské nemoci. Zašli jsme 

na internet, zaplatili jsme si na další den výlet na Ostrov Slunce (20 B) každý a zjistili jsme, jak se dostat do Cusca 

(Peru), za 90 B na osobu. A pak jsme si zašli na horkou čokoládu a polévku (já kukuřicovou). Po dlouhém čekání jsme 

se toho i dočkali. Při odchodu jsem však zjistila, že nemám foťák. Tahám se tu se svým NIKONEM D 50 (2 objektivy), 

drahá a těžká záležitost. Nejspíš jsem ho někde zapomněla. Nechápu, jak se mi to mohlo stát. A pravda. Zapomněla 

jsem ho v internetové kavárně a kluk, co tam pracuje, mi ho uschoval. Koupili jsme mu za to pivo. Měla jsem už slzy 

na krajíčku... Dále jsem upustila svůj filtr u kostela, kde jsme viděli maličkou svatbu a skoro jsem ho rozbila. A aby 

nebylo málo, tak jsem večer z ničeho nic dostala hroznou zimnici a horkost a začalo mě bolet v krku....to byla noc. 

 

 

17. den – 21.12.2006 
 

Ráno jsem se necítila dobře, pořád jsem se ještě nezahřála, ale byla jsem rozpálena. Výlet na Ostrov Slunce nepřipadal 

v úvahu. Mira se šel pokoušet dovolat Jarče (doktorka) a Evě (moje sestra), ale bezvýsledně. Nakonec jsme šli volat 

na hygienickou stanici v Praze, kde mi nějaký pan doktor stručně a jasně řekl, ať si zajdu k doktorovi, aby se vyloučila 

malárie. Řekl, že bez testů mi nic říct nemůže. Víme, že nedaleko od našeho hotelu je nemocnice, taky v této vesnici 

jediná. Došli jsme tam a ujal se nás jeden z doktorů, mladý a co víc, uměl anglicky, což bylo klíčové. Po tom co jsem mu 

vše řekla, tak odpověděl, že test krve na malárii mi 

udělat nemůže, protože paní co dělá v laboratoři má 

dovolenou. Změřil mi teplotu – 38 C, změřil tlak - 

vysoký,  poslech si mě.... Zánět v krku, zánět na levé 

plíci, vysoký tlak z převýšení. Předepsal 20 antibiotik a 

silný ibuprofen. Kurt za vyšetření nic nechtěl, že prý 

dárek k vánocům...byl napůl z Venezuely a napůl ze 

Švýcarska. Pak se s námi pořád nemohl rozloučit a 

vyměnil si s námi emaily, že třeba kdyby někdy přijel 

do Čech. (a od té doby si s námi vyměňuje emaily…). Za 

prášky jsem platila 50 B, ale jelikož jsme už neměli tolik 

bolívijských peněz tak jsme platili dolary – ale ženská 

nás natáhla o 30B. My jsme prostě měli jiné starosti než počítat... Aspoň těch 50 B si nechám proplatit pojišťovnou. 

Stejně tak by mi pojišťovna měla proplatit 5.000 Kč za zrušený let v Sau Paulu, to už mám zjištěný. Takže aspoň dva 

budu odpočívat tu v Cocapabaně, než se pohneme dál. 
 

Ve tři ráno jsme měli možnost setkat s místní tradicí. Pod okny se nám v tuto ranní hodinu začali scházet chlapci 

z okolních vesnic (které jsou mnohdy i několik hodin chůze od Cusca), aby byli ráno první ve frontě a měli možnost 

shlédnout jezulátko v místním kostele. Půl kilometru dlouhá fronta tak byla až do poledne toho dne. Děti, jak už to 

bývá, hledali zábavu, a našli ji, poměrně hlučnou.... prostě si hráli ☺ (což v noci nebylo tak legrační). 

 

 

18. den – 22.12.2006 
 

Odpočinek, net a koupení lístku na zítřek do Cusca, jsme zvědavá, jak zvládnu celou tu dobu od 13.30 do 6 h rána. 

Cítím se už ale lépe a horečku určitě nemám. 
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PERU 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1$ = 3,19 S  (sol) 

 

Výdělky obyčejné vrstvy jsou prý kolem 200 $ měsíčně. 

 

Jedna hodina míň – oproti Chile. 6 h za českým časem. 
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19. den – 23.12.2006, pondělí 
 

Cesta z Cocapabany proběhla v pohodlném autobuse za hladkého průběhu na obou hranicích a s půl hodinovým 

zpožděním. V Punu, pořád na jezeře Titicaca, ale na peruánské straně, jsme měnili autobus, který samozřejmě nejel 

jak měl, ale z přímého autob.spojení té samé společnosti se stala dvouhodinová pauza na nevábném punském nádraží. 

Kdo v Peru na autobusáku chce jet autobusem, musí si koupit známku za 1 sol, aby byla následně procvaknuta 

hlídačem. Za další bus, na dalších 7 h jízdy, jsme si připlatili navíc 20B, abychom cestovali v pohodlí inzerovaného 

autobusu. Ti co zaplatili jen 80 B, měli jet ve starším typu. Nevím, proč jsem byla tak naivní a domnívala jsem, že 

pojedeme takovým autobusem jaký jsme si zaplatili. Všichni jsme jeli největším křápem pod sluncem, ve kterém nic 

netěsnilo, špína a zbytky jídla byli absolutně všude a cestou se turistický bus stal i busem veřejným. No co na plat, po 

jízdě utrpení a hrůzy, se 4 hodinovým zpožděním (stihli jsme totiž i vyměnit píchlé kolo) jsme se v Cuscu objevili ve 2 

h ráno. Taxíkem za 10 $ jsme se dostali poblíž hotelu, ve kterém jsme chtěli zakotvit. Je na kopci města, ve starých 

inckých uličkách, v některých projede jedno auto, jiné mají schody. Zaťukali jsme na dveře hostelu Inca a naše klepání 

mělo odezvu. Ubytovali nás mezi 4 stěny, bez okna ve starém, studeném stavení. Pokoje jsou tu opravdu hodně prosté, 

ale je to tu moc příjemné, pěkný výhled, ticho, dobré snídaně v ceně a příjemní lidé okolo. Teda až na jednoho kníráče, 

který má vždy hubu plnou řečí, když si na pokoje odnáším na noc termosku ☺. Pokoj, který jsme za dva dny ještě 

změnili na pokoj s vlastní koupelnou a záchodem, je za 15 S na osobu. Takže ubytko máme super levný a to navíc 

v Cuscu je to cena magická. Noc jsem probděla a klepala se zimou... 

 

 

20. den - 24.12.2006 – ŠTĚDRÝ DEN - neděle 
 

Cesta mi očividně přihoršila. Neskutečná bolest hlavy a celkově na nic. Dopoledne jsme vyrazili do regionální 

nemocnice (taxi 3 $ teď kolem vánoc). Jejich systém je postaven na tom, že si každý pacient v pokladně koupí lístek 

za 5 S, na konzultaci a navzájem se předbíhají u příslušných dveří k nosnímu, pediatrovi, všeobec. doktorovi. Vše nám 

přišlo průchozí, každý si chodil, jak chtěl. Lidem tu chybí slušné vychování. Zastavují se u pootevřených dveří a zírají 

dovnitř, aby jim náhodou něco neuniklo a to když čekám hodinu na nějakého doktora, který se snad objeví a dojde jiný 

pacient těsně předtím, než se doktor objeví a hodlá mě předbíhat – ne, ne tohle fakt ne... To samé ve frontě v obchodě 

(koho zajímá, že máš o dvě věci míň jak já...) – umět řeč, tak bych se obhájila. 
 

U doktora je průběh takový, že si z lístečku půlku odtrhne a když pak pošle na další vyšetření je třeba v pokladně 

kupovat další lístečky určité hodnoty – na odběr krve i moči to bylo po 5 S. První den v nemocnici mi píchli injekci 

proti neutuchající bolesti hlavy. Musela jsem nejdříve s receptem do nemocniční lékárny, vyčkat frontu samozřejmě, 

tam mi dala papír k zaplacení – v mém případě za ampulku a injekční stříkačku  0,70 S. To jít do pokladny zaplatit a 

vrátit se do lékárny pro zboží, samozřejmě zase vystát frontu. 
 

Takže ten den u doktora: po prohlídce mě poslal na odběr krve, výsledky trvaly hodinu a chtěla jsem je hlavně kvůli 

malárii. Tu nemám, ale krev nebyla dobrá a doktor (uměl celkem anglicky) mi dal jiná antibiotika než ty, co jsem 

užívala poslední tři dny. Stála skoro 45 dolarů. 
 

V lékárně, kde jsme léky kupovali, jsme dostali náš jediný vánoční dárek – kondicionér na vlasy ve vánočním papíře 

za pěknou útratu ☺ 
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21. den  - 25.12.2006, pondělí 
 
Celou noc jsem prozvracela a cítila se mizerně. 

Odpoledne jsem to už vzdala a jeli jsme znovu do 

nemocnice. Doktor mě poslal na rozbor moči, 

zjistil infekci a řekl, že ty antibiotika co mi včera 

předepsal jiný doktor (ty za 45 dolarů) nejsou 

vhodné a že mám brát ty, co jsem brala předtím. 

Jeho angličtina byla kostrbatá, ale aspoň jsme si 

popovídali o tom, proč tu v Již. Americe lidé 

znají Czechoslovakia. Už to víme, ten pravý 

důvod není Baťa, který je tu všude, ale doba 

komunismu. Ptal se nás, jestli máme 

komunismus rádi, proč ne a proč jsou časy lepší. 
  

Nevím proč, ale po návštěvě nemocnice, kde 

jsme strávili dobré 3 hodiny, se mi udělalo o 

mnoho lépe a po samých houskách v posledních 

pár dnech jsme měla vážně chuť na nějakou teplou polévku. Restaurace okolo našeho hostelu jsou víceméně drahé, ale 

to jsme ještě nevěděli. Jídlo, co jsme si vybrali, mělo atypické chutě v pozitivním slova smyslu, prostředí pěkné a 

nádobí a úprava porcí stylová. Tak jsme si to určili jako naši opožděnou ŠŤĚDROVEČERNÍ VEČEŘI za 75 S. 

 

 

22. den – 26.12.2006 
 

Konečně krásně prospaná noc a také konečně síla objevovat město. Plaza de Armas – hlavní náměstí každého města i 

městečka, Miru hodně i přes počáteční nadšení odradilo plno naháněčů, každý chce něco prodat, od dětí prodávající 

pohlednice, čističů bot, místních oblečených v tradičních oblecích, co chtějí aby si je člověk za peníze vyfotil, po 

naháněče na masáže a restaurace. Na jedno menu odpoledne jsme si zašli, 3 chody za 10 S. Dá se tu levně najíst, a 

restaurací, nabízejících takovéto menu, je hodně. Zjistili jsme, že na to aby jsme kamkoli mohli si musíme koupit 

BOLETO TURISTICO, turistický pas, který je platný na 10 dní, zahrnuje 16 míst vstupu a bez něj se nikam moc 

nedostaneme. Taková nucená koupě za 70 S. Chceme totiž do Sacret Valley, které zahrnuje 3 místa a pas je nutný. 

 

 

23.den – 27.12.2006 
 

Koupili jsi si Turistický tiket a šli jsme po muzeích – nic moc. Koupili jsme si i za 25 S pro jednoho, výlet do Sacret 

Valley, kde navštívíme Pisaq, Ollantaytambo a Chinchero. Zašli si na jídlo za 15S o 5-ti chodech, na net stáhnout fotky 

na FTP a běhali po trzích. Jak ještě nejsem tak úplně zběhlá v číslovkách, tak jsem při nákupu naušnic dohadovala 

cenu. Ona řekla, tak dobře, dám vám to za 4,50 a já na to: „ne, za 5“. Ona znova: „ale já vám to vážně dám za 4,50“ a 

pak už mi to došlo .... ☺. 

 

 

24. den – 28.12.2006 - čtvrtek 
 
V 9.00 odjezd na výlet do SECRET VALLEYSECRET VALLEYSECRET VALLEYSECRET VALLEY. Autobus je pohodlný a zase jsme jedinými 

Čechy. Jsme tu už skoro měsíc a na žádné jsme ještě nenarazili, což se trochu divím, 

protože to většinou není zvykem. Ale rozhodně mi to nevadí. Jen víme, že Mirova 

kamarádka je zrovna u jezera Titicaca. Dva lidé už nám taky řekli, že ještě nikdy 

Čechy nepotkali, tak to už je divný. A že tu v našem hotelu ještě žádní nebyli. 
 

První zastávka výletu byla na trzích, další v takové malé „zoologické“ lam a ruční 

výrobně deček.... kde to před námi jak zvířata v kleci vyráběli místní. Zjistili jsme, ale 

jaké jsou rozdíly v lamách, která má hebčí srst a která je vzácná – Vicuňa – je zároveň 

jejich národním symbolem. Další zastávka už byla v cílové stanici – Pisaqu, nejdřív 

samozřejmě trh, kde si Mira koupil krásné velké šachy za 40 S, neuvěřitelná cena za 

takové zboží a pak nás bus vyvezl, kam až to šlo. Odsud jsme se vydali na hodinovou 

procházku po inckých ruinách – jedním slova nádhera. Nádherně zasazeno, vždy 
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budovali svoje chrámy na kopcích, aby byli blíže bohům. Vše bylo spojeno – člověk, úroda, potraviny, energie... 

Další zastávkou byl oběd v Urubamba, za 15 S bufet. Přišli nám tam zabrnkat i místní hudebníci jednu píseň a pak nás 

oběhali s talířkem na dýžka – to je tu vážně otravné, někdo si stoupne doprostřed cestičky uprostřed ničeho, hlavně 

jak jsou tam turisté, začne pískat na píšťalu a vy se cítíte provinile, když jim nic nedáte. Bylo mi líto ale dědečka 

s malým vnukem, kteří tam tak stáli s plnýma ošatkama se dřevem na zádech a čekají, až si je nějaký turista vyfotí a 

obdaruje za to penězi. Dávat ale každému, tak si na tu cestu můžu stoupnout já. 
  

Po příjezdu do Ollantaytambo jsme zašli na další inckou ruinu. Zase pohledy a výhledy nádherné. Stavěli vždy terasy, 

které kopírovaly horu, a to zejména proto, že hory respektovali. Na terasách pěstovali různé byliny a rostliny, které 

by nikde jinde v těchto výškách a krajinách nevyrostly, podle stupně terasy vypěstovali jiné rostliny, ať už dovezené 

z džungle nebo od moře.  
 

Cesta do Chinchera byla úžasná,  Sacret Valley (tajemné údolí), je neuvěřitelné. V pozadí mohutných hor se objevují 

zasněžené vrcholky ostatních, do toho se mění barvy, zelená se míchá s hnědou, červenou, šedou... Chinchero nebylo 

zdaleka už tak úžasné jako předchozí dvě místa, největší památkou je tam kostel z krásným dřevěným malovaným 

stropem a freskami na stěnách. A zpět do Cusca v 19.30. Průvodce Willy byl dobrý a my byli s výletem spokojeni. 

 

 

25. den – 29.12.2006 
 

Dnes jsme si udělali odpočinkový den. Koupili jsme lístky na vlak do Aguas Calientes na neděli, Silvestra. Neměli už 

všechno normální třídu – Backpackers, ale na zpět už jen první třídou (na sobotu už nic nebylo). Za zpáteční jízdenku 

jsme tak dali každý namísto 68 $ celých 86 $. S jízdenkou se musí zpět do kanceláře, kde nám pak prodají lístek na 

samotné Machu Picchu za 40 $. Na Mirovu studentskou kartu, která je už naneštěstí platná jen do konce roku, jsme 

alespoň dostali slevu. Snad už takové výdaje nikdy nebudou. 
 

Odpolední déšť jsme přestáli doma po hodině na internetu a vyšli do Inka muzea. Škoda, že většina předmětů byla 

popsána jen ve španělštině, jinak to mohlo být zajímavé. Ve večerním programu jsme měli představení národních 

tanců a písní. Sál byl plný a hrál živý sbor o asi patnácti členech, na jejich housličky, píšťaly a bubínky. Tance 

v barevních krajích byli poutavé. Kroje určují hodně o majiteli – kraj, stav, horskou polohu, ... barevnost krojů 

reprezentuje energii. Po tancích jsme zašli na trhy koupit kalhoty (14 S) a kabelku (7 S) a do nejvýše položené irské 

hospody na světě, kde si Mira dal Guinesse za 100,- Kč. 

 

 

26. den – 30.12.2006 
 

Hned po snídani, která je v ceně ubytování a je každý den stejná – housky s marmeládou, banány a pomeranče, jsme 

vyrazili za Cuzco, do prudkého kopce. Po cestě jsme narazili na stádo koní a maníky, co nabízeli projížďku. Za 130,- Kč 

na osobu/2 hod jsme šli do toho. Koně byli menšího vzrůstu, neustále prděli, neposlouchali, žrali a vůbec byli líní a 

celou dobu nás doprovázel 13-ti letý klučina Diego. Cesta vedla malebnou krajinou, krásné ticho a naprostá pohoda. Po 

cestě jsme se zastavili u chrámu „Temple of the moon“ – zdálo se, že tuto archeologickou památku teprve staví a 

dalších inkských památek „Puca Pucara“ a „Tambomachay“. Na zpáteční cestě začal můj kůň stávkovat a zamířil to 

zpět do ohrady u jedné památky, kde čekal než se vrátím. Samozřejmě mu nevadilo projít pod zábranou i se mnou, 

takže mi nezbývalo než se svést dolů z jeho hřbetu. Od té doby jsem se bála a kůň začal trucovat. Nechtěl jít, nebo se 

náhle rozběhl doprostřed silnice. Po 10-ti minutách jsem to vzdala, nabídla koně Diegovi a dalších 20 min. šla za nimi. 

Naše další cesta vedla na Qenqo, další památce, odsud k soše Ježíše a na památku nad Cuscem Saqsayhuaman. Se 
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stavbou se začalo roku 1440, pracovalo na ní 10.000 mužů a dokončit ji trvalo celých sto let. Některé z dovežených 

kamenů váží až 300 tun.  
 

Za odměnu po náročném dni jsme zašli do indické restaurace (naše nejoblíbenější kuchyně). Na trhu jsme nakoupili 

ovoce: mango/7,- Kč, 3 velikánské mandarinky/20,- Kč, ... 2 velké housky/7,- Kč. Koupili jsme si také lístky do 

Arequipy na pondělí 1.1.2007 na 20.00 za 80 S pro jednoho. V ceně jízdenky je večeře, snídaně a sedadla by se měla 

dát hodně položit. Cesta má trvat 10 hodin, ale známe jak to dopadá...  A pak už jen pár drobností a hlavně se připravit 

na zítřejší výlet. 

 

 

27. den – 31.12.2006 – SILVESTR 
 

V 5.20 ráno jsme vyrazili na vlak a v 6.15 odjížděl náš backpacker train (vlak 

pro batůžkáře). Jen samotné vyjetí z Cusca trvá minimálně půl hodiny. Vlak se 

posouvá podivným způsobem – dopředu a dozadu, ale vždy o poznání víc nahoru 

dostane o zhruba 600 m nad  město a pomalu se šine celou cestu až na Machu 

Picchu. Zatáčky jsou ostřejší, takže překonat 112 km trvá celé 4 hodiny. Jede se 

nádherným údolím, ale celkový dojem kazilo počasí, které nám nepřálo celý den, 

ale je pravda, že mraky dodávají M.P. mystičnost. V městečku Aguas Calientes, 

které je hned pod kopcem na jehož vrcholu se skrývá M.P., jsme přesedli na 

turistický autobus (12 $ zpáteční/os.) a cesta trvala dalších 20 minut po klikaté 

cestě k cíli. 

 

Machu PicchuMachu PicchuMachu PicchuMachu Picchu (2.492 m. n. m.), v překladu znamená „Staré město“: 

Nejnavštěvovanější inckou památkou (a jedno z nejnavštěvovanějších míst Již. Ameriky), je o ní zároveň nejmíň 

známo.Ve skutečnosti vypadá mnohonásobně lépe než na fotografiích, je dobře dochovalé a nádherně zasazené. 

Postavena na konci 15. století, kdy poslední Incký panovník zemřel na 

nějakou evropskou nemoc. O jejím účelu existují pouze dohady, ale 

z preciznosti práce, muselo sloužit k něčemu důležitému. Po padnutí 

incké říše zarostlo džunglí a dochovaly se pouze pověsti o jeho vzniku. 

Po další staletí o její existenci věděli pouze místní, kteří půdu okolo 

obdělávali. Až roku 1911 americký objevitel Hiram Bingham, byl 

doprovozen na toto místo místním mužem a chlapcem a brzy zjistil, že 

našel, to co hledal, Ztracené město. 
 

Tři hodinky jsme se procházeli a pak odjeli za deště zpět do města. 

Krok s autobusem držel i 13-ti letý kluk oblečený v indiánském obleku 

a než jsme stačili objet zatáčku, bral to zkratkou a vždy křičel 

indiánské pozdravy. Obzvláště japonská skupinka z toho měla velkou 

legraci. A jak jinak to mohlo dopadnout, než že dole autobus chlapci 

zastavil, ten si nastoupil a začal za zábavu vybírat peníze... 

Nepochybně si tak dobře vydělá. V 15.30 jsme jeli první třídou zpět do 

Cuzca. Ve vlaku jsme dostali malé občerstvení, shlédli módní přehlídku 

a tradiční tanec v místních festivalových maskách – o veškerou 

zábavu se tak starala naše obsluha. Bylo to rozhodně zajímavé a zábavné ☺. 
 

Je Silvestr a proto byli v Cuscu plné ulice. Procházeli jsme se 

městem mezi místními a  ochutnávali jejich dobroty 

prodávané a vařené přímo na ulici. Od výborného 

hamburgera za 10,- Kč po maso na špejli za 3,- Kč...a 

zakončili to doma ovocem. 
 

A jak že jsme oslavili samotnou půlnoc? Ve 23.00 jsme si 

popřáli a vytuhli ☺. 
 

Poslední den beru antibiotika, takže ani pít jsem nemohla.... 

Takže si to vynahradíme třeba na výborném vínu v Chile. 
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28. den – 1.1.2007, pondělí 
 

Ráno jsme zašli do cestovky, kde jsme si koupili lístek do Arequipy, měli nám říct čísla sedaček. Místo toho nám 

oznámili, že pro nás v podstatě v autobuse není místo – možná prý pojedeme zítra nebo pozítří... Jediné místo, které je 

volné, je v autobuse  nižší kategorie, ale cena zůstane stejná, protože je prvního. Tak pozor, to si líbit nenecháme. 

Cestovky na tom rýžují stejně spoustu peněz, na autobusáku bychom jízdenky koupili za polovinu. Majitelce jsem 

vysvětlila, že jsme si její cestovku vybrali, nehledě na to, že jsme našli i o dost levnější, protože se nám zdála fajn. 

Takže vážená paní, pěkně nám každému vrátíte 20 B a my pojedeme ještě dnes... a tak se stalo.  
 

Zbytek dne jsme trávili na netu a čekáním na večerní odjezd. Bus v 19.45, na dalších 9h byl celkem pohodlný a bez 

obsluhy. 

 

 

29.den – 2.1.2007 
 

V 5 hod jsme se ráno ocitli na autobusovém nádraží v AREQUIPĚAREQUIPĚAREQUIPĚAREQUIPĚ. Čas jsme si krátili v internetové kavárně, než jsme 

se vydali taxíkem hledat náš předem rezervovaný hotel nazvaný „Home Sweet Home“. Ubytko bylo OK, snídaně 

z omelet a housek v ceně a praní prádla za 20,-Kč/kg. 
  

Jen co jsme se ubytovali, vyrazili jsme do nedaleké nemocnice, jelikož to, 

co jsem se domnívala, že byli štípance od „neviditelných“ komárů, byla 

nějaká vyrážka a každý noc přibývali nové. Anglicky v nemocnici nikdo 

nemluvil, ale doktor jedním pohledem zhodnotil, že je to z trávy, i když 

jsme měla dlouhé kalhoty pořád v posledních několika dnech a naordinoval 

mi injekci a prášky. Pochopila jsem, že chce abych si přišla pro druhou 

injekci další den, že jedna je k ničemu. A zítra mám prý relaxovat. Takže 

jsme se rozhodli zůstat v Arequipě o den déle a jet na výlet do Colca Caňonu 

až o den později. Obešli jsme cestovky a rozhodovali se zda do Kaňonu na 

túru nebo jet autobusem. Vzhledem k tomu, že mi nadmořské výšky moc 

nesvědčí, jsme upřednostnili kratší a jednodušší variantu autobusu. Prošli 

jsme si město, které mě nijak nezaujalo. Na oběd jsme měli obrovskou porci 

rýže s masem v čínském fastfoodu, kde nás nalákali tím, že jídlo 

připravovali téměř na chodníku. Večer jsme pak prošli obchody Baťi – jsou 

tu všude, několik v každém městě – i v Chile a viděli jsme jeho reklamu i 

uprostřed pouště na hlavní trase z Peru do Chile. 
  

Hlavní dominantou města je stále aktivní sopka (6000 m) tyčící se nad městem, která naposledy chrlila lávu před 

2.000 lety. Doufali jsme, že silný opar, který ji pokrývá se brzo vytratí, ale doufali jsme marně. V posledních letech je 

prý vidět jasně tak jednou za rok. Samotná Arquipa vznikla původně u moře, jenže když přišli Evropané, místní byli 

nuceni odejít pryč a tak své město znovu založili v těchto končinách. Brzy zjistili, že toto místo má ideální podmínky 

pro zemědělství, je 10 měsíců slunečné a bez deště, prší jen v lednu a únoru. Vody je tu však dostatek z nedalekých 

vysokých hor, kde taje sníh a častěji prší. 
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30. den – 3.1.2007 
 

„Hurá“ do nemocnice. Jen co jsme tam dojeli, tak nás poslali do regionální...takže taxíkem. Tam mi vysvětlování  

celkem šlo, těžší bylo pochopit, co mi vlastně říkají. Naštěstí se setkáváme s ochotnými lidmi, obzvlášť v nemocnicích, 

kteří se nás chopí a postarají se o nás. Po 45 min. čekání si mě doktor pozval a řekl, že když je vyrážka lepší, další 

injekci nepotřebuji a jen mi zvýšil dávku prášků. 
 

Výlet do COLCA KAŇONU jsme koupili za 22 dolarů/os v našem hotelu a pak se nechali vyvézt za město, kde je prý 

pěkná krajina. Super, výlet za všechny prachy, bylo vidět velký kulový a byla to pěkná nuda. Zpět ve městě jsme 

koupili lístek do Tacny na jihu Peru 40 km od hranic s Chile. Po obědě jsme zašli do jednoho kláštera, kde mají 

zajímavou knihovnu s knihami ze 16-tého stol. a pěkné expozice zvířat z pralesa... Zdá se, že je to město dortů, jelikož 

se prodávají všude. Jsou hodně levné (ty obyčejnější, ale pořád pěkně zdobené a relativně velké, jsou za 60,- Kč) a asi 

se tu kupují ke každé oslavě. Ani my jsme neodolali. Mira měl velké oči, že si ho prý dá na večeři... Po 1/10 měl dost ☺. 

 

 

31. den – 4.1.2007 
 

V 8.50 odjezd do COLCA KAŇONUCOLCA KAŇONUCOLCA KAŇONUCOLCA KAŇONU. Hory v dálce byly 

v oparu, ale i tak byl pohled ohromující. Zastavili jsme i 

ve výšce 4.910 m.n.m., museli jsme chodit pomalu a byl 

cítit tlak na hrudi z nedostatku kyslíku. Zdrželi jsme se 

10 min. a tradá do Chivay (3.600 m.n.m.), hlavního 

města Colca Kaňonu rozprostírajícímu se v nádherném 

údolí. Při vstupu do CHIVAYCHIVAYCHIVAYCHIVAY se platí vstup, je to 

obzvlášť kvůli výletu na kondory, prý poplatek na 

vybudování lepší silnice. 
 

Než jsme se jeli ubytovat tak jsme se najedli v místním 

bufetu, dali si opět chřestovou polévku esparagus (domnívali jsme se že je kaktusová) a znovu maso z lamy, které 

chutná podobně jako hovězí, jen má polovinu tuku a více proteinů. Naše skupina o 9-ti členech byla rozsázena do 

různých hotýlků a my skončili přes ulici od hlavního trhu. Dvě hodiny jsme měli pauzu, než si nás průvodce Geofrei 

vyzvedl a zavezli nás do 3 km vzdálených horkých lázní s teplotou vnitřního bazénu 40 °C a venkovního asi 37 °C. 

Vydrželi jsme se hodinu máchat a pak jsme našemu 

průvodci řekli, že se do města vydáme po svých a že 

s nimi večer půjdeme na tradiční tance a hudbu. Cestou 

zpět bylo celkem co fotit a na trhu jsme si koupili 

housky. Řekli jsme babče, že chceme housky za 1 S a 

čekali jsme, že jich nám dá maximálně 4 a zírali jsme, 

když jich v sáčku přibývalo a přibývalo. Ujistila jsem se, 

že těch 10 je vážně za 1 S a tak jsem ji poprosila jen o 

polovinu. Jen co jsme došli na pokoj, tak jsem dostala 

šílenou bolest hlavy. Brzo se přidalo zvracení a už nám 

bylo jasné, že mám znovu vysokohorskou nemoc jak 

vyšitou. Po 45-ti minutách neutuchající silné bolesti a 

zvracení s 10-ti min. intervalem, si pro nás došel průvodce na tance. Když viděl v jakém jsme stavu a že bych v sobě 

žádné prášky neudržela, bylo rozhodnuto, že mě odvezou do nemocníce. Tam mě okamžitě napojili na kyslík a 

transfuzi, ve které byla ledová voda a přídavky soli a kdo ví co ještě a začali mi píchat injekce proti zvracení a bolesti 

hlavy. Prý tam strávím noc. Mira byl neskutečné zlatíčko a trval na tom, že zůstane se mnou. Po hodině se mi udělalo 

lépe a doktor řekl, že snad za tři hodiny budu moci domů. Průvodce tam s námi zůstal docela dlouho a odjel, až když 

viděl, že můj stav je stabilizovaný. Mira seděl celé 3 další hodiny u mé postele, v té chladné nemocnici a bez topení a 

nechtěl mě opustit. Mě měla zmrzlou především ruku, do které mi proudila ledová voda. Zaplatili jsme účet na 108 S 

(čekali jsme to horší), ale fakturu nám vystavili jen 85 S. Z toho kyslík na 15 min. byl za 50 S. Léky nám na účtenku 

nenapsali, kupují je totiž na černém trhu, jelikož jsou daleko levnější, tudíž je nemají evidované a nemohou mi je 

legálně napsat. Celkem síla a navíc ta upřímnost.... Ale pomohli a to je hlavní. 
 

Doktor mi předepsal prášky a dietu na 2 dny. O půlnoci nám otevřeli bránu nemocnice a my jsme v těch bahnitých 

uličkách hledali náš hotel. Cesta k němu nám trvala všeho všudy 3 min.  



 

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU 

 - 18 -

Vysokohorská nemoc tu není nic neobvyklého. Průvodce, který pochází z Arequipy, nám prozradil, že když jel svůj první 

zájezd, tak si na tom nejvyšším místě, co jsme zastavili, jen skočil na záchod a když se vracel k pár metrů vzdálenému 

autobusu, tak ztratil vědomí. Nejlepší je prý si pokaždé co pojedu zase do vyšších nadmořských výšek vzít předem na to 

určené tablety. Dokonce i místní, kteří stráví nějaký čas v nížinách, si na to opět musí zvykat. Když například fotbalisté 

z Limy hrají zápas v Cuscu, musí vždy po 10-ti minutách utkání na kyslík a takto odehrají celý zápas. 

 

 

32. den – 5.1.2007 
 

Výlet na kondory a do nejkrásnějších míst kaňonu byl pro nás pasé. Teda aspoň pro mě, ale Mira byl neúprosný a 

nechtěl mě opustit. Celou noc pršelo a dnešní den byl velmi jasný a tak byl i prý výlet do kaňonu a kondoři. Není 

kondoří sezóna, a jejich pozorování není zaručeno. Nemají rádi déšť ani vedro a proto se na ně musí jezdit hodně brzo 

ráno. Zatím co se zbytek skupiny obdivoval kaňon, my jsme obíhali místní lékárny. Ty nejspíš slouží zároveň jako 

drogérka, jinak si nedokážu jejich hromadnou koncentraci v tomto městečku vysvětlit. Na prášky jsme však štěstí 

neměli. V jedné lékárně nás dokonce chtělo obsluhovat pětileté dítě, což věřím, že to bylo mysleno úplně vážně. Volali 

jsme po někom z dospělých, ale když se nikdo neobjevil, otočili jsme se na podpatcích a šli zkoušet štěstí jinam. Hodinu 

jsme se potom pokoušeli bezúspěšně dotlouct do hotelu, potřebovali jsme si sbalit a odpočívat, ale místo toho jsme si 

otloukali klouby o sklo dveří hotelu. Po hodině přiběhla vytlemená holka co nám dveře otevřela a my konečně mohli 

do našeho pokoje. Po 12 h, po hodinovém čekání, si nás průvodce vyzvedl a zavezl na oběd, kde jsem jen pozorovala 

ostatní, jak si pochutnávají na dobře vypadajícím jídle, které jsem si musela odpustit. Cesta zpět proběhla v pohodě a 

výhledy na okolí byly úžasnější než předešlého dne.  

 

Zpět v Arequipě jsme šli nakoupit na zítřejší cestu a na net.  
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CHILE 
 
 
 

 
 

 

 

 

1 $ = 540 chilských pesos, značka je také $. 1 Kč = 250 pesos. 

2 h + od času v Peru. 4 h za českým časem. 
 

Ty nejnižší platy jsou 400 US$. Policisté berou tak 1.200 US$. 

Ceny jsou tak srovnatelné s cenami v ČR. 
 

V celé Jižní Americe se toaletní papír hází, stejně jako třeba v Řecku, do odpadkového koše. Zdejší 

kanalizační systém není totiž natolik vyvinutý a nezvládal by příliv toaletního papíru. 

Délka celé Chile je cca 4.000 km, šířka cca 300 km. 
 

Ovoce vynikající a hodně levné, zatím nejlevnější v Již. Americe. Kilo banánů kolem 250 $, meloun 250 

$ za kilo, nektarinky 350 $, rajčata 200 $, ... internet 450 $/ hod., housky 599 $ za kilo. Voda je hodně 

drahá, 1,5 L mezi 400 – 900 pesos. Občas jsme v rámci šetření koupili 5 l za 700 pesos. 

Známka do Evropy za 15 Kč (400 pesos). 
 

Všude v Jižní Americe je spousta psů, ale Chile zřejmě vede. Psy jsou všude, naštěstí jsou agresivní jen 

občas a to jen na jedoucí auta. I tu se často setkáváme s předbíháním. 

Zdravotnictví je tu o poznání o hodně dražší než jiné země, co jsme navštívili. Čile je hodně Evropské a 

je nevyspělejší zemí Jižní Ameriky. Bezdomovců je tu velmi pomálu, 
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33. den – 6.1.2007 
 

Autobus společností Cruz de Sur odjížděl v 7.30 do Tacny. Servírka na 

palubě neustále ovládala hudbu a pouštěla filmy – buď s anglickými 

titulky nebo přímo v angličtině, i když většina cestujících byla místních 

a starala se o naši zábavu. Hrálo se bingo a roznášelo se jídlo (dvě 

chlebové tyčinky plněné čokoládou a pití). Cesta měla trvat 5 hodin, ale 

jak by se dalo předpokládat, trvala 6. Projížděli jsme celou dobu pouští, 

občas se někde objevila oáza, ale ráz krajiny byl něco jiného, než bychom 

si představovali. V Tacně si nás hned odchytil chlapík s kolektorem, 

sesbíral nás celkem 5 a zavedl nás na své stanoviště, kde jsme vyplnili 

potřebné papíry, co jsou potřeba na hranicích a naskládal nás do svého 

kolektoru, který jsme si představovali jako minibus a ne auto Forda, sice 

masivních rozměrů, ale s řidičem jsme vepředu seděli 2 namačkaní jak 

sardinky. Naštěstí cesta do Aricy netrvala déle jak hodinu a průběh na 

hranicích byl taky celkem rychlý. Jen jsme si museli na každé celnici 

vzít všechna zavazadla a procházet rentgenovými kontrolami. 

Překvapilo nás, jaké cavyky tu s tím dělají. Šlo jim hlavně o převoz 

ovoce. 
  

Z hranic to bylo dalších 22 km do ARICYARICYARICYARICY, chilského přímořského letoviska, které je oblíbeným dovolenkovým 

letoviskem jak pro Chilany, tak pro Peruánce. 
 

Kolektor nás dovezl na autobusové nádraží za 4 US$. 

Taxíkem jsme se nechali dovézt na hostel, který jsme měli zabukovaný – pohodový, především mladý pohodový 

majitel, který je pro každou špatnost a pařbu. Cena pokoje s koupelnou 23 $. 
 

Na večeři jsme si uvařili polévku Esparágus. Nějak jsme se s Mírou shodli, že je to kaktusová polévka, byla výborná. 

Když tu na ni přišla řeč, tak se nám tu smáli. Mrkli jsme tedy do slovníku – dobře, esparágus je chřest ☺. Vyrazili jsme 

ještě ten den do centra, není tu nic moc k vidění a kolektory jsou v podstatě auta s přidělanými s čísli na cestě. Večer 

se na hostelu pořádala párty s barbecue. My se na to bohužel necítili a navíc jsme byli dost utahaní z cesty. 

 

 

34. den – 7.1.2007 
 

Dvě hodiny posunu jsou trochu rozdíl, takže dnes jsme si pospali do 8.30 chilského času. Snídaně byla v ceně: jogurt, 

housky, sýr, marmelády, ... co si kdo chtěl vzít. Jen slečny co tu obsluhuí jsou fakt hrůza, ale na neochotnou slečnu 

z Arequipy neměli... Její konkurenci do soutěže „kyselý ksicht“ budeme dlouho hledat. A pak hurá do města. Vylezli 

jsme si na jejich známý El Morro – 110 m vysoký útes nad městem se sochou Ježíše a muzeem a po pořádné porci 

zmrzliny jsme vyrazili na pláž. Pořád jsem se necítila fit, takže jsme to vzali v klidu zůstali ve stínu... válení na pláži a 

koupání si necháváme na další den. Po nákupu a nakupování ovoce na trhu, jsme došli na autobusové nádraží, zjistit 

informace o našem dalším pohybu směrem na jih. Na hotelu jsme si pak zahráli pingpong – Mira o jeden set vyhrál, 

v šipkách vyhrál taky a to samé ve fotbálku. Čert aby ho vzal ☺. Uvařili jsme si naši první večeři, rýži s vařenou 

brokolicí a obloženou čerstvou zeleninou. Pokecali jsme s Robertem, majitelem hotelu a poté nás oba o kousek porazil 

v pingpongu. 

 

 

35. den – 8.1.2007 
 

Vyrazili jsme na pláž, ale sluníčko tak pálilo, že jsme tam vydrželi jen 2 hodiny. Voda byla suprově osvěžující a jediné 

co znepříjemňovalo koupání byli kameny kousek od břehu. Na autobusáku jsme koupili lístek do malého, nepříliš 

malebného městečka Chaňary, 13 h cesty, 6 h na sever od La Sereny, naše další zastávka po Chaňaře. Je poblíž 

národní park, který je naším cílem. Cena jízdenky střední třídy autobusu nás trochu nepříjemně překvapila – 40 

US$/os. No jo, to je Chile, nejdražší země jižní Ameriky. 
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36. den – 9.1.2007 
 

Celý den jsme strávili na hotelu, hráli pingpong a v 17.00 vyrazili na autobus do CHAŇARYCHAŇARYCHAŇARYCHAŇARY. Přesně o půlnoci, po 

několikahodinové jízdě, nás zastavila policejní kontrola. Všichni jsme si museli vzít svá zavazadla, nastoupit do řady a 

otevřít je, aby se v nich mohl policista prohrabat. Za hodinu jsme mohli zase odjet. Fajn otrava o půlnoci. Cesta trvala 

celých 14 h a v 8 ráno jsme se ocitli v Chataře, tomto „sorry looking town“ jak popisoval Rough guide (cestovní 

průvodce), kterého máme sebou společně s Lonely planet – obě jsou o celé Jižní Americe. 

 

Kousek od autobusového nádraží si nás odchytl chlapík, který nám nabídl levnější ubytování než ostatní na nádraží. 

Ubytoval nás u sebe doma, kde měl pro tyto účely vyhrazené dva pokoje. Jediné, co v pokoji bylo, byla postel a 

propadlý strop. Zanedlouho jsme vyšli na průzkum města a došlo nám, že do večera se tam unudíme a přehodnotili 

jsme náš plán jet do národního parku Pan de Azucar až zítra. Plán najít si cestovku s organizovaným jednodenním 

tripem byl zhatěn faktem, že tu žádné cestovky nebyli. Naštěstí nás oslovil řidič mikrobusu, který už tři turisty sehnal 

a nechali jsme se společně s umělcem Frantíkem (fotograf ze sev. Francie) a párečkem – Pedrem ze Santiaga a jeho 

blonďaté Anglické přítelkyně, odvézt do vesničky v parku Calleta Pan de Azúcar o sedmi dřevěných chatrčích. Vstup 

do parku měl dvě ceny – domácí 2.000, cizinci 3.500. Díky našemu výřečnému spolujezdci Pedrovi, to pro nás 

všechny bylo za 6.000 $. 
 

Park má nádherné pusté písčité pláže s bílým pískem a průzračně čistou vodou a působí krásně relaxačně. Mít tyto 

pláže v Evropě, tak už jsou všude vystavěné hotely namísto té prázdnoty, kterou doplňují hory. Za 4.500 $ na osobu, 

jsme člunem dojeli na nedaleký chráněný ostrov, na kterém sídlí hejna pelikánů, tučňáků a lvounů hřívnatých. Výlet 

stál za to. Na břehu jsme si konečně dali jídlo z ryby a s chlapíkem, co nás ubytovává a na kterého jsme v parku 

náhodou narazili jsme i s Frantíkem odjeli na 10 km vzdálenou vyhlídku. Stačilo těchto pár kilometrů, aby krajina 

změnila svůj ráz. Poušť byla poseta dvěma druhy kaktusů, malými baňatými a pak obrovskými až 4 m vysokými 

kaktusovými trsy. Vyhlídka super a jako bonus malé lišky, které se ukrývaly před žhnoucím sluncem pod velkými 

rozrostlými kaktusy. Zpátky v Chaňaře jsme si koupili lístek na další ráno do La Sereny za 8.000 – zajímavé, že ráno 

nám jiný chlapík z té samé společnosti říkal, že to stojí 9.000 a v Arice nám slečna prozradila, že budeme platit 6.000. 

Kde je pravda a kam naše peníze opravdu jdou, nikdy nezjistíme. Jedna věc nám ale jasná je – umět španělsky, tak 

nás celý tříměsíční výlet vyjde snad na polovinu... 

 

 

37. den – 10.1.2007 
 

A hurá dál, zatím nám to dobře vychází. Do LA SERENYLA SERENYLA SERENYLA SERENY jsme dojeli kolem 16 h a neměli moc náladu na hledání 

ubytování. Nejhorší je to vždy, když nemáme rezervaci a musíme se pak tahat s těmi našimi těžkými krosnami. 

Zahučeli jsme ve druhém hotelu, rodinný business, kousek od autobusáku. Platili jsme sice 7.000 pesos na osobu, což 

nás vůbec netěšilo, ale aspoň jsme měli pro sebe velkou kuchyň a koupelnu. To, že se všude chlubí s televizí a dokonce 

kabelovou nám je prd platný, když tu krabici tam máme stejně vždy jen na okrasu. Máme notebook a na něm přes 40 
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dílů Červeného trpaslíka (Red Dwarf, anglický komediální seriál z osmdesátých let) a s tím si vystačíme, nejsme 

všeobecně nadšení televizní diváci. V supermarketu jsme udělali velký nákup a k večeři si uvařili kari s rýží. 

 

 

38. den – 11.1.2007 
 

Pro „změnu“ jdeme do nemocnice. Už tři dny mám 

neustále se stupňující bolesti na plicích a po poradě 

s Jaruškou jsem byla poslána do nemocnice. Podle 

příznaků by totiž mohlo jít o zánět průdušek, případně 

zápal plic. Jako první věc v nemocnici je pokladna, kde 

je po zaplacení poplatku za prohlídku (Chilané 1.700 a 

já jako cizinec 5.000 pesos) uděleno pořadové číslo. 

Zavedli mě na první prohlídku, kterou podle všeho 

prochází všichni pacienti odkud jsou potom zařazeni 

dál. Změřili mi teplotu a tlak a potom se pokoušeli 

sehnat anglicky mluvícího lékaře a všichni měli 

ohromnou srandu z toho, že moc neumím španělsky. 

Doktor nařídil EKG a rentgen. Než se to však mohlo provést, čekala mě za to další platba – 28.000 pesos. Docela pěkná 

pálka...(Celou dobu jsem doufala, že mi to následně pojišťovna proplatí. Po návratu mi však proplatila všeho všudy 10 

% všech lékařských nákladů, jelikož jsem neměla potřebné vyjádření od lékařů a většina účtů mi byla odcizena 

společně s ostatními věcmi v Buenos Aires). V místnosti, kde jsem se musela svléct do půl pasu včetně podprsenky si 

na mě EKG cvičili tři studenti pátého ročníku medicíny, včetně toho, který z mé neznalosti španělštiny měl největší 

zábavu a sděloval to na potkání každému... Byla tam i holčina, která se mě ujala až do konce všech vyšetření. Uměla 

dobře anglicky, byla pár měsíců v Bostonu a byla ráda, že si má s kým povídat v angličtině. Výsledky dopadly dobře a 

prý má jen něco v krku, nic bakteriálního ani infekčního. Na vyléčení prý postačí pár tablet nějakého Prexige a 

užívání sirupu Abrilar. Tak snad to pomůže a budu mít klid. Dnes beru poslední dávku antibiotik. Moje poslední otázka 

na doktora zněla: „A co víno? Můžu pít vaše víno?“ Jeho výraz byl plný souhlasu a dodatek, že chilské víno určitě, mě 

ujistilo, že si na to nenechá dlouho čekat.  

Odpoledne jsme koupili jednodenní výlet do ELQUI VALLEY ELQUI VALLEY ELQUI VALLEY ELQUI VALLEY na 

zítřek, zašli do japonské zahrady a velkého supermarketu 

koupit redukci, ta naše se nám nějak rozpadla. Používají tu 

zásuvky podobné těm našim, jen zástrčky jsou užší. Město nic 

moc. Doma jsme si uvařili ze včerejších zbytků a vydali se na 

pláž. Míra sice vyčetl, že je 400 m vzdálená, ale potřebovali 

jsme k tomu ve finále přidat další dva na obě cesty. Procházka 

však stála za to, pláž jsme ani zdaleka nečekali tak velkou a 

oba její konce pokračovala do nedohledna. Lidí už teď k večeru 

viditelně ubylo, ale stále jich tam bylo dost a jsme rádi, že plný 

nával ani nezkusíme.  

 

 

39. den -12.1.2007 
 

V 9 h si nás vyzvedl minibus s celkem osmi turisty, z toho čtyři Chilani, dvě Kanaďanky 

a mi dva. Po cestě nás čekalo 10 různých zastávek. Ve vesničkách v Elqui Valley (údolí) 

a u místa kde se slévají dvě řeky. Zajímavé na nich je, že mají dvě odlišné barvy: 

hnědou, která ta teče z hor, druhá teče z ledovce, ta je modrá a studená. Na oběd jsme 

měli typické chilské jídlo – mletá kukuřice s kousky masa, vajíčkem... a zapečené 

v troubě. Má to nasládlou chuť a někdo to jí i s cukrem (to mi ale moc nešmakovalo). 

Mira si dal typické jídlo této oblasti, fazolovou polévku. Chilané prý snídají, hlavním 

chodem dne je oběd, pak dvě svačiny během odpoledne a to je vše. Není moc zvykem 

večeřet. Kluby a bary taky nejsou stejně jako v Peru otevřené příliš dlouho a tak párty 

začínají pokud možno co nejdřív, ve 20 h nebo dřív. Je to opak Argentiny, tam se jde ven 

až tak ve 2 ráno a končí se kolem deváté dopoledne. Jedna z těch Kanaďanek říkala, že 

když se tam byla venku bavit, tak ještě v 10 h ráno slyšela lidi, jak se baví o tom, do 

kterého baru to ještě půjdou roztočit... 
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Další dvě zastávky byly v destilérkách na chilskou známou brandy PISCO, 

které se vyrábí z hroznového vína, které je hlavním produktem tohoto údolí. 

První byla nejstarší a největší destilérkou v celém Chile a ukázali a vysvětlili 

nám způsob pálení. Zrovna se nic nepálilo, jelikož je zrovna doba sklizně a za 

pár týdnů vypukne každoroční velká slavnost se spoustou alkoholu. 95% pisca 

se vypije v Chile, zbytek jde na vývoz. Produkce je poměrně velká. Pisco má 35-

40% alkoholu a pije se bud čistý nebo ho vyrábí s různými příchutěmi, od 

manga až po čokoládu. 
  

Druhá destilérka byla maličká, rodinný podnik a láhve s Picsem, staré více jak 

60 let, byli skladovány ve sklepích v dírách ve zdech připomínajících hroby. 

Původnímu majiteli totiž zaměstnanci tajně kradli láhve a tak je uložil do 

těchto rádoby hrobů. Hroby jsou posvátné a všichni se tak báli jakoukoli láhev 

vzít. Proto do dnešního dne žádná nezmizela, ale ani se nikdo povolaný žádné 

láhve zdi ani nedotkl. 
 

Chile má dva nositele Nobelových cen – Pabla Nerudu a Gabrielu Mistral. Oba 

jsou z přelomu 20-tého století a oba byli poeti. My jsme navštívili muzeum o dvou místnostech Gabriely v Pisco Elqui, 

kde vyrůstala. Nejdříve působila jako učitelka v Patagonii, kde začala psát své spíše depresivní básně a potom 

působila jako velvyslankyně různě ve světě. 
 

Poslední kratičká zastávka byla u pole, na kterém se pěstuje pěkně kvetoucí kaktus. Na tento kaktus se úmyslně 

nasazuje parazit, který je potom využíván na výrobu kosmetiky, rtěnek a jako barvivo. Do La Sereny jsme se vrátili 

po 19 h a šli jsme do kina na film Eragon (100 Kč). Aspoň jsme si pěkně zkrátili čekání, protože potom už jsme si jen 

z ubytování vyzvedli krosny a šli čekat na nádraží na autobus ve 23.05 do Valparaisa.  

 

 

40. den – 13.1.2007 
 

V 6.15 ráno jsem dojeli do VALPRAISAVALPRAISAVALPRAISAVALPRAISA a šli si hledat ubytování. Byla neděle, tak všechno bylo zavřené a dotlouci se 

hostelů bylo nemožné. Tak jsme si v pekárně koupili snídani, snědli ji venku a čekali do 8 h až půjdeme tlouci znovu. 

Našli jsme ubytování ne zrovna nejlevnější, ale kam se zase třepat. Bohužel prý volný pokoj bude až od 11 h, takže 

jsme se museli unavení vydat na procházku městem. Vrátili jsme se ve 12 h, aby jsme zjistili, že volno pořád ještě 

není, že možná ve dvě. Tak jsme si šli hledat něco  jiného a bylo dobře, našli jsme pohodové ubytování za třetinu. Den 

jsme pak proflákali, nejhorší jsou vždy dny příjezdu a odjezdu. 

 

 

41. den – 14.1.2007 
 

V poledne jsme vyrazili metrem, které je jak nadzemkou 

tak i podzemkou a spojuje Valparaiso s VINOU DEL MARVINOU DEL MARVINOU DEL MARVINOU DEL MAR a 

dalšími přilehlými místy, do Viňi del Mar. Toto město je 

vyloženě turistickým rezortem a je znát, že tam peníze 

nechybí. Pláže jsou velké a pěkné, oceán studený, město 

hodně zavlažované, tudíž i zelené a upravené. Pěkně to na 

pláži pálilo, během hodiny a půl jsme se pěkně spálili, jsem 

holt neponaučitelná. 

 

 

42. den – 15.1.2007 
 

Včera jsme si zvládli koupit jízdenku do Mendozy (11.000 pesos na jednoho) na zítřek a do SANTIAGASANTIAGASANTIAGASANTIAGA na dnešek na 

7.10 ráno. Byla jsem varovaná před krádežemi v tomto hlavním chilském městě, proto jsem sebou foťák ani  nebrala a 

dost jsem toho na místě litovala. Město nás příjemně překvapilo, hlavně ráno, kdy jsme si vylezli na kopec Santa 

Lucia, kde původně bylo město založeno. Dnes tam stojí hrad a je tu pěkný výhled na město. Kus od centra je Centrální 

Park, největší ve městě s nepříliš zajímavou ZOO, ale hlavně lanovkou, která nás vyvezla na kopec s téměř 900 m 

převýšením, který nám nabídl opravdu impresivní pohled na velkoměsto. Bohužel byla špatná viditelnost, ale podle 

pohledu, co jsme viděli, se nám v dálce skrývaly nádherné hory se sněhem pokrytými vrcholky. 
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Zbytek města už byl spíše o obchodech, fastfoodech a o pár historických budovách. Na cestu zpět jsme zase použili  

metro (má 5 linek) a absolvovali další dvě hodiny jízdy zpět do Valparaisa. Večer jsme ještě navštívili místní trh 

s ovocem a obhlídli dvě lanovky. V celém městě je jich 15 a stavěli se na přelomu dvacátého stol., aby dopravovali lidi 

do rezidentských čtvrtí na kopcích, kterých je ve Valparaisu 45. Jedna jízda stojí 200 pesos, ale není často problém si 

to vyjít po schodech pěšky. 

 

 

43. den – 16.1.2007 
 

V 11 h jsme museli opustit pokoj, ale zavazadla jsme si tam mohli uschovat. Měli jsme celý den na město, které 

jsme znovu prošli, ale teď vypadalo úplně jinak, více pohostinně, než když jsme si ho procházely v neděli ráno. 
 

Vylezli jsme na jeden kopec a druhou stranou se chtěli vydat dolů, když tu začala jedna stará paní s pánem volat, ať 

jdeme tou samou cestou co jsme přišli, že cesta kterou chceme jít, je nebezpečná a naznačovali podřezání krku a 

okradení. Při scházení původní cesty nás oslovil další pán a říkal, ať si dávám pozor s tím foťákem, že je to velmi 

nebezpečné. Na dalším kopci nám do třetice paní naznačovala, ať si dáváme pozor na kameru a máme oči na šťopkách. 

Z jejího výrazu bylo znát, že máme velkou šanci na přepadení. Takže se držet raději dole ve městě.... Ale výhledy na 

město stály za to. Chtěli jsme si dát ještě jedno jídlo z mořských plodů, ale bylo to dost drahý. Nakonec jsme našli 

restauraci s menu o třech chodech. Hlavním chodem byla nepříliš chutná ryba. Dalším plánem bylo si jít ukrátit čas do 

kina na film Dejavu, ale nakonec jsme šli ještě na procházku a ve 22.00 odjížděli do Mendozy. 
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ARGENTINA 
 
 
 

 
 
 
 
 

Měna: 1 US$ = 3 argentinské pesos značka také $. Značí ji, AR$, pesos. 

Stejné časové pásmo jako Chile, tzn. 3 hod.za českým časem. 

 

Siesta je od 13 h tak do 16.30-17.30, v té době je v Mendoze velké vedro, kolem 35°C, v noci bývá 

kolem 24°C. 

Lidé jsou o mnoho víc přátelštější než v zemích, které jsme navštívili. 

 

Velká většina lidí v Argentině vydělává 800 pesos měsíčně. Což je kolem 270 US$. 

Ceny: Pivo 1L – 3 pesos, voda 2 L – kolem 2 pesos, populární jsou bagety – 3 velké – kolem 1.50pesos, 

maso je hodně levné – mají hodně dobytka, zejména krav, které se pasou na tzv. pampách, které 

pokrývají většinu střední části Argentiny a jsou hodně travnaté. Obrovské porce masa v restauracích 

od 11 pesos v normální restauraci. 
 

Průměrný plat je 500 pesos (170 dolarů). 

 

Populárním jídlem je steak a maso všeobecně. Porce jsou mega velké, ve většině případech trčí kusy 

masa z talíře a jste plný, jen se na to podíváte. Ceny jsou malé – tak od 10-20 AR$ za porci. 

Obvyklým časem na večeři je 22.30 a později. 
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44. den – 17.1.2007 
 

Měli jsme obavy, jak rychle v MENDOZEMENDOZEMENDOZEMENDOZE najdeme 

ubytování, jelikož na webu bylo vše plné. Ale dnešní 

ráno jsme ani nestačili pomalu vystoupit z autobusu a 

už na nás „číhala“ babča s nabídkou ubytování u ní 

doma. Vzali jsme to. Cena i lokace byla přijatelná a 

špatně to také neznělo. Časem se však ukázalo, že to 

žádná výhra nebyla, ale měli jsme aspoň kde spát. 

V pokoji za 50 AR$ za oba, bylo šílený vedro, slibovaná 

nádherná snídaně byla ubohá a navíc jsme se o museli 

doprošovat a čekat na ni minimálně půl hodiny, babča 

se divně chovala z nám nejasných důvodů a pořád tam brečeli malý děcka. Tato rodina začala připravovat večeři po 

22 h, kdy my šli už pomalu spát. 
 

Prošli jsme si město a nedokázali pochopit, proč každý doporučoval Mendozu a z čeho jsou na ní lidi tak ujetí. Město je 

pravda hodně zelené, ale už na první pohled hodně nové, jelikož je jako nalinkované pravítkem, s hodně dlouhými 

ulicemi a vše se tu – ale nejen v Mendoze – počítá na bloky. Jinak moderní město bez historických památek a 

zajímavostí. Pro mě hodně nuda. Došlo nám to později, je to základna především pro horolezce na nejvyšší horu celých 

And, tedy možná jen na kontinentu Již. Ameriky a to ACONCAGUA – 6.962 m. Další atrakcí jsou vinice, jelikož se 

právě z tohoto regionu vyváží největší je pak největší procento produkce Argentinského vína. 

 

 

45. den – 18.1.2007 
 

Dnes jsme si zařídili autobus do San Carlos de Bariloche – 

21 h za 126 AR$, jinak stojí 145 a jede o 2 h méně, ale ty 

už byli vyprodané. Pěšky jsme se pak vydali do ZOO v San 

Martin parku, který je snad tak velký jako celé centrum 

města a cesta nám trvala přes dvě hodiny. Malé ZOO s asi 

100 druhy zvířat a je příjemně zasazené v zeleni na 

stráni kopce, stálo celkem za to. Po dlouhém dnu jsme si 

zašli jsme si na naši první argentinskou večeři. 

 

 

46. den – 19.1.2007 
 

Ráno jsme se vydali k oblasti vinic autobusem. Rozhodli jsme se tentokrát 

nebrat túru, protože k našemu zklamání byli jen na půl dne, za 35 AR$ a 

navštívili jen 2 vinice. Ty, co byli celodenní stály 100 AR$ a navíc měli jen oběd 

a delší čas strávený na vinicích, ale také jen ve dvou. Došli jsme na autobusák na 

autobus který nám byl doporučen, ale jeho řidič nás poslal na jiný. Nakonec za 

námi doběhl a odvedl nás na správné místo. 

Tam se o nás potom ještě starali další tři 

lidé nezávisle na sobě. Fakt nás to hodně 

překvapilo, s jakou ochotou a radostí nám 

chtěli pomoci i když jsme pomoc už 

nepotřebovali. Ale jednomu starému 

pánovi jsme nemohli říci – vše už víme. 

Nechali jsme ho, aby nám vše vysvětlil a 

pak jsme mu poděkovali s výrazem „aha, to 

jsme nevěděli, opravdu jste nám hodně 

pomohl, děkujeme“ ☺.  Vystoupili jsme v centru MaipúMaipúMaipúMaipú, kde měla být půjčovna 

kol. Nebyla. Na informacích nám pán zavolal kamaráda, který má půjčovnu a 

který si pro nás přijel a odvezl nás do své chaloupky s koly na dvorku. Za 25 AR$ 

nám je na 4hodiny půjčil. Hurá na vinice, tak jsme se na ně už dlouho těšili. Na 

třech informacích ve městě jsme se dozvěděli že exkurze na všech místech jsou 
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zadarmo. První zastávkou byla čokoládovna a likérka, vesměs ve všech případech jsou to malé rodinné podniky. 

Ochutnávka jednoho panáka likéru – v mém případě čokoládovém a zase jsme seděli na kole a tentokrát uháněli až na 

konec té 11 km dlouhé trasy vinic. Tam jsme se už dozvěděli, že jestliže si na konci exkurze nekoupíme nějaké víno, 

tak budeme muset zaplatit 10 AR$. V olivové factory to bylo 10 AR$ hned u vstupu. Jak to, na informacích buď 

záměrně lžou nebo jsou záměrně špatně informováni .V další vinici bylo hned 10 AR$. Ale aspoň jedna vinice se zkusit 

musí a obzvlášť Mira je milovník vína... Měli jsme soukromou prohlídku a ochutnávku několika druhů vín. Mira si 

ještě nakoupil vínka tohoto rodinného podniku, které dělá víno už od roku 1889. Pak už jsme jen navštívili muzeum 

vína. Velmi pěkné a velké, ukázané vše od počátku pěstování vína v Jižní Americe, vinic Cabernetu, různých strojů na 

obdělávání vinic, sklizeň, proces rozlévání vína do láhví, vyrábění sudů ze dřeva dováženého z Francie až po moderní 

techniku.  

 

 

47. den – 20.1.2007 
 

Zaplatili jsme si jednodenní výlet do CAŇONU ATUELCAŇONU ATUELCAŇONU ATUELCAŇONU ATUEL, 

jelikož jsme neměli co dělat. Poradil nám to jeden pán 

na informacích, který nám mimo jiné donesl ukázat 

knihu od Milana Kundery, kterou právě četl a nadšeně 

vyprávěl o tom, jak moc rád by se do Čech podíval, 

slyšel, že je to nádherná země. Prý ten kaňon je krásný, 

jeho kamarád se tam prý často vrací. Jednou stručnou 

větou: Lidi, co málo cestují to asi nadchne, ale jak Mira 

řekl: už jsme asi moc zmlsaní... Dle našeho celkem bída, 

ale pravda, každý region nabízí to nejhezčí co má. Celý 

den jsme strávili v autobuse, najeli skoro 700 km a pozdě se vrátili zpět do Mendozy. Zpestřením výletu byl rafting na 

stupni řeky 2, tudíž žádná odvazovačka a taky jen pouhých 8 km, ale stačilo. 

 

 

48. den – 21.1.2007 
 

Odubytovat jsme se museli do 11 h a pak jsme vyrazili do ulic Mendozy. Konečně si Mira koupil kalhoty, sháníme je 

v každé zemi. Nikde žádné normální neměli. Na internetu jsme strávili skoro 3h a vyřídili na něm spoustu věcí, dvakrát si 

dali výbornou zmrzlinu a šli do akvária a serpentária na hady a tarantule především z Argentiny. Ve 21.30 jsme nastoupili 

do autobusu a čekalo nás 21 h do hlavního města Patagonie, Santiago De Bariloche. Jelo s námi i několik uřvaných malých 

děcek – něco pro mé nervy. 

 

 

49.den – 22.1.2007 
 

Dnes jsme měnili přední okno autobusu, které jsme asi rozbili o větev stromu a čím víc jsme se přibližovali k 

BARILOCHEBARILOCHEBARILOCHEBARILOCHE, tím víc byla krajina úžasnější. Fotila jsem o sto šest a bylo co. Mraky nádherně dotvářeli krajinu, která 

byla buď plochá jak deska nebo se někde tyčili Andy, objevovali se jezera jedno hezčí než druhé a vše hrálo sytými 

barvami a působilo hrozně svěže. 
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Věděli jsme, že na místě bude problém najít ubytování (v Argentině je teď nejrušnější sezóna), ale doufali jsme ve 

štěstí. To nepřišlo. V buse jsme se seznámili se dvěma Italy a společně šli hledat hostel. Obvolala jsem pár míst 

z autobusáku. Všude bylo na další dva týdny plno. Vzali jsme tedy taxi do centra a oběhli pár míst, než jsme našli 

hostel Freedom, ve kterém měli jeden dvoulůžkový pokoj volný a ubytovali nás v něm všechny čtyři, samozřejmě za 

víc. Dvoulůžkový pokoj stojí 80, čtyřlůžkový 130. Takže prý nám dají dvě matrace a budeme se tvářit že je to 

čtyřlůžák. Bereme, jsme rádi, že něco máme a v hotelu se nám 120 AR$ za dva nechce. 

 

 

50. den – 23.1.2007 
 

Zjišťovali jsme si informace, vystáli hodinovou frontu na informačním centru, tady snad není nikdo jiný než turisti, 

ale je fakt, že je to jen sezonní záležitost. V zimě je tu taky ale celkem plno díky mnoha super sjezdovkám. Koupili jsme 

si super zmrzlinu a čokoládu, která je tu velkou věcí. A vyzkoušeli jsme si argentinskou siestu – nic pro mě. 

 

 

51. den – 24.1.2007 
 

Italové, co s nám byli na pokoji, se nám zdáli trošku 

vychcánci (např. taxikářce, která měla na tachometru 

12 pesos dali 10 a řekli, že je to dobrý. Jí se to 

samozřejmě nelíbilo, ale oni jinak nedali, tak jsem jí 

chudeře ty dvě dala), takže jsme si raději počkali až se 

po včerejší pařbě trochu vzchopí a půjdou s námi 

zaplatit pokoj. Dali jsme si dobrou snídani na hostelu, 

která je skoro ve všech hostelech v Argentině v ceně. 

Dva sladké krosany s houskou, máslo, marmeláda, 

taková sladká pomazánka – něco jako nugeta, ale méně 

čokolády – mňam, dobrůtka, čaj, kafe a cornflakes.  Potom jsme teprve mohli vyrazit na výlet na Cerro Cathedral 

(Vrchol Katedrála). Na autobusy se tu stejně jako v Irsku stojí ve frontách. Správně, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale 

otrava chodit kvůli busu o půl hodiny dřív.  
 

Čekala nás procházka a to namáhavá. Kondičku jsme ztratili a tak to byla fuška, ale měli jsme z ní radost a rozhodně 

to, co jsme viděli, stálo za to. Cesty byli trochu matoucí a tak jsme se hned ze začátku dali na jinou cestu k Refrugio 

Frey. Lidi, co jsme potkali říkali, že je to snad to nejlepší, takže jsme se té cestě vůbec nebránili. 2/3 jsme šli po 

vrstevnici a další pak šli prudce do kopce. Celá trasa nám trvala 3 hodiny, jinak je měřená na 4. Cesta vedla spálenou 

částí s čerstvě vyrostlou trávou a typickými žlutými květinami, zarostlá částí, přes potoky, prašnou cestou, po 

lávkách... a výhledy celou dobu – super. V cíli nás čekala chatka zasazená v nádherné krajině, hory s vrcholky 

pokryté sněhem, jezírkem, potokem – nepopsatelné, nádherné. Nazpět už to dupalo, ale byli jsme už dost unavení, ale 

zvládli jsme to za 2 a půl hodiny. 

 

 

52. den – 25.1.2007 
 

Chtěli jsme jet na 7 jezer – Seite Lagos – ale výlet byl 

plný. Tak nás v hostelu ukecali na jiný a to k sopce 

Tronador – nejvyšší hora v tomto národním parku, 

3472 m. Za 100 pesos-pěkně nás určitě natáhli, ale bylo 

to rychlé rozhodnutí. To co jsme ale ten den viděli stálo 

za to. K prvnímu vodopádu jsme šli hodinu a půl, 

k druhému půl hodiny, tak aspoň kromě sezení 

v minibusu s pasažéry, kteří byli už je jen jeden 

Brazilec, jeden Holanďan a jinak samý mladí z Buenos 

Aires. Vstup do parku byl za 12 pesos a oběd v ceně byl 

buď hamburger nebo hot dog – fakt super výběr. V celé 

Jižní Americe je ale fast food (rychlé občerstvení) 

hodně populární. Samotným vrcholem celého výletu bylo vidět Tronador z míst, kam zas tolik turistů asi nechodí, ale 

místo, které bere dech. Tronador je hora pokrytá z poloviny na horu sněhem a ledovci, kusy ledu plavou v jezeru, 
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které se pod horou vytvořilo a voda odtéká velkým 

potokem u kmene hory je další tzv. Černý ledovec. 

Teplota vody je 4 C. Na druhé straně hory je už Chile. 

Systém na této 40 km dlouhé, kamenité trase funguje 

tak že do 16.00 hod mohou všichni jet směrem k hoře. 

Po této hodině už musí směrem zpět – tudíž 

jednosměrný systém. Odjížděli jsme se zpožděním a 

samozřejmě jsme po cestě ještě píchli kolo. Měli jsme 

šíleného řidiče – měl babičku Polku a tak to nebylo ani 

překvapení. Domů jsme dojeli až před 21 h. 

 

 

53. den – 26.1.2007 
 

V 9 ráno jsme stepovali před půjčovnou kol, kde jsme měli na dnešní ráno za 35 pesos zamluvené dva horské draky, se 

kterými jsme se měli dostat přes Circuite Chico (malý okruh), nejpopulárnější trasu na výletu, mám dojem, že ne tak často 

na kole a už vím proč. Je to trasa 65 km, což není moc, ale terén je náročný, z kopce do kopce a problémem je tu také vítr, 

který fouká celkem často. Nám foukal do protisměru, ale zažili jsme tu větrnější dny. Prvních 10km byl celkem velký 

provoz, který postupně ubýval, až do té doby, než jsme si okruh objeli a znovu se vrátili na tu samou trasu – těch 

posledních 10 km. Po asi 15-ti km jsme se dostali k hoře Capanario, na kterou jsme si vylezli – cesta do kopce asi 30 min. 

National Geograpic o této hoře prohlásil, že má jeden z nejnádhernějších výhledů na světě. A měl pravdu. Viděla jsem tu 

plno překrásných pohledů a těžko se říká, který byl nejlepší. 

 

Další cesta už byla jen náročnější a náročnější. Zajeli jsme si 

i na hřbitov v horách, vypadá to, že tam pohřbívají svoje 

horaly a jeden měl na hrobě olympijské kruhy. 

 

Po další super vyhlídce, kterou jsme si těžce vyšlapali, naše 

kola zamířila na trasu asi 15 km neasfaltové cesty, kde nás 

to pěkně natřepalo a po kolem jedoucích aut jsme se pěkně 

nadýchali prachu. Rádi jsme odevzdávali kola zpět 

v půjčovně a vyzvěděli informace o dobré restauraci od 

velmi ochotné holky. 

 

 

54. den – 27.1.2007 
 

Den na oddych a rezervování jízdenky. Nikoho na vlakové stanici ani v agentuře, která prodává také lístky na vlak, jsme 

ani po páté návštěvě nezastihli. Vlak na druhou stranu Argentiny pro nás byl hodně lákavý, ale jezdí jen v PO a PÁ. Měli 

jsme několik napevno stanovených stanic, kam chceme jet a neustále je měnili a přizpůsobovali volným místům, až jsme 

nakonec skončili s jízdenkou přímo do Buenos Aires. V tomto období musíme už v Argentině a Brazílii hodně na volná 

místa. Jsou velké prázdniny a každý někam migruje. Hlavně lidé z Buenos Aires. Není divu, kdo by nechtěl aspoň na 14 

dní vypadnout z toho 14-ti miliónového velkoměsta (třetí největší v Latinské Americe – po Riu de Janeiru a Sao Paulu).  

Večeři jsme si dali u Alfréda. Snad nejznámější restaurace v Bariloche, kde je potřeba mít rezervaci obzvlášť na večeři. 

Stepovali jsme tam už při otvíračce, takže no problém, ale o půl hodiny později už lidé čekali na to, až se uvolní stůl. 

Pochutnali jsme si. Dali jsme si samozřejmě stejka – parrilla [pariča]. Maso se grilovalo přímo v jídelně a bylo výborně 

udělané. Já si dala kuřecí stejk – poloviční porci za 12pesos, Mira normální porci vepřového za 29. Porce neskutečné. Tak 

brambory, co nám donesly skoro padali z talíře.Vůbec porce všeho neskutečné. Všechno se dojíst nedalo.... K tomu pivo...  

Zajímavé na pivě je, že tu si člověk objedná pivo a dostane buď 1 L nebo ¾. V Brazílii to byly třetinky piva. 
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55. den – 28.1.2007 
 

Dneska jsme nějakou tu aktivitu chtěli vyvinout, ale Mira 

na to neměl. Takže jsme nic nedělali... nic co by stálo za 

zmínku. Uvařili jsme si a večer na 21 h zašli do kina na 

film „Una noche en el muzeum“ („Noc v muzeu“) za 3 

dolary a měli dobrou zábavu. 

 

 

56. den – 29.1.2007 
 

Odjezd. Zase to balení. Ve 12.15 jsme nalezli do busu 

společnosti Andesmar a za 160 pesos na osobu se svěřili 

na 23 hodin do rukou řidiče a šíleného letušáka co nás neustále buzeroval, že máme mít obuté boty a obíhal po buse se 

sprejem, kterým nás chtěl asi všechny udusit. Ani na záchod mě nechtěl pustit, dokud to tam, dle jeho názoru, pěkně 

nevonělo. Dostali jsme oběd – dva kousky sendviče, ale s večeří, která přišla o 9 hodin později, po 21.30 h se vytáhli – 

byla dokonce i teplá – kuře s rýží a sendvič se slaninou a nějaké ty dobrůtky. Snídaně jako vždy žádná sláva – káva a 

malé balení sušenek.  

 

 

57. den – 30.1.2007 
 

Buenos Aires 

Jako každé velkoměsto i tohle a to obzvlášť bez znalosti místního 

jazyka působí víc než obrovsky (co by člověk čekal od 14-ti 

miliónového velkoměsta). A navíc to vedro, něco jako v Mendoze 

(kolem 29 C, ale na slunci o 10 C víc), člověk má pocit, že se snad 

ocitl na rožni. Průměrná roční teplota v Buenos Aires je taky 18 C.  
 

Našli jsme stanici metra (Subte) Retiro (jízdenka stojí jen asi 5 Kč 

a to na jakoukoli vzdálenost) a pak se stejně rozhodli jít pěšky 

k hotelu, který jsme si našli v průvodci. Brzo jsem to však vzdala – 

s těma krosnama fakt ne a tak jsme vzali taxi. Hotel byl 2x tak 

dražší než to co jsme už měli zarezervované (nevýhoda však byla 

vzdálenost od obrovského centra města). 
 

Metrem, které má pět linek, jsme se dostali k našemu hostelu – Na konci světa, kde se nám to zamlouvalo, za super 

cenu – jen 7 dolarů na osobu (všude jinde se platí značně víc), jsme měli double pokoj bez koupelny, ale se snídaní (2 

krosany a kafe) a internetem k dispozici 24 h. 
 

Šli jsme si to projít pěšky do centra – hodina a půl chůze, zjistit informace 

na informace a zpět taky pěšky.  

 

 

58. den – 31.1.2007 
 

Dnes nás zase čekal celý den chůze. Nutno konstatovat, že nás BA zklamalo 

a to hodně. Nevím, co jsme od něj čekali, ale tohle rozhodně ne. Je to prostě 

velkoměsto jako každé jiné, jen mu chybí spousta krás a těch pár pěkných 

budov a částí to nezachrání. Prošli jsme botanickou zahradu, zahradu růží 

a kolem jezírek a různých parků jsme přešli do části města zvané Recoleta, 

která je bohatou částí BA a je tu také hřbitov slavných včetně Evy Perón 

(Evity) a spousty očividně bohatých lidí.  
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59. den – 1.2.2007 - Pá 
 

Výlet do Tigre. Jede se vlakem a další žena mi výraznou gestikulací naznačovala hodit si foťák pře hlavu. Zážitkem 

s každou cestou vlakem a také metrem, jsou prodavači všeho možného. Někteří do vlaku vstoupí a začnou svoje zboží 

(vždy jen jedna věc) popisovat a následně rozdávat. Jiní vám to jen strčí pod nos, aby jste si to vzali. Nestačíme zírat 

kolik lidí si to stále ještě pokorně bere. To my vždy jen kroutíme hlavou. Po rozdání se prodejce vrátí zpět na začátek 

vagónu a cestou zpátky to sbírá. Všichni měli šanci si to řádně ochytat a kdo chce, si to koupí nebo vrátí. A tak to tu 

jede pořád, obzvlášť ve vlaku. Městečko, nebo spíše stále ještě součást BA na severu, je známým výletním místem a to 

pro ovoce a trh, ale také pro deltu, která tam začíná a která je rekreačním cílem mnoha lidí z BA. Chtěli jsme na výlet 

do Delty, ale žádné cestovky ji nedělají – později jsme zjistili i proč tomu tak je. Dozvěděli jsme se ale, že si výlet 

můžeme jednoduše udělat sami a to pokud si koupíme obyčejný lístek na loď, která je běžným a jediným dopravním 

prostředkem po Deltě, kterou tvoří tisíce ostrůvků a necháme se vozit. OK, výlet jsme si naplánovali na úterý, dnes 

pátek a je tu příliš mnoho lidí nažhavených na víkend, co tu stráví. I tu nás čekalo zklamání, čekali jsme super trh, 

spoustu ovoce a suvenýrů.... něco bylo, jenže pro nás věci nepraktické a je fakt, že hlavními dny trhů jsou víkendy. 
  

Večer jsme šli ochutnat místní život do ulic San Telma, části, kde to má žít 

tangem a hudbou. Došli jsme na náměstíčko, kde hrála hudba a dali si 

vínko. Hudba ale dlouho nevydržela. Páreček od vedlejšího stolu nám 

nabídl, zda nechceme sangrii, kterou nemohou sami vypít, tak jsme 

nepohrdli. Byli ze Sao Paula, na svatební cestě na cestou lodí cruiser. Moc 

se k sobě nehodili – on 120kg, ona 60kg. Ale na 6 měsíců si procestovali 

Evropu, tak kdo ví co v té jejich lásce vězí ☺. 
 

Pokračovali jsme ulicemi a zapadli do jednoho baru. Těšili jsme se na tance 

atd. ale celkem nás to zklamalo. Bylo to hodně po evropsky. Bary, 

atmosféra i hudba. Ale je pravda, že jsme možná jen zašli do špatné čtvrti, 

kde je vždy velká spousta turistů, nebo vybrali špatný bar a nebo 

jednoduše jsme odcházeli příliš brzy – o půlnoci. Když ono se pro 

opravdovou atmosféru nedá jít tam, kam turisti nejdou. Je to nebezpečné 

a ani místní to nedoporučí. 

Na cestě zpátky, kterou jsme tu hodinu šli pěšky, jsme narazili na něco, co 

vypadalo jako menší příprava na karneval. Děcka stříkali pěnou na koho 

mohli a mě samozřejmě nevynechali. 

 

 

60. den – 2.2.2007 
 

Navštívili jsme turistické části města La Boca a San Telmo. Cesta do La Bocy rozhodně turistická nebyla, aspoň ne ta, 

kterou jsme si zvolili, naopak, měli jsme trochu obavy. To co v La Boce je známé, je fotbalový stadion Boca Juniors, 

nejznámější argentinský team a dále italské uličky (Caminito) s domy natřenými všemi pestrými barvami. Dříve to byla 

část boháčů, ale po epidemii v 19. století ji opustili a přemístili je do dnešní Recolety (bohaté čtvrti).  
 

V La Boce i San Telmu se v neděli konají velké trhy s antikou, ale také uměním, tančí se tango, pouličních umělců. 
 

Celkem vzato jsme čekali asi trochu víc... 
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URUGUAY 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
61. den – 3.2.2007 
 

URUGUAYURUGUAYURUGUAYURUGUAY – jednodenní výlet 

 

Za 32 US$ na osobu jsme se dostali trajektem do 

Uruguaye do městečka Colonia, které bylo zapsláno jako 

historická památka UNESCA. Plavba trvala tři hodiny a 

tam jsme měli pět hodin času (je tam o hodinu víc než 

v Argentině), než jsme museli na cestu zpátky. 
 

Samotné historické centrum je velmi malé, hodně 

turistické, zároveň hodně poklidné a příjemné. Tam 

jsme poprvé viděli volně žijící papoušky, které si staví 

svá hnízda v koruně palem a krásného kolibříka. 
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62. den – 4.2.2007 
 

TIGRE TIGRE TIGRE TIGRE –––– PARANÁ DELTA PARANÁ DELTA PARANÁ DELTA PARANÁ DELTA    

V 10:30 jsme měli koupený zpáteční lístek na veřejný transport – loď 

(za 6 US$), které cesta do zálivů a hlavní řece trvala tam a zpět celé 4 

hodiny. Byl to skoro jediný způsob jak nejlépe poznat zdejší deltu a život 

na ní. Pravda, zase jsme čekali o mnoho víc – že to bude méně osídlené a 

více záživnější... 

 

 

 

63. - 69. den – 5.2.2007 – 11.2.2007 
 

Den odjezdu z Buenos Aires se stalo toto: 

Kurvy hnusný na autobusáku v Buenos Aires mi před pár dny ukradli foťák a spoustu dalších věci, takže nejen, že 

nám zkazili výlet, ze nemůžu spát a všechno mi to připomíná. Dále pro ty co to ještě nevěděli a před kým jsem to měla 

jako tajemství, se nevrátím natrvalo do Čech jak bylo původně v plánu hned po návratu z Jižní Ameriky (mela jsem už 

dokonce i práci a plány), ale vrátím se do Dublinu vydělávat na nový foťáček a na zaplacení dalších zmizelých věcí.  

Ani netušíte, jak moc se mi do Dublinu zpět nechce, tak jsem se těšila na jaro...v rodné vlasti. 

 

Jak dva kreténi dokážou zničit člověku plány... 

Jak jsem se těšila, jak strávím čas s rodinou a Teď 

k něčemu veselejšímu... včera i dnes jsme 

navštívili IGUAZÚ FALLSIGUAZÚ FALLSIGUAZÚ FALLSIGUAZÚ FALLS - včera na brazilské 

straně (kde je to slabší) a dnes na Argentinské. 

Jsou úžasné, nepopsatelné. A co je na nich také 

úžasné, je ta fauna a flóra okolo. Ani nevím jména 

té divoké zvěře co jsme viděli v češtině. 

Každopádně jsme viděli milióny motýlů všech 

tvarů, barev i velikosti, tukany kteří přelétali nad 

vodopády - úžasný, spoustu ještěrů a ještěrek různých velikosti, amazonsky mravence,(jaguára jsme naštěstí 

nepotkali), ale za to jsme viděli krokodýla. Vedro samozřejmě je a leje z nás jako z konve. Dnes byl nejchladnější den, 

ráno bylo jen 26 C, protože přes noc dost pršelo, pres den je tak 35°C ve stínu.  
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Jinak včera i předevčírem přebíháme z Argentiny do Brazílii a z Brazílie 

do Paraguy. Příhraniční městečko Cuidad de Este mezi Brazílií a Paraguají 

na Paraguyeské straně, je neskutečným nákupním místem, kam se jezdi 

nakupovat ve velkém. Hlavně elektronika tam frci. Proto jsme tam jeli 2x 

vybírat chabou, prozatímní náhradu za foťák. Rozhodla jsem se pro 

videokameru, aby mi to foťák tolik nepřipomínalo a malý bych do ruky 

nemohla vzít. Takže jsem skončila se Samsungem, ale jak jsme hned doma 

zjistili, velkým shitem, jelikož kvalita nestojí ani za to aby se na to 

nahrávalo. Takže vyhozených dalších 300 dolaru a další vztek na ty 

blbečky zlodějský (sorry za ty slova, ale nic slušnější pro ně nemám).  
 

Zítra odpoledne odjíždíme z Brazílie ( z Foz do Iguacu) do Campo Grange, u 

Pantanalu (16 hodin jízdy busem). Pantanal je největším místem (něco jako 

Amazonka) na světě a slyšeli jsme, že je to hodně podobné jako pozorování zvířat v 

Amazonce. Je deštivá sezona, takže řeka vytváří tisíce ostrovu, na kterých se zvěř 

shromažďuje - pro představu, velikost Pantanalu může být snad větší než nese 

republika. Chceme tam par dní zůstat. Vždy jsem teda snila o tom, jak si vyfotím 

zvířata ve volné přírodě, ale snad na to moc myslet nebudu. 
  

Zítra ráno nás ještě čeká znovu výlet do Paraguaye, jelikož zkusím tu kameru nějak vyměnit nebo něco... ach jo... 
 

Sepsala jsem pár dní dohromady, jelikož jsem neměla síly ani náladu vzpomínat na událost z Buenos Aires. 

S přejezdem do Brazílie jsme si vždy museli přeřídit hodinky o hodinu dopředu, zároveň pokaždé získat argentinské 

razítko a celkově cesta z Argentiny, přes Brazílii do Paraguye trvá, když není zácpa 40 minut, do Brazílie 20min. 

Přechod mezi Cuidad De Este (Paraguy and Foz do Iguacu více méně existuje, ale pohyb je neomezen a jen málokdo 

projde kontrolou. Takže černému a drogovému obchodu, stejně jako nelegálnímu vstupu se tu holduje. Cuidad De Este 

je šíleným tržištěm se vším možným a Brazilci tam mají ráj v nakupování díky mnohonásobně nižším cenám. 

 

 

BRAZÍLIE 
 

Všude v Jižní Americe je spousta Izraelců a spousta lidí v turismu čeká na jejich další invazi po karnevalu. Jejich 

reputace je taková (třeba co jsme slyšeli v Pantanalu), že dojedou na farmu v Pantanalu, kde dva dny střízliví, než 

začnou konečně přemýšlet, že by měli začít něco dělat. 

 

Když jsem se jednoho z nich ptala, kolik má Izrael obyvatel, odvětil, že na tuto otázku mi může odpovědět jen takto: 

polovina jich žije v Izraeli, druhá cestuje. Jak jsme poznali, opravdu tu nemají dobrou pověst a většinou jsou trpěni jen 

kvůli tomu, že přináší peníze. Někteří průvodci se kvůli nim naučili i hebrejsky. 

 

 

70. den – 12.2.2007 
    

PARAGUAYPARAGUAYPARAGUAYPARAGUAY – CUIDAD DEL ESTECUIDAD DEL ESTECUIDAD DEL ESTECUIDAD DEL ESTE – dnes opouštíme Argentinu a 

vydáváme se do Brazílie, odložit na půl dne krosny a s velkou nechutí 

vyrážíme pro změnu zase do Paraguaye vyměnit tu šílenou videokameru. 

Nebyl v tom problém, jen prodavač využil mojí zoufalé situace a musela 

jsem si pěkně připlatit, aby mi ji vyměnil za lepší – Panasonic VDR-D100 

na mini DVD. Zaplatila jsem teda celkem 500 US$, což je víc, než bych 

zaplatila v ČR a to to mělo být daleko levnější. Co člověk nadělá, když je 

v tísni... 
 

Dále jsme museli získat razítko o vstupu do Brazílie. Posledních pár dní 

jsme byli v Brazílii už 3x a teď abychom si razítko vyprošovali. Riskli 

jsme to a místo argentinsko-brazilské hranice jsme šli na Paraguysko-

brazilskou, snad nebudou problémy. 
 

V 6 večer jsme odjížděli do Campo Grande, 16 hodin jízdy (42 US$) zase o hodinu míň. 
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71. den – 13.2.2007 
 

CAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDECAMPO GRANDE    

Příjezd ráno a už na nás naběhli čtyři naháněči a cpali nám túru do Pantanalu. Našli jsme si ale nejdřív jsme našli 

hotel hned u autobusáku za 40 R za pokoj a hned do nás nacpali ještě snídani, bohatou. 

Hned jsme jako obvykle šli zjišťovat typické info: o městě, túry do Pantanalu a jak se dostat do Sao Paula. 
 

Túru jsme si zaplatili na 4 dny za 320 R na osobu. Funguje to jinak, než jsme si mysleli. Pantanal, celý v soukromém 

vlastnictví spousty farmářů (Pantanal – velikost Francie, je největším močálem svého druhu na světě). Cestovky 

klienty odvezou na nějakou farmu, kde tráví všechen čas a v rámci té farmy dělají různé aktivity. Jízdu na koni, 

lovení piraní, noční i denní safari .. 
 

Zabukovali jsme si 4 dny s cestovkou Pantanal tour, která má svoji farmu. 

 

 

72. den – 14.2.2007 
 

Fakta o Pantanalu: 

Největší delta na světě, zasahuje do Brazílie, Bolívie a Paraquy. 

Celková rozloha: 240 000 km2 (větší než Francie), v Brazílii: 140 000 km2,         Počet krav: cca 23 mil. kusů, 

kajmanů: 20 mil. kusů, plazů: 177 druhů, savců: 100 druhů, ptáků: 650 druhů,    obojživelníků: 40 druhů a ryb: 250 

druhů. 

Viděli jsme: anakondu, opice, piraně, tukany, kajmany (menší krokodýly), capivara – česky kapybara (taková velká 

nutrie), Lobinho- podobný české lišce, Martins-pescadores – česky rybář (barevný pták), caracara (líný pták, co čeká 

u silnice, až auto něco zajede a tak získá snadnou kořist...), Tuiuiú – (podobný čápu s černým krkem), ptáka Emu, atd. 

Je možno ještě vidět: tarantule, pumy, jaguáry. 

 

Ráno jsme si zabukovali prostřednictvím CK letenku do Sao Paula. Jízdenka autobusem (20 h, za 63 US$), letenka na 

pondělí (70 US$ 2 hodiny letu). Tak nekup to. 
 

V 10.30 nás posadili na místní autobus a po 5-ti hodinách jízdy nám řidič zastavil a na křižovatce v Pantanalu na nás 

čekal řidič, jeden ze tří průvodců na farmě a odvezl nás na farmu, která má spousty zábavy pro turisty, když zrovna 

nechtějí odpočívat a houpat se v houpací síti. Jsou tu dva bazénky, hřiště na plážový volejbal i nohejbal, fotbálek, 

kulečník, stolní tenis, společenské místnosti, velká jídelna se švédskými stoly. 
 

Mluvila jsem s místním průvodcem, klukem 29 let, který průvodcuje už 9 let a v Pantanalu vyrůstal. Osobní život tu 

víceméně nemají, žijí a pracují na farmě a když mají volno, tak se mu do města stejně nechce, protože prý kamarádi ve 

městě jsou kamarádi, jen pokud má někdo peníze. Sám říká (stejně jako ostatní Brazilci), že Brazilci jsou hrozně líní 

lidé. Že je velmi neobvyklé vidět někoho si číst, všichni raději koukají na seriály v televizi (TV pro Jihoameričany 

hraje důležitou roli). Když jsem se ho ptala jestli byl někdy v zahraničí tak nebyl, do Evropy je to prý drahé a Bolívií 

pohrdá. Argentince nemají rádi kvůli fotbalu a tak jediné místo, kde byl, je Salvador, protože vždycky chtěl vidět 

moře. 
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73. den – 15.2.2007 
 

Odjezd v 5.30 na noční safari. Nic jsme stejně neviděli až do východu slunce, kdy to 

začalo být trochu zajímavější. Byli jsme jen 4, plus průvodce a šofér. Viděli jsme 

spoustu kajmanů (menší druh krokodýla, kteří tu jsou, aby regulovali stav piraní 

v Pantanalu – je jich kolem 20 miliónů). Jejich přirozeným predátorem je anakonda 

(tu je možno prý vidět v průměru tak jednou za dva měsíce). Kajmani se zase živí 

kromě jiné malými anakondami. Viděli jsme opice, tukany, velké vodní krysy 

(nemám pro ně české jméno, lišku, něco jako čápy, srnku a spousty ptáků).  
 

Po třech hodinách a pozorování jsme se vrátili na farmu a měli výbornou snídani, 

kterou po dvou hodinách následoval výborný oběd. Vše formou bufetu (švédských 

stolů). Už včera jsme ochutnali piraní polévku – vynikající, pálivá, něco pro mě. 

Říkají ji Amazonská viagra, ale prý je to opravdu afrodiziaka. 
 

Ve 3 odpoledne jsme vyrazili na lov ryb, snad chytneme piraňu.  

A chytli, a ne jednu. Tři jsme i obětovali kajmanovi, který si na nich očividně 

pochutnával. Jeli jsme my dva, průvodce, jeho žena Australanka a malý kluk.  
 

Bavili jsme se o tom, kolik místní vláda dostává od státu peněz na správu cest... a kolik peněz opravdu skončí na 

správné účely. Opravdu tu vládne děsná nespravedlnost...  

 

 

74. den – 16.2.2007 
 

V 8 hodin vyrážíme na tří hodinovou projížďku na koních. Celkem jsme nic neviděli, jen jsem měla otlačený zadek ☺. 

Odpoledne potom vyrážíme na projížďku lodí. Vidíme pár obvyklých ptáků, ale ke konci nás přeci jen čeká příjemné 

překvapení. Vidíme anakondu, ty největší dorůstají až do osmi metrů, tato měla tak dva a půl a prý byla zrovna na 

odpočinku – kdy zrovna trávila něco, co snědla před pár dny.  

 

 

75. den – 17.2.2007 
 

Den odjezdu, ale ráno jdeme ještě na procházku. Vidíme zvířátko s krunýřem, podobné mravenečníkovi, ale tento se 

živí hmyzem, ne mravenci. Dvakrát před námi útěk a potřetí nám ho průvodce chytil, chuďátko zvířátko se strachy 

posralo a když jsme ho pustili tak pelášilo pryč neuvěřitelnou rychlostí. Dále nám průvodce ukázal když z palmy 

usekl něco ve tvaru pochodně. Tvrdé, těžké, asi 40cm, rozsekl to v půli, jednak z toho vysunul kytici (mladou 

palmičku), jedna část se dá používat jako kalich na vodu a z druhé části usekl druh konec tak, že z toho byl hudební 

nástroj – něco jako lesní roh, který prý indiáni používali na svolávání svých lidí. 
  

Život kovbojů na farmách v Pantanalu je celkem náročný. Chodí spát v 8h, vstávají v 1 ráno, aby stihli dojet na daleké 

pastviny. Jinak život ostatních lidí je takový, že večeře je v 19 h, spát se jde kolem 20 h a vstává se ve 3-4h ráno.  

Většina návštěvníků jsou prý zahraniční turisté. Brazilci prý buď nemají peníze cestovat nebo jedou stokrát raději 

k moři válet se po plážích a pít pivo... 
 

Pokousaní od komárů jsme teda hodně a troufám si říct, aniž bych věděla že přeháním, že na jedné noze máme 

minimálně 100 štípanců... a dalších 30 na patě od mravenců. Včera v noci jsme v pokoji měli velkou žábu a pořád tu 

něco leze a lítá... 
 

Na oběd, po obědě mi extra usmažili piraňu, jelikož na to zapomínali a já ji chtěla ochutnat (vždy se to tak dělá, že si 

turisti sní ty ryby, co chytí). Byla výborná, ale asi bych si ji v restauraci neobjednala. Má spoustu kostí a málo masa (a 

přitom je to celkem velká ryba). Používají i výborné koření a přitom je prý velmi základní. 

Ve 13 h jsme odjížděli na autobus. Prašná cesta k hlavní cestě je ve velmi špatném stavu a i když se jede 20 km za 

hodinu skáče to jak na tankodromu. Poslali nás s připitým řidičem a jeho milou, kteří si zásoby alkoholu hojně 

doplňovali i za jízdy. V Brazílii je to normální, pít, opít se a pak řídit. Dělají to skoro všichni a často. Po cestě jsme zase 

potkali cowboye se stádem bílých krav. Stádo tu má většinou kolem 2000 krav, toto mělo též. 
 

Za dalších pět hodin jsme byli zpět v Campo Grande. Zítra je neděle a budeme se řídit pravidlem, že v neděli se nic 

nedělá. A v pondělí? Letíme do Sao Paula.. 
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76. den – 18.2.2007 
 

Tak jsem si i já rozbila hlavu o televizi. Mira si ji v tomto pokoji rozbil pár dní zpátky. Oba máme krvavé rány na 

hlavě... Začala doba karnevalu (tento rok od 17.-21.2.). Mohli jsme na něj jet do Ria, měli jsme to tak i datově 

naplánované a karneval nám v podstatě přišel do cesty. Chceme se mu ale raději pokud možno vyhnout. Všude jsou 

milióny lidí a vše je šíleně předražené. Vždyť postel v doormech (i v 16-ti lůžkovém) stojí skoro 60 US$ na noc.... 
 

V televizi běží přenosy, je fakt, že to musí být úžasné, ale asi nám ty věci okolo nestojí za to. 

Je několik druhů karnevalu. V Riu jsou převleky a velké náklaďáky s pódiem a kulisami, vše se odehrává na jedné 

ulici s tribunami (za vstup se prý platí 50 R) a školy působící v karnevalu mezi sebou soutěží. Je to velmi komerční a 

turistické. Takové ty normální karnevaly jsou tvz. pouliční karnevaly, kde si lidé oblečou, co chtějí a městem se táhne 

průvod tančících lidí. Třetí je potom karneval v Salvadoru, kde jsou všechny slavné hudební hvězdy, které mají zase 

na autech pódium a projíždí se pomalu městem. 

 

 

78. den – 20.2.2007 - Pondělí  
 

Na letišti v Campo Grande jsme odletěli v 10.50 do SAO PAULASAO PAULASAO PAULASAO PAULA. Let trval jen hodinu a půl, takže pohoda. Tam jsme si 

pracně našli autobus k metru a dojeli na autobusák, kde nám za 30 minut odjížděl autobus do TATUÍTATUÍTATUÍTATUÍ, za 21R. Cesta 

trvala kupodivu jen 2 hodiny (počítali jsme se 4-5ti hodinami). Ve 20.00 jsme stáli sami samotincí v Tatuí, které 

turistu viděli naposledy před 10-ti týdny (a tím myslím nás). Vrhli jsme se k telefonu, ale jejich volací systém je 

opravdu podivný, takže jsme se zase nedovolali. Pomoc 

jsem si vyžádala od místního frajírka (měla jsem na 

vybranou jen mezi hajzl bábou a ním) a i jemu chvíli 

trvalo, než zvolil správná čísla před samotným číslem. 

Marcio konečně zvedl telefon (dovolat se jemu je horší, 

než abych si našla stálou práci na 10let) a za 5 minut se 

pro nás i s maminkou dořítil. 
  

Přivítání jeho rodinou bylo vřelé jako vždy a po 

obdarování suvenýry jsme i s Kristýnou, Marciovou 

přítelkyní, vyrazili do místní hospody na pár piv a 

pokec. Kristýna, které je 25 let, má velmi 

kontroverzního otce, který po ní vyžaduje být doma o 

půlnoci a nedovolí jim ani po dvou letech známosti být 

spolu přes celou noc. Sami s Marcíem jsme po půlnoci vyrazili obhlídnout street carneval v Tatuí (ha, ha), se smějí nad 

touto hláškou, protože karneval tu jim přijde trapný a jen pro tu pochybnou a pubertální část populace. Když jsme 

tam vešli (po ulici karneval už nešel, byla z toho jen duc duc párty), nás policajti prohledávali, abychom neměli žádné 

zbraně. Přišlo mi směšné, když si představím, že u nás by člověka prohledávali, aby neměl flašku alkoholu. Ale tu je to 

opravdové a Tatuí má prý z těch okolních (malých měst to mu říkají, ale každé z těchto měst má 100 000 obyvatel) 

měst nejhorší kriminalitu, jelikož má historii v pašování drog do zemí Již. Ameriky a také v tom jedou ti nejvyšší 

zastupitelé města a policie. 
 

Tatí má prý tři věci: hospody (teda pajzly), hodně kostelů a hamburgery. Tak nás na jeden vzal. Taky zážitek. 

V porovnání s českým hamburgerem (ne že bych české hamburgery znala) je tak 5x těžší a 4x větší. A dá i chlapovi 

fušku. Ale dobrůtka, takhle pěkně po půlnoci... to v životě těch pár přibraných kilo za náš trip neshodím... 

 

 

79. den – 21.2.2007 
 

Po tom, co jsme Marcia zasypali fotkami a informacemi o naší cestě, 

dali si jako vždy bohatý obě o několika druzích navařeného jídla, jsme 

se vydali za Kristinou, seznámit se s její rodinou. Poznali jsme naštěstí 

jen její maminku, která pro nás už měla připravené litry výborného 

juice (z brazilského ovoce) a upečenou buchtu, která má originální 

jméno – mraveniště, podle toho jak vypadá. A potom už nás Marcio 

opustil. Musel zpět do Sao Paula, kde začal minulý týden pracovat pro 
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velkou společnost, kde dostal práci po namáhavém hledání a absolvováni asi patnácti pohovorů během třech týdnů. 

Plat se mu zdá malý (v porovnání s tím, co měl předtím, než odjel do Dublinu tomu tak i je), ale 1000 euro za měsíc 

mně přijde jako super plat na Brazílii, ještě když k tomu od otce dostal v Sao Paulu byt. Prý 3 % brazilců mají 

vystudovanou vysokou a Marcio a jeho další tři sourozenci se mezi toto procento řadí. 
 

Tímto nás Marcio nechal napospas jeho rodině, bez angličtiny. Emilio, který jako jediný anglicky umí, se objevil až 

pozdě v noci, tak jsme s Marianou, vedli konverzaci se slovníkem. Byla to ale sranda. Mira je nějaký nemocný, takže 

vítáme tuto šanci, kdy se jen v klidu regeneruje a uzdravuje. 
 

 

80. den -22.2.2007 – středa 
 

Karneval dnešním dnem definitivně končí a země se vrací k normálnímu životu. Lidé po několika dnech volna zpět do 

práce a děcka do školy. Den jsme strávili v Emíliově přítomnosti. Jeli jsme se podívat do jeho a Fláviovy firmy, kterou 

jim věnoval otec. Vyrábějí stroje na zpracování zemědělských produktů. Každý z těch strojů stojí kolem 250 000 Kč. 

Po skvělém obědě u nich doma jsme vyrazili znovu do místní likérky a nakoupili nějaké domů. Většina z nich stála 5 R 

za litr. Večer jsme si šli sednout na pivko. Chtěli jsme si naposledy popovídat, než odjedeme pryč a bůh ví kdy a jestli 

vůbec se zase uvidíme. Je vážně fajn kluk. 
 

 

81. den - 23.2.2007 - čtvrtek 
 

Odpoledne jsme nasedli v Tatuí na autobus a už jsme jeli zase do SAO PAULASAO PAULASAO PAULASAO PAULA. Náš plán byl zůstat jednu noc a jet do 

Parati, přímořského letoviska. Čas jsme měli a v Riu se nám týden trávit nechtěl a Sao Paulo jsme už znali, tak nám to 

stačilo. Naše cesta z metra vedla přímo ke Kristině, kde jsme se domluvili, že si necháme většinu našich zavazadel a 

vyzvedneme si je na cestě zpátky.  
 

Vybrali jsme si, co budeme potřebovat na týden a šli se ubytovat. Ubytovali jsme se o hotel dál než minule (ten náš 

s výbornou snídaní byl zavřený) v Hotelu Central (za 44 R na dvoulůžkový pokoj, také s koupelnou a snídaní). Hned 

jsme se vydali na asi 5 minut chůze vzdálenou budovu banky, které se říká také Empire State Building, podle budovy 

v USA. Vstup byl zadarmo, jen si člověk musel projít bezpečnostním opatřením a vystát si frontu. Bylo to na výhled a 

stál vážně za to, jen nebyla tak dobrá viditelnost. Pak už jsme šli jen na internet a zpět do Kristýnina bytu, kde jsme 

nechali videokameru a sešli se s Marciem. A šli jsme na pivo… 
 

 

82. den - 24.2.2007 – pátek 
 

A byl čas jet k moři. Po snídani jsme odjeli na stanici Tiete a strávili 6 hod v buse. Po cestě v jedné restošce, jsem zahlédla 

jeden lístek, kde nabízeli levné ubytování, tak jsem se s místním panáčkem pustila do řeči…stejně jako Clívia i on nám 

doporučili Trinidade, nedaleké letovisko od PARATIPARATIPARATIPARATI.  
 

Po delším hledání v Parati jsme našli, co jsme hledali. Bylo to opravdu levné a co navíc, bylo to v samotném středu, 

v historické části města. Parati je nejstarším brazilským přístavem (dnes už tam kotví jen bárky pro turisty) a dnes 

jednoho z oblíbenějších přímořských letovisek především pro střední a vyšší vrstvu obyvatelstva Ria. Má krásné 

historické centrum, plné krásných kostelů, ale hlavně pěkných úzkých domečků s barevnými okenními rámy.  

Ten den jsme se zmohli jen na večeři v restauraci na kila a krátkou procházku centrem. 
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83. den – 25.2.2007– sobota 
 

Než jsme se vyhrabali z hotelu, bylo skoro poledne. Na snídani jsme si koupili výborné čerstvé houstičky s dobrým 

sýrem a vyrazili chytat bronz. Vydali jsme se na pláž za městečkem s nadějí, že tu snad bude nějaká možnost koupání 

bez bahna. Pláž velká, malebná, s krásným výhledem na zelené hory za námi a zarostlými ostrůvky před námi 

působila fakt dobře a přidáme-li k tomu lidu na by na rukách spočítal a teplo stvořené na námi vybranou činnost, tak 

to bylo geniální. Vlezli jsme do krásně teplé vody (bohužel vůbec neosvěžující) a šli si zaplavat, šli a šli a ani náhodou 

jsme se neponořili víc než po kolena ani po pul km chůze do more. Navíc kolem nás plavalo bahno ve tvaru hovínek, 

takže jsme vyřešili i záhadu, proč je tak tam poskromnu lidí. 
 

Takže opalovat...potřela jsem se jen slabou vrstvou opalovacího krému (vždyť mám přece základ) a Mira pro změnu 

vůbec ničím (on to přece nepotřebuje). Po necelých třech hodinách nás to přestalo bavit a odešli domů, kde jsme 

zjistili výsledky zkázy. Aby to taky dopadlo jinak. Já se spálím v poslední době díky své blbosti pokaždé, ale Mira byl 

překvapen svými spálenými zády. Chudák nemohl další tři noci pořádně spát. 

 

 

84. den – 26.2.2007 – neděle 
 

Měli jsme doporučení vyrazit na druhou stranu poloostrova do dalšího známého letoviska TRINIDADETRINIDADETRINIDADETRINIDADE. Cesta po 

kopcích trvala jen hodinu a dovezla nás opravdu na místo námi chtěné. Nádherné pláže se spoustou zeleně okolo, 

osvěžující voda, jemný písek postupně se svažující do vody, daleko víc lidí na pláži než jsme měli včera, ale na pláži 

takových rozměrů to rozhodně nevadí. Zadní část pláže už však nebyla vhodná pro plavce, jen pro surfaře. 
  

Dlouho jsme však nevydrželi, byli jsme oba tak spálení, že jsme 

se sluníčku zbytečně vystavovat nechtěli, tak jsme po necelých 

dvou hodinách vyrazili zase na cestu zpátky. V hostelu jsme si 

uvařili typicky rýži s rajčatovým protlakem, cibulí, rajčetem 

a chilli omáčkou a mazali se krémem na popáleniny a večer si 

šli vychutnávat večerní atmosféru historické části se spoustou 

umělců, dobrot, živé muziky v každé restauraci či baru, a 

obhlížet spousty suvenýrů.  
 

Dnes jsme dostali email od Marcia, že se bude měnit čas. Jenže kdy? Dnes? V neděli? Nebo se mění příští týden? Ptali 

jsme se třech lidí. Nikdo nepochopil, co to vlastně chceme. Až nás jeden panáček poslal do jednoho obchodu, že tam 

slečna umí anglicky. Konečně….tak přeci jen se měnil včera a my to ani nepostřehli… 

 

 

85. den – 27.2.2007 – pondělí 
 

RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO – tento název mu byl dám za dob 

portugalské okupace, kdy jeden z důležitých pánů připlul 

v lednu do Ria a domníval se, že záliv je řekou. Proto jméno: 

lednová řeka - Rio de Janeiro. 
 

O Riu jsme slyšeli a četli spoustu nepěkných věcí a zároveň 

jsme věděli, že je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, 

které rozhodně stojí za to navštívit. Takže jen, co jsme po 

čtyřech hodinách jízdy vystoupili v severní části města 

(která je tou nejnebezpečnější a doprava se rozhodně 

doporučuje jen taxíky přímo od aut. nádraží), bylo naším 

prvním cílem najít informace a sehnat informace o 

ubytování. Měli jsme štěstí, pán nám jedno místo za 70 R a dvoulůžkový pokoj doporučil, prý mají ještě volno (celkem 

nás překvapilo, jak je ještě spousta ubytování, i po karnevalu, stále ještě obsazená). A šli jsme na autobus, který nás 

měl odvézt skoro k hotelu. Když jsme ze severní části vjížděli už do té relativně bezpečnější, rozdíl byl znát už na 

první pohled. Neupravené domy, špinavé ulice a podivné lidi, vystřídala místa s viditelně více financemi. Rio by mohlo 

být o tolik hezčí, kdyby jen se více investovalo do úpravy historických budov, kterých jsou tam mraky, jen z velké 

části jsou v hrozném stavu. 
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Ubytovali jsme se v pokoji se spoustou prťavoučkejch mravenečků a hlučným větrákem. Šli si nakoupit jídlo do 

ledničky (tu jsme zas tak často nemívali a tu se rozhodně hodila). Jen vařit jsme si neměli kde.  

Večery v Riu jsme trávili v těsné blízkosti našeho hotelu, jelikož obzvlášť tato část dne není tou bezpečnější. Buď jsme 

byli na internetu nebo chodili po trhu, který se jen co zavřeli obchody, najednou objevil. Pouliční prodej je tu nelegální, 

ale velmi tolerovaný. Vždyť z celkového prodeje zboží zaujímá asi 40 %. 

 

 

86. den – 28.2.2007 – úterý 
  

Tak jsme chtěli začít oběhávat památky města, než nám náš recepční doporučil levnější způsob a bez starostí. Stejně 

jsme si pěšky prošli aspoň co se dalo (k lanovce na Suger loaf, na Copacabanu a v podstatě celou tu dobu jsme hledali 

informační centrum. Nakonec jsme ho našli, ale nemohli jsme uvěřit, jak složité to bylo. Takové velkoměsto (14 mil. 

obyv.), milióny návštěvníků ročně a informace minimální 

(snad spousta turistů získá informace z hotelu, kdo ví). A stejně jsme si túru rezervovali u nás na následující den, (za 

100 R na osobu). 

 

 

87. den - 1.3.2007 – středa 
  

Ráno si nás vyzvedl průvodce s minibusem a jako ne 

poprvé jsme byli první češi, které průvodcoval. Jeli 

s námi jen samí Jihoameričani. Naše první zastávka 

byla v historické části města u katedrály ve tvaru 

pyramidy (po vzoru mexických pyramid) a potom jsme 

jeli na námi dlouho očekávané místo, na horu 

Corcovado, na horu, kde stojí 38-ti metrová socha 

Jesuse. Dovezli nás až tam a výhled takový jaký jsme 

čekali (teda možná jsem čekala trošku víc), ale stálo to 

za to. Viděli jsme vše od Suger Loaf, Copacabanu, Ipanemu, botanickou zahradu, kterou jsme včera navštívili, okolní 

kopce, 14 km dlouhý most ze sedmdesátých let, spojující Rio s protilehlým městem, které bylo taky vidět, až po 

stadion Maracana a mnoho dalšího. Další zastávkou byl právě tento stadión, ale dovnitř jsme nešli, jelikož za vstup 

chtěli dalších 20 R. 

  

Další zastávkou byla ulice speciálně určená na každoroční karneval – ulice Sambodrome.Tam jsou lístky, dle místa 

sezení k dostání od pár stovek do pár desítek tisíců. My přijeli, když zrovna veškerou parádu sundávali dolů. Dříve se 

karneval odehrával na jiné ulici, ale jelikož s přípravou bylo příliš mnoho času, 

tak určili tuto ulici, kde tribuny stojí celý rok, aby pak na čtyři dny v roce byly 

využity. 
 

Další cesta vedla na Sugar Loaf, vyjede se tam dvěma lanovkami, výhled stál za 

to, jen to bylo uspěchaný. 

 

 

88. den – 2.3.2007 – čtvrtek  
 

Poslední čtyři dny. Poslední dva dny v Riu. Dnes jsme si zaplatili túru do Shanty town (chatrčové město), místa, které 

je spojováno (a to právem) s kriminalitou, drogami, ale také velkou chudobou. Túra o sedmi lidech, s nejznámější 

společností pana Amstronga na Favely tury, nás zavedla do dvou favel, jedné z těch nejmenších Vila Canoas a 

největší Rocinha (favely nejsou většinou zakreslovaný v mapách (zřejmě proto aby to tam netáhlo turisty o samotě, 
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jelikož pro ně by to občas mohlo byt nebezpečné pokud by se vyskytli na špatném miste ve špatný čas, zrovna třeba v 

přestřelce mezi polici a dealery (což není neobvykle), (policie prý první střílí a pak teprve vyslýchá). Zakladatel 

cestovky Marcelo Amstrong, rodák z Ria, cestovatel, se po návratu z cest po světě vrátil v roce 1992 zpět do Ria a 

rozhodl se zavést tury do favel a tak se aspoň trochu pomoci o nich odvrátit mylné představy. Navštívil právě tyto dvě 

favely (hlavního bose - drogového šéfa, který o všem rozhoduje a funguje také jako soudce a jeho musel požádat o 

povolení). O souhlasu vozit turisty hlasovali všichni lide, kteří prý dobrovolné na 100% volili ano. (jinak v Brazílii 

funguje volební systém tak, že se ze zákona musí voleb účastnit povinně všichni. Kdo nevolí ztrácí právo na 

státní dávky a další věci potřebné k řádnému životu).  

  

Jak to ve favele funguje? Drogový lordi jsou ti ,co dělají zákony ve favelách. 

Existují tři zákony pro život ve favele: 

 

1. Nekrást - krádeže přilákají policii a to je to, co nechtějí - žádná krádež, žádná policie  

2. Když vidíš, jak se něco stane, mlčíš jako hrob a děláš, že o ničem nevíš  

3. Nezahrávej si s drogovými dealery a oni si nebudou zahrávat s tebou 

 

90 procent drogových dealerů se nedožije víc jak 25 let. Od 12-ti let začíná tím, že pouští draky, které fungují jako 

signál. 5 procent lidí z favel je zapleteno v drogách (zbytek se snaží vest normální život,vydělávají minimum 300 

dolaru na měsíc, většina z nich ani nemá práci). Celkem žije ve favelách, které jsou na všech kopcích v Riu, 20procent 

obyvatel Ria, což je zhruba 1,5mil lidí (to dělá 60 000, lidí zapletených v drogách).  

Drogoví vůdci žijí někde jinde, mohou si dovolit lepší bydleni a daleko víc a do favel jezdí jen kontrolovat... Drogovým 

lordem se stane jen ten, který se vypracuje po několika letech do užšího kruhu dealeru. V tomto stadiu už je nemožné 

odejit z businessu, protože moc ví a byl by bud zabit svým gangem nebo 

někým jiným ze strachu o prozrazení informací.  

Tato místa,se nazývají favely jelikož jedna z prvních chudinských čtvrtí 

byla na místech na kterých rostl druh stromu favela. Když někteří byli 

nuceni místo opustit, stěhovali se na jiné kopce a říkali, že jim to 

připomíná jejich favelu...odtud jméno.   

 

Není neobvykle vidět někoho se zbraní, i my jsme měli tu "šanci" vidět 

chlapíka hned se dvěma bouchačkama postávat na ulici a vůbec nemít 

pocit je před někým schovávat. 
 

Favely jsou spojen se špatnou pověstí a zažitými předsudky. Lidé žijící mimo favelu se bojí mít něco společného s lidmi 

z favel ze strachu z uneseni svých děti, vykradeni domu... nevědí s kým ten člověk má styky, komu by informace mohl 

prozradit.  
 

Favel je v Riu 750, největší má 60 000 lidí, ty nejmenší kolem 1000. Na kopcích žijí proto, že staré zákony umožňovali 

lidem stěhovat se na kopce, protože tam nemuseli prvních pět let potřebovat žádné povolení, kolaudaci na jejich 

stavbu. Dnes se tento růst favel už nedaří zastavit. Proto favely mají jedny z nejkrásnějších výhledů na město (kopce 

jsou rozseté všude, tak i favely). Jen málo bohatých lidí žije na kopcích, jsou to výjimky. Kontrast je tu hodně znát. 

Milionáři koukají z jednoho velmi blízkého kopce na favelu a naopak, dokonce se to mění v ulici.... Např. jedni Italové 

si v bohaté části koupili dům s krásným zeleným pozemkem na konci ulice a do 15ti let jim hned vedle domu (opravdu 

metr od domu) vyrostla favela... 

 

Je velmi malá, skoro žádná, šance podařit se dětem z veřejných škol dostat na univerzitu (která má v Brazílii 

výbornou kvalitu). Veřejné školy nemají úroveň a spousta dětí ve 12ti se školou skončí, protože jim nic nedá. Učitelé 

základek mají plat kolem 350 dolarů, na střední 450 dolarů, takže jim chybí motivace...  

Favely jsou taková města ve městě. Rocinha má i svoje dvě radiové stanice, svoje noviny a i televizní kanál. Někteří 

lidé si navíc vydělávají pronájmem nebo prodejem svých střech (každý domeček se zakončuje rovnou střechou, aby se 

na ni dal postavit domeček (patro). Za získané peníze si potom mohou začít vybavovat vnitřek. Domy si tu všichni 

staví sami. 

  

Po návratu z favely jsme se nechali vysadit na Cocapabaně s tím, že se půjdeme koupat. Moc se to nedařilo kvůli 

velkým vlnám a smočila jsem se jenom já. V 6 večer tu podél cesty pak začínaly trhy, na které jsme si počkali a 

nakupovali suvenýry. Copacabana je nejslavnější pláž na světě. Ne proto, že by byla nejhezčí, ale je to prostě její 

fenomén. Plocha u Copacabany je také nejvíce osídlená plocha na Km². 
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89. den – 3.3.2007 – pátek 
 

Poslední den zbyl na poslední koupání v moři. 5 min chůze z našeho hotelu a ocitli jsme se na dlouhatánské pláži, mezi 

Sugar Loaf a uměle vybudovaném poloostrově, na kterém je menší letiště. A jako obvykle, moc dlouho jsme se válet 

nevydrželi. Dvě hodiny a zpátky na hotel. Šli jsme si pak projít znovu historickou část města, k opeře, na trhy a po 

částích města, kde nás opět lidé varovali nosit batoh vepředu, ne na zádech, že to snadno někdo rozřeže… 

 

 

90. den – 4.3.2007 - sobota 
 

Dopoledne jsme se busem vypravili zpět do SAO PAULASAO PAULASAO PAULASAO PAULA, kam jsme dorazili po šesti hodinách. Ubytovali se zase 

v hotelu Central, zašli na internet a byl zase čas na návrat do hotelu. Noc byla úplně otřesná. Tak jak nás komáři 

nikdy neotravovali, tak si to dnes vynahradili a navíc nám po stěně běhala ještěrka, kterou jsem naposledy zahlédla, 

tak se ukrývá za skříní.   

 

 

91. den – 5.3.2007 - Den odletu – neděle 
 

Poslední den v Sao Paulu byl ve znamení posledního nakupování a 

melancholického loučení se s Jižní Amerikou. Bye, bye, třeba někdy zase 

příště... Ve tři jsme zašli ke Kristýně, Marciově přítelkyni (už bývalé, 

ještě než jsme odjeli do Ria, mluvili o svatbě a teď o týden později...), 

skočili s ní na poslední drink a v 18 h to mířili směr letiště. Zpoždění dvě 

hodiny, pěkný opruz, ale aspoň cesta rychle utekla, polovina prospaná, polovina prokoukaná na filmy a k tomu nějaké 

to jídlo. 

 

 

92. den – 6.3.2007 - Přílet do Evropy – pondělí 
 

V letadle jsme už věděli že náš let z Gatwicku nestihneme. Přílet byl totiž na Heattrow v  LONDÝNĚLONDÝNĚLONDÝNĚLONDÝNĚ a dostat se na 

Gatwicku letiště trvá víc jak hodinu, a stojí to 18liber na osobu. Takže nám neochotná ženská z British Aiways, ze 

které jsme měli dojem, že si snad mysli ze nám snad působí neskutečnou službu (byla jejich povinnost nám obstarat 

náhradní let, když jejich letadlo bylo zpožděno a my jsme navíc s nimi pokračovali do Dublinu). Do Dublinu jsme 

nakonec odlítali o hodinu a půl později, navíc ještě s letadlem Aerlingus místo British Airways, ale aspoň jsme 

nemuseli přejíždět. 
 

V DUBLINUDUBLINUDUBLINUDUBLINU nás, jak jinak, přivítal neskutečný vítr a náš starý známý Déšť. A tímto končí naše dobrodružství po Jižní 

Americe....snad zase někdy příště, Ameriko. 

 


