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Zápisky z cesty po Mexiku – (únor - březen 2009)

Úvod: Sen o Mexiku
Zúčastnit se nějaké delší cesty do vzdálené a zajímavé země bylo pro mě vždy velkým přáním.

Rád jsem si četl dobrodružný a přírodovědný knížky a koukal na dokumentární filmy o
exotické přírodě.
A pak se to jednou stalo. ☺
Po srpnové přednášce o Nepálu (na Akademických Týdnech) jsme se s Járou Jiráskem
(výborným botanikem a panem farářem v Hronově) bavili a došlo i na otázku: Kam příště?
Jára prohodil něco jako: „Možná bych rád do Mexika.“ A jestli o někom nevím, kdo by měl
zájem se tam podívat.
Od té doby jsem o tomto nápadu začal více přemýšlet.
O Mexiku jsem měl jen menší představy: Suchá krajina porostlá kaktusy, Mexičani s hnědou
pletí a velkým sombrérem jezdící na koni a pijící Tequilu, nějaké pyramidy Aztéků a Mayů a
sopky, především Popocatépetl...
Začal jsem si půjčovat různé knihy o Mexiku a hledal jsem si všemožné informace na
internetu, abych se s touto zemí víc seznámil.
S Járou jsme se časem domluvili, že by bylo fajn se setkat s kamarádem Láďou Maršíkem a se
strejdou Jendou Linhartem, kteří oba již v Mexiku byli. Mohli nám přiblížit tuto zemi a
doporučit navštívení nějakého zajímavého místa. Na společné setkání Jára vzal i Reného
zvaného Poutník. (On je přítel Járy z teologického semináře, který s ním cestoval po Nepálu a
nyní pracuje jako učitel v oboru zahradnictví. Kromě toho ovládá několik světových jazyků
včetně španělštiny, což se nám při naší cestě velmi vyplatilo). Byli jsme teda tři nadšenci.
Samozřejmě mezi tím jsem se s tímto bláznivým nápadem musel svěřit mé milé Haničce,
Světlíkovým v práci (zdali by mi případně dali v kuse měsíc dovolené? - to bylo v minulé práci
v muzeu nemyslitelné). A taky doma - zdali mě do té divočiny pustí?... Nakonec jsem se o tom
radil i s několika přáteli. Svěřil jsem tuhle případnou cestu i do rukou Božích a Pán Bůh nám
později opravdu naši cestu požehnal.
Přiznám se, že jsem z toho všeho měl obavy. Nikdy jsem na takovým velkým čundru nebyl, ale
cítil jsem, že je to velká výzva a šance, která se třeba neopakuje.
Všichni, které jsem oslovil, byli ke mně velmi vstřícní a přáli mi tuto cestu uskutečnit.
Pomáhali mi i s nejrůznějšími přípravami. Případně mi dokonce půjčili své věci. Za to vše jim
mnohokrát děkuju.
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Tak tedy pokračovaly stále intenzivnější přípravy. Ptal jsem se na kontakty a
informace různých lidí, kteří buď v Mexiku byli, nebo se tam chystají
(cestovatelé: Martin Jirman, Víťa Dostál, Karel Pecl), nebo zde působí
(misie – páter Jiří Šlégr, schönstattské sestry z Rokole), anebo zde žijí
(český zoolog Petr Myška).
Čím více informací jsem si o Mexiku sháněl, tím jsem se i více těšil na
cestu. Jára objednal a koupil letenky a teď již nešlo (a ani se nechtělo) couvnout. Navrhli jsme
cestu a Jára to časově uspořádal, abychom se do měsíce s návrhem vešli. Po Vánocích to uteklo
rychle, tak jsem se nějak sbalil a přišel 10. únor 2009 - den odjezdu.

1. den - úterý 10. únor
Byli jsme domluveni s Járou, že se u mě s autem staví nějak před půl jedenáctou v noci. Přijel
však dýl, protože ho před Náchodem kontrolovali policajti. Naložili jsme
těžkej baťoh a s Hankou jsme jeli do Dobrušky, kde jsme se rozloučili a
pokračovali do Chroustovic za Reném. Toho jsme vzbudili a po chvíli
jsme dojeli ještě k němu na chatu, kde měl druhej, menší, ale těžkej
baťoh. Cesta do Brna byla hodně nepříjemná, protože hustě pršelo a
sněžilo. Cestou rozbitý auto v poli. Časově jsme měli velkej skluz, tak
se jelo rychleji, než předpisy žádají a v Brně jsme se mnoho
neorientovali. Nakonec jsme našli nádraží a měli jsme na odjezd autobusu asi 3 minuty.
S Poutníkem jsme vyběhli se svými baťohy k autobusu a Jára jel na rychlo někam uložit auto
na měsíční pobyt. Všecko se tedy stihlo a autobusem společnosti Student Agency jsme po třetí
hodině ráno 11. února odjeli směr letiště Vídeň.
2.den - středa 11. únor
Na letišti jsme se zorientovali. Nechali jsme si zabalit baťohy a poslali je na odbavení. Pak
jsme zkontrolováni přejeli letištním autobuskem k letadlu společnosti British Airways. A po
schůdkách jsme vystoupili do letadla. Letadlo se s námi vzneslo v 7:40 hod. Bylo oblačno a
foukal studený vítr. Tak jsme cestu mohli pozorovat pouze na
obrazovce. Letěli jsme nad Třeboňskem a Plzní, nad Německem a
Belgií. Až jsme dobře přistáli v Londýně na letišti Heathrow.
Zde jsme měli zase nějaký čas. Probíhaly kontroly. Poutník si
jednu kontrolu vyfotil a hned se na něho vrhli, že musí poslední
fotku smazat. Při kontrole jsme si museli
sundat i boty a hodinky. Dostali jsme se
na terminál B32, kde se objevila první zmínka o Mexiku: Mexico
City 12:40, please wait. Při čekání na odlet jsme se seznámili
s mexicko-českou rodinou letící do Mexika za babičkou a dědou.
Pak jsme šli dlouhou chodbou přímo do letadla poněkud většího Boeing 747. Jára předem zamluvil lístky k okýnku, abychom mohli
cestu pozorovat z výšky. Letadlo se s námi vzneslo ve 13:26 hod.
Cesta probíhala poklidně.
Z okýnka bylo vidět pobřeží Anglie a Irska, pak již bylo zataženo.
Další pevnina byla až oblast Quebec v severovýchodní zamrzlé části Kanady. Krajina byla
pouze bílá od ledu a sněhu s jezery a řeky. Letěli jsme přes Velká jezera do USA, Chicago,
...přes pevninu až do Mexico City. V letadle jsme se seznámili s Edgarem – prvním Mexičanem
a jeho slečnou, kteří letěli ze studií v Itálii domů, do severního Mexika. Jídlo a pití bylo dobrý:
kuře nebo hovězí s vomáčkou a rejží, anglický puding, houska, ... a pití: různý šťávy (rajčatová,
brusinková), víno výborné a případně káva nebo třeba whisky. Dostali jsme na cestu polštář,
deku, ponožky (poněkud malý), něco na zakrytí očí, zubní kartáček a pastu a sluchátka na
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poslouchání hudby nebo filmů. Cestu letadla jsme mohli sledovat před sebou na obrazovce
(např. rychlost letu 766 km/h, výška 8534 m.n.m., teplota vzduchu -45 °C, vzdálenost cíle 8913
km...). Přelet z moře na pevninu nebo naopak vyvolal vždy nějaké turbulence, tak se lidi
museli připoutat. Jednomu bylo špatně z tlaku, tak dostal od letušek kyslíkovou bombu.
V letadle před doletem jsme dostali na vyplnění formulář o naší
cestě, který se nám nesmí ztratit a při návratu ho zase odevzdáme.
Do Mexico City jsme se dostali po 11 hodinách letu z Londýna v 19
hod. místního času (- 7 hod. našeho). Začalo se právě stmívat a celé
velkoměsto se rozsvěcelo. Když jsme opustili bezpečně letadlo, tak
jsme se začali zajímat, kde máme své baťohy. Po chvíli k nám
opravdu přijeli po jedoucím páse. Při odbavování jsme zmáčkli
čudlík, a pokud se objevila zelená, tak jsme mohli jít. Všichni tři
jsme měli zelenou. Jen Poutník se chvíli zdržel, tak byl přesto
zkontrolován jeho baťoh, zda něco nepatřičného neveze. Všechno mu nechali i spousty jídla,
které tam měl. Našli jsme si hned směnárnu a vyměnili většinu peněz (dolary a eura na měnu
peso). (Peso vůči české koruně vycházelo přibližně 1,7 / 1). Na letišti se k nám přihnal nějaký
Čech a spustil naší řečí, zda-li neletíme, také jako oni, do Cancúnu a jestli nevíme, odkud se
letí ? Bohužel nebo spíš bohudík jsme neměli stejnou cestu do turistické metropole s mnoha
hotely, bazény a plážemi, tak jsme si popřáli alespoň šťastnou cestu. Z letištní haly jsme se
raději rychle vymotali, odmítli pár taxikářů a sestoupili jsme do pověstného metra.
V metru jsme si koupili neomezený lístek, pro jednoho byl opravdu překvapivě levný (za 2
pesos). Lístek vám to sežere při vstupu a pak můžete jezdit třeba celý den. Metro vypadá
docela slušně.
(Metro má 10 linek, z nichž 9 je obsluhováno vlaky na pneumatických
kolech. Celková délka linek je 178 km. Metro bylo poprve otevřené 4.
9. 1969 a přepraví dnes denně průměrně 4,5 miliónu pasažérů. Metro
má 154 stanic, mezi nimiž najezdí všech 2,5 tisíce vlaků ročně více
než 35 miliónu kilometrů. Všechna tato data ve svém souhrnu činí
z mexického metra největší podzemní dráhu Latinské Ameriky.
Každá zastávka metra má svůj název a symbol /pyramidu,
mravence, rafinérii, indiána... /, to aby se orientovali i negramotní.
Některé zastávky jsou i hezky vyzdobeny sochama starých
civilizací a
plastikovejma modelama architektury, výstavou obrazů zvířat nebo
vlaků metra celého světa nebo i petrolejovejma barelama či terárií se želvama. Jsou zde však
různí lidé - spousty dětí i v noci, žebráci, řečníci, hudebníci (studentská kapela, paní, co hrála na
plastovou trubku, hráči na housle nebo harmoniku), rozdávači letáků a nabízeči různýho zboží
/hudebních CD, DVD, cukrátek, žvejkaček.../. Občas to je docela zábava).
Dojeli jsme s pár přestupy na terminál bus, kde jsme si koupili lístek na autobus na 23. hodinu
směr Tehuacán. Autobus druhé třídy se rozjel a dlouho projížděl po čtyřproudových silnicích
až na výpadovku z tohohle velkoměsta.
Jeli jsme dlouho a mezi spaním jsem se pokoušel poslat Járovým
mobilem první zprávu z Mexika domu. Na silnicích byla velká
doprava. Překvapovaly mě velké neosvětlené skupiny cyklistů
doprovázené ozdobenými a osvětlenými vozy s obrazem Panny Marie
Guadalupské. Na obloze byly vidět i nějaký souhvězdí. Poznal jsem
jen (Orion a obrácený Velký vůz)
3. den - čtvrtek 12. únor
Do Teuhacánu (192 000 obyv., 1640 m n.m.) jsme dojeli ve 3 hod. a na
novém nádraží jsme se trochu omyli po cestě a dali menší ještě českou
snídani. Kluci koupili hned další lístek do Zapotitlánu de Salinas
(místa s polopouští plnou kaktusů) kam to odjíždělo hned v pět. Cesta
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dalším autobusem byla ještě potmě, ale na krajině bylo vidět, že je kopcovitá a dost vyprahlá.
Občas jsem zahlédl u silnice i první opuncie. Cesta byla dlouhá asi 25 km. Po prudkých
zatáčkách jsme přeci jenom dojeli na místo. Byla docela zima (kolem 10 °C). V této vesnici se
pomalu probouzel život, tak jsme ho nějaký čas pozorovali. Začali zpívat
první ptáci (viděli jsme naše vrabce). Zahlédli jsme pozoruhodný rostliny
tilandsie na drátech elektrickýho vedení a na střechách rostly místo
netřesku malý kaktusy. Lidi jezdili do práce, děti autobusem do škol,
otvíraly se pomalu různý krámky a hospůdky. Tak jsme do první vlezli.
Paní byla ochotná a připravila nám pravou mexickou snídani: tortily
(kukuřičný placky), černou, studenou fazolovou polívku, míchaný
vajíčka a zelenou avokádovou omáčku a k tomu nějakej černej čaj. Dali
jsme si do nosu a patřičně zaplatili a vypravili se konečně do okolí.
Cestou přes vesnici jsme za školou zahlédli u silnice ozbrojené jednotky vojáků se
samopalama, které nekompromisně kontrolují všechna podezřelá
přijíždějící auta. Tomu jsme se raději vyhnuli a po prašné cestě jsme
přišli k prvním pichláčům.
Kaktusů zde v této suché krajině byly tisíce. Dá se říct, že kromě
nich toho tady mnoho víc růst nemůže. Rostly zde opravdu vysoké
kaktusy podobné telegrafním sloupům – Neobuxbaumia tetetzo,
Cephalocereusy z delšími fousy, obrovské sudovité kaktusy
Echinocactus. Zde jim říkají „La silla de la suegra“ – v překladu židle pro tchýni (nechtěl bych být mexickou tchýní!) a mnoho
dalších krásných pichláčů. Dokonce jsme zahlédli i prvního
šedýho kolibříka. (Kolibříci jsou nejmenší ptáčci, příbuzní našim
rorýsům. Mávají křídly v elipsách rychlostí 80/sek. a při tom opylují
a sají nektar z květů. Jejich spotřeba energie na den činí až 12 000
kalorií, což odpovídá spotřebě třech vrcholových sportovců. Tuto
energii samozřejmě plně využijí, vždyť jejich srdce bije v klidu
třicetkrát za vteřinu. Jsou to úžasní letci.)
(Zdejší kopce (Kaktusové hory) jsou vcelku vysoko (kolem 2900 m n. m.). V roce 1998 tato oblast
Zapotitlan de Salinas na rozloze 490 107 ha byla vyhlášená pod záštitou UNESCO jako
biosferická rezervace. Je zde největší koncentrace kaktusů na světě - kolem 300 druhů).
Byl to zvláštní pocit procházet volně v této přirozené botanické zahradě. Tato krajina
z povzdálí připomíná možná trochu naši krajinu v oblasti třeba severních Čech, kde jsou
rozsáhlé imisní holiny a nevypadá to nějak vábně. Ovšem tady v těchto pro život tvrdých
podmínkách je mnohem více života. Stále jsme nacházeli nové a nové druhy suchomilných
rostlin. Rostly tady i velké Yuky, Beaucarnea gracilis s lahvovitým rozpraskaným kmenem,
různé druhy agáve, opuncií a opadavých trnových keřů a stromů (některé i kvetly). Taky
všemožné tilandsie, přisáté na kaktusech a větvičkách. Původně jsme tady chtěli navštívit i
botanickou zahradu, ale to se nám nepodařilo. Ušetřili jsme a podívali se do místních kopců.
Teplota s výškou prudce stoupala a my s těma těžkejma baťohama jsme si museli dělat při
průzkumu krajiny přestávky. Pár zvířat jsme taky zahlédli běžící kukačku kohoutí, červeného ptáka (pravděpodobně
Tyranovce rubínového), hrdličku, pár letících dravců a černou
ještěrku...
Cestou nazpátek z kopců do vesnice jsme již nešli po cestách
a překonávali jsme různá ohrazení pozemků ostnatým drátem
apod. Ve vesnici jsme navštívili kostel, kde mě zaujal
postavený betlém. Ježíšek byl velká panenka. Nad stájí dva
palmové listy a celý betlém byl ozdoben provázkovitými
tilandsiemi rodu Usnea.
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Ve vesnici jsme odpočinuli pod velkým stromem v jeho stínu. V blízkosti se najednou objevil
pověstný krásný motýl Monarcha stěhovavý (Danaus plexippus). (Do mexických zalesněných
hor každoročně na podzim putují milióny těchto motýlů, kteří musejí přeletět více jak 4000 km
z oblasti Velkých jezer v USA. V dubnu se další generace vrací zase ze zimoviště nazpátek.)
Zašli jsme si koupit nějakou vodu a ovoce do jednoho krámku. Překvapilo mě po našem
výběru zboží, že paní, která nám prodávala potraviny, to
neuměla spočítat, tak se nás ptala, kolik
to stojí? Tak jsme si to spočítali sami a
něco jsme jí za to dali. Na zastávce bylo
vidět na střechy domů, kde se dařilo rovněž
některým kaktusům. Zkrátka kaktusový kraj.
Odpoledne jsme odjížděli autobusem
zpátky a viděli jsme tuto suchou krajinu ve
dne. V některých vesničkách prodávali výrobky z onyxu
(minerál, který se zde nachází). V Teuhacánu jsme zašli do
obchodu se sombrérama a všichni jsme si koupili jedno na naši
cestu za pouhých 20 pesos. Při čekání na další spoj jsem zašel na internet dát první zprávu
domů. Dál jsme pokračovali autobusem do velkoměsta Oaxaca. (Oaxaca je asi 250 tisícový
město uprostřed hor – 1550 m n.m.) Večír jsme tam přijeli a dle průvodce jsme se doptali na
jedno ubytování pro cizince. Cestou jsme procházeli malý jednosměrný uličky s velkým
provozem a velkým smogem.
Hostel se nacházel v blízkosti centra. Dostali jsme jeden pokoj pro dva na terase hostelu za 80
pesos/noc. Na nádvoří roste granátový jabko a velkej fíkus benjamina, pod ním si jde sednout
ve stínu. Spolu s námi jsou tady Američani a Němci.
4. den - pátek 13. únor
Ráno jsme se ptali vrátné, kudy na autobus, kterým se dostaneme do hor. Moc nevěděla a jeden
pán řekl, že nám to ukáže. Došli jsme na zastávku. Jeli jsme chvíli autobusem městem (myslím,
že zadarmo) až k autobusovýmu nádraží. Další spoj však nejel. Tak jsme využili taxík, kterých
tu je opravdu hodně, a za slušnou cenu nás městem odvezl do vysokých zalesněných mlžných
hor do vesnice La Cumbre před vjezd do národního parku Benito Juarez. Cestou mu Poutník
dal obrázek Pražskýho jezulátka, kterých měl s sebou asi dvě kila. U hranic
parku nás hned odchytli místní „ochranáři“ a pozvali nás do informačního
centra, kde byl pro turisty asi jeden nic neříkající letáček a vyvěšená
mapka národního parku. Ptali se nás, co budeme v parku dělat. Když jsme
jim řekli, že jsme botanici a že nás zajímají rostliny, tak se podívali do
tabulek a museli jsme si koupit vstupenku pro nás za 150 pesos. Ještě, že
jsme jim neřekli, že budeme koukat i na ptáky. V tabulkách to bylo pro
ornitology za 200 pesos.
Konečně jsme vyrazili a ztratili jsme se domácím z očí. Po cestě nás překvapovala flóra. Velké
stromy, duby, jedle, borovice Montezumovy, akácie obalený všemožnými epifyty (pepřince,
bromélie, tilandsie a dokonce i orchideje – jeden druh jsme zastihli kvetoucí), na cestě vlčí
boby – lupiny, šalvěje, mléčivce, dřevnaté starčky, ...a
obrovské agáve – tequilovníky. Některé i na vysokém
květenství žlutě kvetly. Agáve rostly v jehličí pod
borovicemi, což byl zvláštní pohled. (V Mexiku se agáve
nazývá Maguej, roste jich tu kolem 200 druhů.)
Pohybovali jsme se ve výšce kolem 3000 m n.m. V těchto
horách by měla žít i puma americká, ale celou dobu se
úspěšně schovávala.
Překvapením byly občas krávy, které se ze zarostlých
roklí někdy ozývaly.
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Po cestách byly sem tam značky pro cyklisty. My jsme byli rádi, že do těch kopců můžeme
v této nadmořské výšce jít pěšky jen s malým baťohem. (Velký jsme si nechali na pokoji
v hostelu). Teplota dneska ráno byla kolem 10°C a přes den kolem 30°C.
Večír nám zastavil autobus a vzal nás zpátky do Oaxacy. (Autobusy nižší třídy se dají kdekoliv
klidně stopovat.)
Cestou zpátky na hostel jsme si dali v jednom pouličním občerstvení tortily s masem. Pak na
pokoji sloužil Jára mši svatou. Na terase je sprcha, tak jsem jí rád využil a záchod, kde
se již použitý papír hází do koše, aby se záchod neucpal. Moc hezký zvyk to zrovna
není. ☺ A před usnutím jsem využil zdejšího internetu pro ubytované a napsal
jsem další zprávu domů. Pod nohou mi proběhl občas potkan. Vedle
v hospůdce byla nějaká sláva a linuly se z ní hezký mexický písně hraný
na
kytaru a bubny. Tak jsem neodolal a s nahrávadlem jsem se tam na chvíli
zastavil.
Aby se neřeklo, tak jsem si dal i domácí pivo - bylo dobrý a kluci hráli taky
moc fajn.
5.den - sobota 14. únor
Ráno jsme se domluvili, že si můžeme baťohy zamknout do skříně a pak se pro ně zase
odpoledne stavíme. Ve městě jsme se krátce zastavili u kostela San Filipo Neri (chrám
zasvěcený mému patronovi), a u kostela Panny Marie bolestné. Vyhledali jsme si autobusový
nádraží. Zajistili si jízdenku na noční spoj k moři. Nakoupili jsme nějaký potraviny a velký
hnědý ovoce s červeným obsahem. A pak jsme odjeli do města El Tula (6800 obyv.)
(Ve starém vyřazeném, americkém školním autobuse to bylo tak, že řidič měl s sebou ještě
mladýho pomocníka, který zavíral dveře pomocí provázku a
kladky, při cestě vykřikoval směr cesty na kolem stojící, zda se
nechtějí svézt právě s ním a zároveň vybíral mezi lidmi peníze za
cestu.)
V centru jsme vystoupili a přešli jsme přes velký náměstí
s krásnou parkovou výsadbou až k bráně. Od ní se dá přijít ke zdejšímu
světovému unikátu. Rostou tu dva obrovské prastaré stromy tisovce (Taxodium mucronatum).
Jeden byl 1000 let a druhý až 2000 let starý. Ten starší (zvaný
Montezumův cypřiš) „Ahuehuete“ (indiánsky – Stařec ve
vodě) je údajně největší žijící organismus na světě
(vysoký 42 m a obvod kmene 58 m, váha 636 tun). Pak tu
je ještě mladý strom nedávno vysazený. Kdo ví, jak
vysokého stáří se on dožije? Pochopitelně se za pohled
na ně platí, takže u nich stojí pokladna. Pokud však jdete
do kostela, tak můžete projít volně. Tak jsme šli do blízkého
kostela, kde dnes na sv. Valentýna probíhali za sebou stále
nějaké slavnosti: svatby a křty. Venku před kostelem hrála místní
dechovka, střílelo se z rachejtlí a zvonilo na zvony. Samozřejmě jsme si také venku prohlédli
dva opravdu nádherné živé obrovské stromy – staroušky, které toho tady pamatují asi opravdu
hodně. (Prý se pod nimi před pěti sty lety schovali v jejich stínu Hernán Cortés se svou skupinou
vojáků.) Dneska v jejich korunách je slyšet štěbetat naše vrabce. Stromy jsou tak široký, že se
dodneška neví, zdali původně nerostly ve více exemplářích a časem do sebe nezarostly. Těžko
se i fotí, protože se na fotku strom nevejde. Pod stromem se zrovna za naší návštěvy nechali
vyfotit nevěsta se ženichem a svatebčani. V parku přeletovali krásní barevní motýli, také i
jeden monarcha. Na opečovávaných záhoncích kvetly růže, strelitzie a další
květiny, taky zde mají docela často sestříhané zelené keře do tvarů různých
zvířat nebo dalších podob. Pod nejstarším stromem jsme se usadili a dali jsme
si v jeho stínu tropický plod, co jsme ráno koupili. Chutnal trochu jako sladký
bláto, ale za zkoušku to stálo. Prohlédli jsme si některé stánky s pohledy a
s ručně pletenými barevnými látkami. Zašli jsme až k obchůdku s místním
pitím, kde nám zkušený odborník nabízel na ochutnání jeho dobroty. Něco
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bylo opravdu dobrý, tak jsme neodolali a třeba kokosový nebo ananasový koňak jsme si
odnesli. Zpátky do Oaxacy jsme se vraceli odpoledne autobusem. Procházeli jsme náměstí, kde
nám předvedl pouliční prodavač své výrobky. Byly to barevné malby na papíru, vytvořeném ze
stromové kůry (amate). (Tento papír vyrábějí indiánské ženy kmene Otomí, které kůru uvaří,
poté vlákna rozloží a tlučou do nich, dokud se vzájemně nepropojí do jednolité vrstvy. Na suchý
papír malují různé motivy z indiánské historie, aztécké kalendáře, ptáky, rostliny…) Neodolali
jsme a usmlouvali jsme pár hezkých obrázků. Pak jsme navštívili botanickou zahradu
v jednom klášteře – Jardín Etnobotánico. Byla to taková oáza uvnitř velkýho města. Zahrada je
rozdělena na několik zdejších biotopů (polopouště, vlhčí nížinné lesy a horské...). Zaujalo mě,
že zde téměř 6 měsíců v roce neprší. Mají tady obrovské nádrže vody, které
se naplní ze všech střech v období dešťů a voda vydrží na zalévání po
zbytek suchého roku. Viděli jsme dřevo, co zbarvuje vodu do červena,
mýdlový strom -- Mýdelník pravý (Sapindus saponaria), z kterého
mniši používali jeho plody pro praní prádla, tisíc let starý kaktus…
Létalo tady i několik ptáčků a šedivý kolibříci. Do hostelu jsme zpátky
došli taky pomocí GPS, kde si Jára uložil souřadnice našeho
ubytování. K velkému překvapení došlo, když zjistil, že ze zamknuté
skříně,
kam jsme si uložili svá zavazadla, zmizely jeho boty. Ostatní věci
naštěstí
byly v pořádku, ale viník se nepřiznal, tak si Jára musel zajít rychle
koupit nějaký náhradní boty do města. To se povedlo a stihlo před odjezdem autobusu do
Puerto Ángel ve 20 hod.
6. den - neděle 15. únor
Přes noc jsme přejeli hory a dostali jsme se až k moři
do městečka Puerto Ángel
( 2500 obyv.). Autobus nám zastavil hned u přístavu
v 7 hodin ráno. Venku rostly kokosové palmy a bylo
teplo a vlhko. Zrovna se rozednívalo a spousty ptáků
již zpívalo a křičelo. Na molu seděli pelikáni hnědý a
rackové. Na nebi přelítli fregatky a poprvé jsem mohl
spatřit šumějící Tichý Oceán… Pak jsme taxíkem přejeli podél
pobřeží do vesnice Mazunte (450 obyv.). V krásném bílém
jednoduchém kostelíku s okny bez skel, kde nikdo nebyl, Jára sloužil mši svatou. Pak jsme si
u cesty koupili nějaké ovoce (banány, mango, pomeranče) a šli
jsme do návštěvního centra se želvama (Centro Mexicano de la
Tortuga), kde je želví akvárium a výzkumné, záchranné centrum,
které chová všech 7 druhů mexických mořských želv a další
zdejší vodní a suchozemské želvy ve výbězích s bazénky.
Některé želvy mají v akváriích, další v bazénkách a ve vaničkách.
Po dosažení určitého stáří a určité velikosti některé želvy znovu
vypouští do volné přírody. Chovanci byli krásní, zvlášť karety s
lesklým
žlutohnědým krunýřem.
(Každoročně na Mexické pláže putují karety a kožatky
z velké dálky, aby zde nakladly svá vejce. Připlouvají na
břeh v noci, často při ustupujícím měsíci. 50 až 200 vajec
zahrabou do písku a po 6 až 10 týdnech se vylíhnou želví
mláďata. V noci se vydávají do moře. Jenom 2 až 3 ze 100 se
dožijí dospělosti z důvodu velkého ohrožení člověkem a
predátory.)
Nemohli jsme samozřejmě opomenout zdejší krásnou písečnou pláž, na
kterou jsme se brzy přesunuli. Nebylo tady moc lidí, což bylo sympatický. Došli jsme až ke
skalnatému mysu Punta Cometa na západním konci pláže Mazunte. Je to nejjižnější cíp státu
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Oaxaca. Sluníčko ostře pálilo a teplá voda lákala ke koupání. Zkoušeli jsme plavat ve vlnách a
s Járou jsme prozkoumávali skalnatý mys, kde žily spousty
zajímavých mořských krabů, ježků a přisedlých živočichů.
Napadlo mě, že bych si mohl zašnorchlovat s brejlema a
dětskou trubkou, kterou jsem si proto u nás koupil. Byl to
zprvu zvláštní pocit, ale časem při
pohledu na ten mořský svět se mi to
zalíbilo. Celá hejna pestrobarevných
rybek proplouvala mezi útesy a já jsem
se jich mohl téměř dotýkat. Tohle člověk
nemůže přes hladinu spatřit jedině, když se potopí. Je to nádhera a člověk
si i na dýchání pod vodou začíná zvykat. Horší však je, že za chvíli ztratí
orientaci. Což se mi stalo, a když jsem se podíval z vody ven, tak jsem se nadechl mořský vody
a to není nic dobrýho  Zjistil jsem, že jsem docela daleko od břehu a ještě se dusím. Začal
jsem trochu zmatkovat a plaval jsem rychle zpátky. Ovšem mezi tím přicházel příliv (pravá
mexická vlna) a se mnou to pěkně házelo na ostrý kameny. Ztrácel jsem rovněž sandály, který
se stále ve vodě povolovaly. Po chvíli se mi přece jen povedlo dostat se přes skaliska až na
pevnou půdu. Slaná voda mi jistý odřeniny dobře dezinfikovala. Na pláži jsme si pochutnali
na
čerstvém ovoci a raději jsem při přílivu chodil již jenom podél pláže a
sbíral pěkný části mořských lastur. Večír jsme se přemístili na korbě
dodávky do městečka Pochutla (10300 obyv.) Zjistil jsem, že mám
pěkně spálený záda od sluníčka a ještě mně chytla z ovoce
„Montezumova pomsta“. Před dalším odjezdem jsem si stačil
odběhnout a za chvíli nás autobus odvážel do města Salina Cruz
(75000 obyv.). V autobuse mně znovu přepadly střevní potíže a ač nerad, musel
jsem prosit řidiče, aby mi na chvíli zastavil – španělština není má silná stránka, ale slova: „Po r
favor, una minuta“ byla pochopena. Ve městě jsme se seznámili na nádraží s jednou Češkou Martinou a jejím mexickým přítelem Jesusem – cestují do Salvadora na duchovní cvičení.
Z nádraží nám odjížděl další autobus přes noc směr Guatemala.
7. den - pondělí 16. únor
Další den trávíme zase přejížděním v autobusech a colectivem do San Jucytán a z Ariaga do
Tapachuly (nejjižnější město Mexika 180000 obyv.) přes Santo Domingo (3500 obyv.) do Unión
Juárez (2500 obyv., 1300 m.n.m.) a do horské vesničky Talquián. Dál již to nejede.
(Colectivo – jsou mikrobusy nebo minibusy. Jezdí po
stanovených trasách často vyznačených na předním skle.
S odjezdem se čeká až se colectivo naplní /alespoň 10 lidí /.
Jízdné se platí většinou na konci cesty a závisí na ujetých
kilometrech, vybírá je zaměstnanec řidiče. Můžete vystoupit
a nastoupit na kterémkoliv rohu. Často bývají na předním
skle praskliny. Je to dáno i tím, že lidé nepoužívají pásy.)
Jsme hodně vysoko a odtud jdeme po posledním malém nákupu potravin dál pěšky.
Cesta se klikatila stále nahoru. Byla dost prašná a baťohy čím dál těžší. Vstupovali
jsme do deštného tropického lesa, kde je spousta krásné bujné zeleně, vlhka a tepla.
Místy byl však prales vykácen i na svažitém terénu a přeměněn na políčka
s kukuřicí…nebo pastviny. Jednou nás vyhnali z cesty nějací pastevecký psi,
tak jsme zvolili cestu jinou, bez psů. Tím jsme se také místo do vesničky
Papales dostali později do horské vesničky Trigales (již v Guatemalském
území). Po několika hodinách cesty jsme potkali jen několik místních
lidí, kterak se vracejí do svých domovů s náklady potřebných věcí.
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Všechno si musí vynosit většinou sami nebo někdy i za pomoci mul. Břemena mají zavěšené
přes hlavu. Do kopce jsme se potili, až z nás lilo. Občas jsme dělali v zatáčkách přestávky.
Seznámili jsme se Guatemalcem jménem Doroteo Roblero, je to správný milý
člověk. Pokračovali jsme cestou s ním. Po cestě jsme překročili mexickoguatemalské hranice. Doroteo bydlí v malinké vesničce, kde žije pár
desítek lidí. Je zde dokonce malá škola a kostelík, kam občas dochází
pan farář. Náš známý bydlí v krásné chaloupce ověšené kytkama. Pozval
nás k sobě domů. Představil nám svou ženu Jolandu. Večír nám dali
tortilly s černou fazolovou polívkou a
skořicový čaj. Dlouho jsme si s nimi povídali.
Paní nám pak vymetla hliněnou podlahu a dala
nám tam jakýsi molitan na spaní. Mohli jsme tam přespat a manželé šli
spát do druhé chaloupky hned vedle, která slouží asi jako obývák a
ložnice. A my jsme spali v chaloupce, kde byla kuchyně a spíž.
8. den - úterý 17. únor
Přes noc se hodně ochladilo a ráno byl kolem šedivák. Vstávali jsme v 5:30 hod. Překvapivě nás
vzbudilo guatemalské křesťanské rádio Maria, které Doroteo s oblibou poslouchal. Po snídani
jsme se rozloučili a vyrazili jsme do kopců jen s malým baťohem na vulkán Tacaná (4100
m.n.m.). Pohled nad vesnicí byl nádherný. Zrovna se rozednívalo a slunce osvicovalo kužel
jisté guatemalské sopky. Spodek sopky byl pokryt mračnem.
Cestou jsme trochu bloudili a čekali na sebe. Vegetace se postupem cesty měnila a z bujné
tropické se spoustou epifytů se změnila v horskou s borovicema a
jedlema. Ve výšce asi 3500 m.n.m. nám Poutník řekl památnou
větu:“ Řeknu vám pravdu, dál už nejdu“. Tak jsme se s Járou
odpojili a Poutník na nás čekal (a zatím asi na 4 hodiny tvrdě
usnul na sluníčku). My jsme pokračovali pomalu až na vrchol.
Nebylo to snadný. Byli jsme dost unavený, špatně se dýchalo a
měli jsme málo vody. Nakonec jsme se asi ve 13 hod. vyškrábali
až na vrchol sopky. Za dnešní den jsme měli převýšení 1600 m
(tedy jako výška Sněžky od moře). Zpátky jsme procházeli opět
z horského mlžného borovicového lesa do deštného pralesa s pastvinama a políčky do vesnice.
Přišli jsme akorát před setměním, asi v 18 hod. Večír jsme si opět rádi s domácími popovídali.
Přišla se na nás taky podívat setra Jolandy. Vesničani se tady v této době s cizinci moc nevidí.
Nejvíce jich prý projde vesnicí v období Vánoc. Šli jsme zase spát.
9. den - středa 18. únor
Ráno jsme se po snídani rozloučili a poděkovali našim přátelům.
Na památku jsem jim dal deku z letadla. Cesta zpět byla prašná.
V pralese monstery, filodendrony, kaly, stromové kapradiny,
fíkusy, gunery s obrovskými listy... krásní motýli. Šli jsme zpátky
do vesnice Talquián. Na cestě nás vyhlížely děti, se kterými jsme
se již cestou
nahoru setkali a nabídli jsme jim bonbóny.
Myslím, že jsme jim zase udělali radost. Ve
vesnici jsme si stopli malé colectivo a odjeli v počtu 22 cestujících do
vesnice Union Juarez a města Tapachuly. Skončili jsme na nádraží. Využil
jsem chvilku času a hledal jsem kolem nádraží poštu, abych poslal
domů lístky, ale marně. Zřejmě to tady nepotřebují. Tak jsem zašel
alespoň na internet a dal jsem zprávu domů. V 17:30 hod. jsme
odjeli do Comitan Domínguez (70 000 obyv., 1635 m.n.m.).
Dojeli
jsme tam asi ve 23:00 hod. Začali jsme potmě shánět ubytování. Ve
městě již všichni spali. Prošli jsme kus města, ale nakonec jsme našli hostel le Monte Bello.
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Měli tady volno, a tak pan domácí vystrčil hlavu ze dveří a pustil nás dál. Přes dvorek, kde
rostlo několik stromů se zavěšenýma orchidejema, nás zavedl do malého pokoje.

10. den - čtvrtek 19. únor
Ráno jsme odjeli colectivem do Las Margaritas. V Margaritas na náměstí, kde jsme dlouho
hledali odvoz do pralesa, nám pomohl jeden Jehovista. Domluvil nám spoj s ostřílenýma
protivládníma rebelama, kteří vlastnili jistou dodávku. V 11 hod jsme
vyrazili na korbě ještě s deskama vlnitého plechu a kanystrem
benzínu. Cesta do San Quentin vedla přes hory doly po silnici. Pak
dodávka zastavila, protože bagr musel z cesty odstranit ohromnou
kupu hlíny z připravované silnice. Za chvíli to bylo opět
průjezdné, avšak cesta byla mnohem horší. A pak už jen přes
hrboly a výmoly. Pastviny a políčka se proměnily v prales.
Nebylo možné se mnoho rozhlížet kolem sebe, jelikož to
s náma stále házelo a všude byl zvířený prach. V jedné
pralesní vesničce jsme na hodinu zastavili a mohli jsme si
v otevřené dřevěné hospůdce dát levný oběd (fazole
s těstovinami). Nabídl nám ho pan prodavač, který jinak ležel
v hamace a odpočíval. Koupili jsme si od něho i nějakou balenou vodu. Trochu jsem chtěl
zkusit vyfotit místní obyvatele, ale všichni byli přes poledne zalezlí a děti se nás bály. Dál
jsme pokračovali pomalu opět přes výmoly nějakou tu hodinu. Občas jsme projížděli přes
další vesničky a prales přeměněný v zarostlá políčka s banánovníky a kukuřicí… Stálé
houpání mně nějak neudělalo dobře a hrozně rád jsem vystoupil ve vesnici San Quentin. Na
nic jsem nečekal a běžel jsem hned do křoví, ale po chvíli jsem zjistil, že tam již někdo přede
mnou za stejným účelem taky byl. Uprostřed vesnice je široká rovná cesta sloužící jako letiště.
Vedle vesnice je vojenská základna zřízená zřejmě na potlačení zdejších rebelů proti vládě
(„Zapatistů“). Přecházeli jsme dlouhé letiště a přes pastvinu jsme došli do další vesnice
Emiliano Zapata. Je tady hospůdka, obchod, ubytování a škola s basketbalovým hřištěm.
(Fotbal a basketbal je v Mexiku dost oblíbený sport.)
Na konci vesnice, na soutoku dvou řek, byl zřízen kemp pro cizince. Domácí nám moc
nedoporučovali spát jinde, jelikož to není bezpečný. Tak jsme tady zůstali. Mohli jsme se
ubytovat v jednoduchý chatce. Byly zde i záchody a sprcha, kterou jsme využili.
Byli jsme dost černí od prachu z cestování. Ubytování bylo teda za dva dny dost
drahé - 940 pesos. Do ceny nám však nabídli možnost projet se další den po
laguně Miramar. Večír jsme našli v chatce velkýho černýho škorpióna. Shodil
jsem ho kloboukem ze stropu, ale na zemi jsme ho nemohli dlouho najít. Až se to
nakonec povedlo a poslali jsme ho ven. Také po stěnách
přebíhaly
některé žabky. Večír se ozývaly z vesnice nějaký odrhovačky,
zřejmě ze zábavy. Mimo to se začaly ozývat od soutoku
postupně hlasy žab. Šel jsem se za nimi podívat a opravdu jsem je našel
v mělčinách u řeky. Nechaly mě přiblížit se k nim docela blízko.
Čelovkou jsem ropuchy obrovské (Bufo marinus) osvětlil a vyfotil.
V noci na světlo u sprchy přilétali různí hmyzáci (mravkolev, sarančata,
můry…), také se v jednoduché elektrice skrývali noční gekoni.

11. den - pátek 20. únor
Ráno bylo probuzení v 6 hod. a před 7. hod. jsme šli s naším průvodcem od kempu k laguně
Miramar (400 m.n.m.). Cestou jsme přecházeli pastviny a již vykácené, nyní křovím zarostlé
plochy. Došli jsme až ke zbytku původního pralesa „pro turisty“. Během cesty proběhla nad
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námi krátká bouřka. Náš průvodce ji předem předpovídal, tak na pět minut. Sprška trvala asi
čtyři minuty. ☺ Celá cesta k jezeru normálně trvá hodinu. My jsme ji šli
dvě hodiny, protože jsme všechny kytky museli vidět a nafotit. A co jich
bylo. Spousty epifytních orchidejí – některé již kvetly. Na laguně
uprostřed pěkného pralesa bylo několik kánoí. Průvodce nás vzal na
projížďku. Byl to moc hezký pohled z loďky do okolí. Na převislých
větvích visí spousty krásných orchidejí a tilandsií. Ke všem zajímavým
kytkám jsme chtěli samozřejmě připlout, čemuž moc průvodce
nerozuměl. Navštívili jsme i zatopenou jeskyni s netopýry a velkými
vodními želvami. Na jedné skále byly mayské kresby. Na stromě u
břehu jsme si všimli krásné černožluté užovky, kterak se plazí po větvi s popínavým
kaktusem. Průvodce nám tvrdil, že je tento had jedovatý, ale pro
náš zájem se stále točil s loďkou pod větví. Později jsme zjistili, že
jedovatý není. Jednalo se o užovku brazilskou (Spilotes pullatus).
Ze břehu nad hladinu se skláněly stromy
s krásnými tyčinkovitými bílými květy.
Když květ odkvete a spadne na
hladinu, hned ho sežerou ryby. Na hladině jsme
zahlédli mrtvého kolibříka, kterému se nepodařilo
přelétnout jezero. Přes hladinu se v jednom místě
ozývali z velké dálky z pralesa vřešťani.
Nenapadlo by mně, že se opice můžou ozývat
podobně jako hladoví lvi. Když dostal průvodce žízeň, napil se přímo z hladiny. Voda byla
opravdu průzračná. Přijeli jsme do zátoky ke břehu s lekníny a prodrali jsme se postupně na
vrchol jedné skály, kde byl krásný výhled na celé jezero i na druhé jezero, ve kterém by měli
žít krokodýli. Na vrcholu rostly begónie a velké anturie a množství dalších zajímavých kytek.
Když jsme se vraceli ze skály dolů, tak nám průvodce ukázal několik
střepů mayské keramiky... Nechoval se k nim zrovna z úctou a aby
nám předvedl, že jsou pravý, hodil jimi o skálu. Ještě jsme se na
chvíli zastavili u skály s vytesaným „mayským bojovníkem“ (?).
Průvodce nám tvrdil, že ho vytvořili Mayové s Aztékama, to se nám
sice nezdálo moc pravděpodobný, ale bylo to hezký. Trochu jsme se
s naším průvodcem zdrželi a zpátky jsme se vrátili až v jednu hodinu
odpoledne. Každý den v této době přichází vítr a zvedají se vlny. Malou kánoi není snadné
v těchto vlnách ovládat. Šli jsme proto raději menší úsek podél břehu a průvodce plul zpátky.
Na konec cesty nás ještě převezl. U jezera jsme si dali něco dobrýho k jídlu z vlastních zásob.
Nedalo mi to jen tak sedět, tak jsem se přitom prodíral chvíli
podél pobřeží. Během krátké chvíle jsem zahlédl krásného
rybaříka na kameni a asi pět druhů kvetoucích orchidejí. Vypadá
to tady moc hezky. Cestou zpátky jsme šli po cestě již bez
průvodce, takže jsme často odbočovali do okolní džungle. Bylo
stále na co se dívat a co obdivovat. Velké množství různých druhů
krásných rostlin a stromů. Zajímavé byly převážně staré stromy
spadlé na zem, jelikož jsme na nich mohli z blízka vidět spousty
epifytů, ke kterým se člověk do té výšky jinak nedostane.
Z každého většího stromu vysely dolů kořeny fíkusů – škrtičů a
liány. Po některých se dalo dobře šplhat ☺ . Někteří pralesní
velikáni mají rozložené části nadzemních deskovitých kořenů
kvůli lepší stabilitě ve vlhké půdě. Prodírání mezi
zastíněnou vegetací není zcela jednoduché a začínal
jsem trochu rozumět všem chlapům - domorodcům, kteří nosí stále u sebe
mačetu. Některé liány, palmy a akácie jsou překvapivě pichlavé.
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Domníval jsem se, že bude v džungli více zvířat vidět a slyšet, ale asi se nám dobře
vyhýbali. Jen sem tam prolétl nad cestou barevný motýl. Najednou na nás
volal Poutník, že něco má. Na cestě stál indián s rozloženým dřevem na
topení a Poutník. Když jsme přišli blíž, uviděli jsme velkýho chlupatýho
sklípkana, který vypadl z toho dřeva.
Indián ho chtěl zabít, ale Poutník mu vysvětlil, že si ho chceme
prohlédnout a vyfotit. Pak jsme ho nechali odejít do pralesa. O kus dál si
Poutník všiml mravenců rodu Atta, kteří jsou zajímaví tím, že
odnášejí části rostlin, které ukousali, do svého
mraveniště, kde jimi krmí zvláštní houbu, kterou zase
potřebují ke svému životu oni. Chvíli jsme se proto bavili tím, že jsme jim
nechali na cestě žlutý květ z jednoho stromu a oni ho porcovali a odnášeli po cestičce za sebo u
někam do svého mraveniště. Jelikož již nebylo mnoho času do setmění, tak jsme pomalu
opustili prales a přes pastviny s krávama a koněma jsme se vraceli do vesnice. Cesta byla
označená dřevěnými kolíky, tak jsme nezabloudili. Z pastvin jsme si
přinesli taky pár klíšťat. Ve vesnici jsme našli malý obchůdek, kde
nám udělali i večeři – okoun s fazolema a tortily. Přes den byla
teplota přes 30°C a v noci 26°C. Ale stejně jsme usnuli.

12. den - sobota 21. únor
Ráno jsme se probudili již za světla. Po snídani šli Jára s Poutníkem zjistit čas odjezdu ze San
Quentin. Dopoledne jsem nejdřív sám a pak s klukama šel na prohlídku místní flóry kolem
soutoku řek (filodendrony, orchideje, mimosy...). Trochu jsem si
zaplaval v teplé řece. Na jednom místě si kluci z vesnice chytali na vlasec
ryby. Chytli zrovna dvě (okouna – toho, co jsme včera jedli, a sumečka).
Pak jsme dali ještě rychlý oběd u místních jehovistů (tortila a maso, nic
moc a drahý) a ve 12 hod. jsme odjížděli dodávkou do Ocosinga (asi 100
km vzdáleného). Cesta byla prach a štěrk a udusaná hlína a taky hrboly a
výmoly. Každý, kdo se na cestu s námi dal, byl po chvíli jako prašivka.
Překvapovali mě někteří navonění a
nagelovaní kluci, kteří se s námi vydali po této
cestě. Počet lidí se střídal, jak jsme projížděli
vesnice. Bylo nás i dvacet jedna v malé dodávce (pick-up). Většina
lidí stála a držela se kovové konstrukce. Dojeli jsme konečně do
Ocosinga (26 500 obyv., 900 m.n.m.) asi v 6 hod. večer a místní se při
pohledu na nás začali smát tomu, jak vypadáme. Našli jsme ještě
colectivo a dojeli jsme hornatým terénem do San Cristobal de Las Casas a hned dalším
colectivem po dálnici pořád s kopce asi 80 km (z výšky 2100 m.n.m. do 500 m.n.m.) do Tuxla
Gutieréz (860 000 obyv.). Cestou auta zastavovala vojenská kontrola. Vše bylo
v pořádku a jeli jsme dál. Řidič nám poradil i dobré ubytování nedaleko
zastávky. Je to ubytovna, kde je na pokoji i záchod se sprchou a velkým
větrákem. Přesto nás v noci stále píchali komáři, že se nedalo moc spát.

13. den - neděle 22. únor
Vstáváme v 7:30 hod. a jedeme colectivem k řece, kde v přístavu čekáme
asi 2 hod. než nás bude 10 lidí na naplnění lodě. Předběhl nás
německý zájezd. Pak jsme se dočkali, dostali jsme záchrannou vestu
a nastoupili jsme na motorový člun. Vyjeli jsme do kaňonu
Sumidero. Podjeli jsme velký most přes řeku Grijalva, pod kterým
létalo několik křiklavých papoušků. Dál se již zvedaly pomalu
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vysoké skály po obou březích. Některé byly přes 500 metrů vysoké. Od vody k vrcholu kaňonu
je to na některých místech dokonce až 1200 metrů a kaňon je dlouhý pětatřicet kilometrů. Vo da
je hluboká zase až 50 metrů. Skály jsou místy porostlé vegetací. Jedeme dost rychle lodí, tak se
nedá mnoho fotit. Přesto loď občas přibrzdí a můžeme vidět několik
druhů ptáků (kondoři, volavky, pelikáni, kormoráni…) a dokonce
v jednom místě i opice chápany, jak se pohybují ve větvích
stromů a také jednoho krokodýla, jak se vyvaluje na
skalce u vody. Na jedné skále je malá svatyňka s
Pannou Marií. Další skála připomíná svým
tvarem vánoční stromek – je tvořena travertinem po
kterém přetéká za dešťů voda. Na konci naší cesty (která
trvala asi 2 hod.) je velká umělá přehrada Manuel Moreno Torres, známá
jako Chicoasén, která svou energií zásobuje jak zdroje v Mexiku, tak i
v Guatemale. Zpátky jedeme colectivem do
centra velkoměsta Tuxly. Dáváme si oběd
v restauraci (kuře s rýží a ovocnou kořeněnou omáčkou + dobré pivo a
kokosový puding). Navštívili jsme katedrálu sv. Marka, kde právě byla
mše svatá. Před chrámem jsme potkali sestry františkánky. Chvíli jsem
hledal poštu, ale zase marně. Odpoledne jsme našli spoj colectivem do
zoo. Zoologická zahrada mě hodně překvapila, jak byla hezky moderně
vytvořena a hlavně jsme tady mohli vidět mnoho zvířátek, která se
vyskytují ve státě Chiapas (od jaguára po rosničky). Zajímavé bylo, že jsme
v zoo při pozorováni a fotografování zvířat spatřili, že jsme pozorováni a
fotografováni také my od místních návštěvníků. Zřejmě jsme pro ně byli
pozoruhodnější než vystavená zvířata. ☺ Další pozoruhodnost byla, že některá
zvířátka měla den otevřených dveří a pohybovala se volně i mimo své výběhy.(např. chápani,
hlodavci aguti nebo pralesní bažanti či jelínci). V areálu zahrady jsem konečně našel malou
poštovní schránku, tak dva pohledy mohly v klidu putovat domů. (Zřejmě je ale v Mexiku více
sběratelů pohledů než poctivých pošťáků, takže lístky zatím nedošly).  Po
zavíračce jsme odjeli colectivem zpět do centra, kde jsme si dali
lehkou večeři a ochutnali jsme ve studentské restauraci například
mořské kamaróny (krevety). Podle GPS jsme našli ve spleti uliček
zase naše ubytování. Večír na pokoji sloužil Jára mši svatou.

14. den - pondělí 23. únor
Ráno před snídaní jsme měli na pokoji opět mši svatou. Potom jsme se přesunuli colectivem
stále do kopce do San Cristobalu de las Casas (125 000 obyv., 2260 m n.m.). Zde bylo zataženo a
docela chladno (asi kolem 10°C, což je v únoru neslýchaná věc). ☺ Prvně jsme si šli najít levné
ubytování. To se podařilo nedaleko nádraží za 180 pesos pro
všechny. Ubytovali jsme se ve dvou pokojích, které měly plesnivé
zdi a neměly okna, taky zlobilo světlo, ale jinak to bylo fajn. Brzo
jsme vyrazili do starobylého města plného malých uliček. Podívali
jsme se do františkánského, dominikánského a jezuitského kostela.
Na náměstíčku se k nám hned přihrnuly první indiánky se svým
zbožím. Byly dost neodbytný, ale na poprvé jsme docela odolali. Pak
jsme se raději přesunuli do blízkého kostela. Přišla za mnou malá
špinavá holčička a stále mi nabízela, abych si od ní koupil malou
panenku. Vysvětloval jsem jí, že má sice panenku hezkou, ale že se
v kostele neobchoduje. Neuměla to pochopit, a tak jsem jí udělal radost a teď mám panenku já.
Poutník zatím kdesi v kostele domluvil zajímavou návštěvu diecézního muzea u kostela.
Mohli jsme tam na chvíli nahlédnout a podívat se na obrazy zdejších biskupů.
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(Také zde byl vyobrazen slavný obhájce indiánských práv, biskup, podle kterého bylo
pojmenováno toto město- Bartolomeo de Las Casas.). Měli zde archiv starých map a
originálních starých spisů.
Když jsme už byli v Cristobalu, tak jsme samozřejmě museli
navštívit velké trhy s indiánským zbožím všeho druhu (vyšívané
oblečení, hamaky-houpací sítě, šperky, různé
ozdoby a hračky…) Bylo toho zde opravdu
hodně a moc krásných věcí (některé dokonce
vyrábějí přímo na trhu). Na trhy sem každý den
putují
z různě vzdálených míst indiáni kmene Tzeltal a Tzotzil. Je zajímavé, že
mestici prodávají své zboží ve stánkách, zatímco praví indiáni prodávají
své zboží výhradně přímo na zemi. Protože bylo opravdu nezvykle
chladno, koupili jsme si pár věcí na sebe (mikinu s kapucí, tričko a
pončo). A bylo nám hned tepleji.
Taky jsme nezapomněli na oběd a zašli jsme do hospůdky, kde za zpěvu
a hry na kytaru několika tradičních Mexičanů jsme ochutnali místní
speciality – hovězí maso a tortilové lupínky. Kokosový koktejl nám
objednal Jára, protože měl dneska narozeniny (40 let). Přinesli nám
taky
navíc krevetu v omáčce v malým hrníčku.
Tohle pití bych asi nezvládl, tak jsem to
dal Poutníkovi, který na to měl chuť.
Zpátky jsme procházeli znova další
trhy a zakoupili jsme i několik pravých
mexických dárků (např. pletené želvičky,
krabičky…). Indiáni se nechtějí nechat fotit, aby neztratili duši, a tak to bylo
někdy dost náročný vymýšlet způsob, jak je nafotit tak, aby mně neviděli.
Podívali jsme se také do několika obchodů. V jednom jsme si koupili ustřiženou
mexickou vlajku, v dalším nějaké ovoce (kokosový ořech, ananas a guajavu). Na
ulici nás zastavili kluci, co měli plný košíky keramických zvířátek, tak mě po
chvíli nabízení taky dostali. A jednu kravičku? a prasátko? jsem si od nich
koupil. Před setměním jsme vystoupali na kopec s vyhlídkou na město, kde stál
kostelík. Za kostelem byla zajímavá venkovní posilovna a velký stožár s vlajkou.
Tady jsme potkali jednoho domorodce, který nám vyprávěl o historii, symbolice i současném
vzhledu mexické vlajky. (Vlajka Mexika je tvořena třemi svislými pruhy. Zleva zeleným
(nezávislost), bílým (čistota náboženství) a červeným (jednota
spojení míšenecké, indiánské a španělské krve). Uprostřed je
státní znak z roku 1823. Znak tvoří hnědě zbarvený orel
stojící na nopálovém kaktusu, který roste z vody jezera; orel
drží v zobáku zeleného hada, pod ním jsou do půlkruhu
prohnuté ratolesti dubu a vavřínu svázané stužkou v
národních barvách. Znak ukazuje starou aztéckou legendu,
podle níž putující indiánský lid měl nalézt nový domov na
ostrově uprostřed jezera, kde uvidí tuto scénu. V místě na jezeře Texcoco byl roku 1325 založen
Tenochtitlán, dnešní hlavní město Mexika.) Při stoupání na tento kopec nás zastavili malí
školáci a chtěli, abychom jim vyplnili dotazník ze školy. V dotazníku bylo: kdo jsme, odkud
jsme a kolik můžeme přispět na jejich školu. Měli to hezky
vymyšlený. Ukázali nám taky jejich učebnici, kde bylo překvapivě
několik obrázků od Zdeňka Buriana. Večír jsem zašel napsat
zprávu do internetový kavárny. (V Mexiku jich je určitě víc než u nás
a jsou otevřeny téměř celý den. Většina domácích internet doma nemá,
tak přicházejí právě sem.) Ještě jsem se prošel nočním městem a
poslouchal jsem zpěv různých pouličních kapel.
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Na pokoji jsme pak udělali ovocný hody z toho, co jsme koupili. Všechno bylo dobrý až na
guajavu – to je něco mezi hruškou a okurkou a není mi po tom dobře. 
15. den - úterý 24. únor
Ráno jsme odjeli colectivem do Ocosinga. Cesta byla samá zatáčka a do toho ještě místy pršelo
a byla mlha. (Mimo to mají všude v Mexiku před vesnicemi, ve vesnicích a rovněž ve městech
vysoké zbržďovací přejezdy. Je to dost nepříjemný, jelikož před přejezdem auto musí prudce
zbrzdit a téměř zastavit, přejet hup na jedničku, pak se zase trochu rozjet a opět hup a to třeba
ještě dvakrát.  . Ve větší rychlosti by se umělý hrbol asi zabořil do auta.) Z Ocosinga jsme
dalším
colectivem jeli asi 170 km ke křižovatce, kde jsme vystoupili a pěšky šli asi
5 km z kopce dolů k vodopádům Aqua Azul. Cestou byla políčka s kukuřicí
a u
cesty rostl durian. (Ten má obrovské jedlé plody, které se však nesmějí
převážet ve veřejných dopravních prostředcích, jelikož když dozrajou,
hrozně smrdí). ☺ Před vesnicí jsme zaplatili vstup 10 pesos. Prošli jsme kolem
školy a hřiště, kde si hráli kluci fotbal a malý holky nám ukázaly, kde se
můžeme ubytovat. Byl to hostel za 300 pesos. Na pokoji jsme našli
pravý velký americký šváby. Nechali jsme si tady
baťohy a šli se podívat na krásnou kaskádu
vodopádů Aqua Azul – Modrá voda. Vodopády byly
opravdu nádherný. Celá řeka tekla v údolí s pralesní
vegetací. Zvláštní azurová barva je způsobena oxidem mědi v horninách na dně řeky.
Podél řeky je mnoho stánků zdejších lidí, kteří si chtějí něco přivydělat od turistů. Nabízejí
mnoho hezkých předmětů, oblečení a ovoce
(banány, mango, kokosy...). Taky jsme si od nich
nějaké vyšívané haleny koupili, ale především nás
zajímala zdejší příroda, která byla opravdu krásná spousty velikánů rostoucích v blízkosti řeky, které
byly obsypány nejrůznějšími epifyty (orchideje,
bromélie, tilandsie…). Občas jsme zahlédli i malé
kolibříky a další barevný ptáky. Nešlo také nezkusit
modrou vodu na vlastní kůži. Tak jsme tam s Járou
hopli. Voda byla v tom horku moc příjemná a úplně
průzračná. Místní se v ní taky koupou, perou a loví v ní ryby. Také si
nás při prohlídce kaskád oblíbily malý holky a stále nám nabízely na
prodej různé suvenýry a ovoce. Náš zájem nebyl velký a při focení od
nás utíkaly. Naše cesta šla proti proudu řeky a stále bylo na co se dívat a
co obdivovat. Od místních jsme byli po chvíli varováni, ať dál
nepokračujeme, že tam v tuto dobu již není
bezpečno. Také žádný jiný běloch se zde již
neobjevoval. Tak jsme se opět vraceli podél
řeky až pod vesnici. Když se již stmívalo,
vyřešili jsme náš hlad v jedné blízké
restauraci. Dali jsme si dobré kuřecí s rýží.
Číšník po otázce Poutníka, zda tady nežijí infikované moskyti,
v klidu odpověděl památnou větou: „Si, amigo.“ („Což nás samozřejmě uklidnilo.“) Ve tmě
jsme se vraceli a trochu hledali cestu k našemu ubytování. Večer jsme měli na pokoji mši
svatou. V noci hodně pršelo.
16. den - středa 25. únor
Včera večer jsme se domluvili, že zde na tomhle krásným místě ještě nějakou chvilku
zůstaneme. Tak jsme ráno vstali a znovu jsme se šli projít proti proudu řeky
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a došli jsme dál než včera. Zastavil nás místní strážce a po domluvě s Poutníkem nás zavedl za
hranici, kam již turisti nemohou. Přivedl nás k místu, kde bylo vidět na
obrovský vývěr vody ze země. Jednalo se o jakýsi
prudký pramen celé řeky. Všechna voda v široké řece
pochází právě odtud. V blízkosti rostly zvláštní
křivatce a běhal tu obrovský krasec (Euchroma
gigantea) Cestou zpátky jsme zahlédli další druh
orchideje. A v jednom místě jsme si šli s Járou
zaplavat.
Pozorovali jsme i hejna
akvarijních
rybek. V řece mě píchla do žíly
nějaká
divoká včela. Druhý den mi to naštěstí
splasklo. V poledne jsme si vyzvedli
v ubytovně baťohy a hned nám
zastavila dodávka, která nás za
30 pesos odvezla až k odbočce
k vodopádu Misol Ha.
Odtud jsme šli pěšky z kopce asi 2 km k centru. Zde jsme zaplatili u budky vstup a mohli jsme
projít kolem obchodu, kde jsme si nechali hlídat naše baťohy. Vodopád je opravdu vysoký.
Padá z výšky 35 metrů do přírodního jezírka a voda odtéká krásným
údolím dál do pralesa. Na vodopád se přijela podívat spousty lidí
v zájezdových autobusech. Hodně Němců, ale také jsme si mohli
popovídat s dvěma skupinkama Čechů, což se nám dlouho nestalo.
Dva manželé přijeli s německou cestovkou a druhá skupinka (asi 6
lidí) byla z okolí Liberce a cestovali na vlastní pěst. Za vodopádem se
skrývá jeskyně, kterou jsme po dalším zaplacení s průvodcem
navštívili. K tomuto účelu jsme si vzali s sebou baterku.
Jeskyní protéká slabý potok s přítoky a uvnitř je
jezírko, napájené asi třímetrovým
vodopádem. Létají tady mezi krápníky
netopýři, je zde příjemný chládek a pořádná tma.
Pozoruhodné byly klíčící vytáhlé rostliny, které
se sem odněkud dostaly. Před vchodem bylo možné v sedimentech
najít některé zkameněliny šneků, ústřic a ježovek. To mě taky trochu
zdrželo. Dobré bylo, že jsme odtud šli dál po proudu řeky, takže jsme se ztratili turistům a
mohli
jsme nerušeně pozorovat krásnou přírodu. Řeka protékala mezi skalkama a
ostrůvkama s bujnou vegetací a tvořila různá jezírka. V nich se (mezi
akvarijníma rybama a s výhledem na vodopád) krásně koupalo. Po proudu jsou
krasný pohledy přes velké stromy pokryté liánama a epifytama. To se
člověk cejtí jako v ráji a přál by to všem. Zatímco já jsem se
koupal,
Jára s Poutníkem fotili a drobkama krmili hejna
rybek.
Jednalo se nejspíš o tetry mexické. (Což jsou
příbuzné s piraňou, ale nekoušou - jenom třeba chleba).
Na večer jsme od tohoto hezkého místa odjeli do
Palenque. Palenque bývala nedávno malá vesnice –
nyní
má asi 30 tisíc lidí a leží v nadmořské výšce 80 m n.m.
Dojeli jsme tam, když se setmělo a šli jsme hledat levné ubytování. To se
povedlo najít v malém penzionu vedle hřbitova. Večír jsme si šli na nádraží zakoupit jízdenku
na příští den do Tulumu. Nakoupili jsme si ve městě jídlo a zašli na internet dát zprávu dom ů.
Ulicemi projížděl kropicí vůz a rozprašoval do boku jakýsi insekticid proti komárům. Nejspíš i
zde je možné se setkat s malárií. Raději jsme se včas schovali k jednomu
domku, abychom nebyli pokropeni. Před spaním jsme měli na pokoji
krátkou mši svatou. Nad námi se točil větrák a za ním se krčil malý gekon.
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17. den - čtvrtek 26. únor
Po probuzení jsme navštívili hřbitov. Byl dost jiný, než na jaký jsme zvyklí doma. Hroby jsou
často betonové, barevně natřené, okachličkované a beze jmen. Některé připomínají spíš část
koupelny. Tak jsme se alespoň za ty zdejší nebožtíky pomodlili.
Od hřbitova jsme pokračovali pěšky za město po chodníku k ruinám slavných
pyramid. Po nějakém kilometru jsme však zjistili, že to je ještě asi 8 km, a
tak jsme si stopli colectivo, které nás za 30 pesos odvezlo až před bránu na
parkoviště. Tady jsme opět zaplatili a získali jsme vstupenku do areálu. Na
parkovišti bylo možné zahlédnout pralesní indiány Lacandonce s černými
dlouhými vlasy a bílými dlouhými šaty (Z dálky připomínají trochu
chirurgy). Prodávají zde turistům třeba ozdobné luky a šípy. Mayské
pyramidy jsou opravdu velkolepé. (Ruiny se skládají z asi 500 budov
rozložených na 15 km čtverečných , ale jen velmi malý
zlomek z nich je odkryt a zpřístupněn. Většina je
zcela pohlcena okolním krásným deštným pralesem. Všechny
stavby byly vytvořeny bez použití kovových nástrojů, tažných
zvířat nebo kola. Mayové patřili ve své době (4. století po
Kristu) k nejvyspělejším civilizacím na světě. Neznali kovy,
zemědělství provozovali v primitivní formě, zato však výtečně
ovládali matematiku, umění, stavitelství a astronomii.Město
vzkvétalo mezi lety 600 až 700 po Kr. V této době zde vládnul
slavný vládce Hanab Pakal. Připomíná ho jedna z pyramid
sloužící jako mauzoleum. Jmenuje se Chrám nápisů a je to
nejvyšší a nejvznešenější stavba v Palenque. Krypta s hrobkou
Pakala byla objevena až v roce 1952. Nyní se kopie sarkofágu s dalšími nálezy nachází
v nedalekém muzeu. Je to velice působivě a moderně vystaveno a představováno návštěvníkům.
Několika set kilová horní deska hrobky je známa svou freskou, na které je vyobrazená postava
indiána, která jakoby řídila kosmickou loď. Alespoň takovou představu získal Erich von
Däniken při pohledu na tento zajímavý exponát.)
Bylo velmi horko, ale vystoupili jsme na všechny přístupný stavby a
obdivovali jsme všechno, co se dalo. Na budovách z vápence byly vytesány různé
fresky a hieroglyfy. Zajímavá byla okna do písmene T. Mayské stavby zase mají
stropy do obráceného písmene V. Na jednom stropě vyselo pár netopýrů. Zahlédl
jsem několik papoušků a dokonce i krásného, ale příliš rychlého tukana.
Poobědvali jsme na jedné pyramidě rybičky s chlebem a odpoledne jsme se
pokusili podívat do okolního pralesa. Nebylo to moc snadný, protože prales
není náš les a tak se nejdříve musí najít skulina, kde vás hlídači
těchto objektů nevidí. Celý areál je totiž oplocen. Dále se musí
překonávat a oblézat spousty lián a některých pichlavých stromů a keřů.
Přitom si dávat pozor na to, aby si člověk v pralesním šeru něco neudělal a
aby ho něco nekouslo. Taky orientace mimo cesty v kopcovitém terénu bez
průhledů není snadná, a tak jsme se postupně z jednoho
kopce vrátili zpátky. Na cestě jsme potkali opět českou
skupinku, s kterou jsme se potkali u vodopádu Misol Ha.
Ukázali nám krásnou dřevěnou indiánskou masku, kterou
si usmlouvali u zdejších indiánských obchodníků, kterých je
v areálu pyramid opravdu dost. Neodolal jsem a také jsem u nich koupil
obrázek tukana, který byl vyobrazen na ptačím peru. Na jednom stromě
jsme uviděli krásný oranžový pomeranče. S Poutníkem jsme se je snažili
klackem shodit, což se opravdu za chvíli povedlo. Horší bylo to, že se vůbec
nedaly jíst – byly hrozně hořkokyselý – zřejmě pláňata jen na ozdobu.
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Podruhé jsme vyrazili do pralesa, když jsme si všimli, že za jednou pyramidou vede malá
stezka do džungle. Dali jsme se po ní, ale občas se nám ztrácela. Stále nás to ale táhlo dál a dál.
Cestou jsme objevili i zapomenutou skrytou a malou pyramidu, tak si
člověk chvíli připadal jako objevitel. Po nějaké době jsme se malou
stezkou dostali na stezku větší, která nás zavedla až na vytvořené
pastviny pro dobytek. Štípali nás zdejší komáři a zaslechli jsme řev
vzdálené skupiny vřešťanů – je to podobné jako řev nějaké velké
šelmy. Jára ještě spatřil v korunách jednoho tukana a Poutník zase
nějakou opici, která požírala na zemi mango. Brzy si nás všimli
pastevský psi a bez slitování a se štěkotem se k nám rychle
přibližovali. Nedali jsme jim však šanci se s námi zcela seznámit a
začali jsme se opět vracet. Již jinou cestou. Doplnili jsme si ještě vodu
z pramene potoka, který vypadal zcela čistý, ale raději jsme k vodě
přidali zase pár kapek kysličníku. Přes potoky a pralesem po cestě jsme se
dostali až k asfaltce do Palenque. Netrvalo dlouho a zastavilo nám poslední
colectivo a dovezlo až do města. K večeři jsme si již za tmy dali v jedné pouliční
restauraci tortily s masem a salátem. Salát byl to hrozně pálivý, a tak jsem si
večeři spláchnul nějakou kolou. Na ubytovně jsme si vyzvedli hlídané baťohy a
ve 20 hod. jsme odjeli do Tulumu. V noci nás prohlížela vojenská kontrola.
Vojáci vytáhli několik baťohů a prohledávali jejich obsah, zda tam nenajdou
nějaké drogy nebo zbraně. Prohledávali taky baťoh Járy, ale nic mu nenašli. ☺
Cestou jsme jeli přes město Chetumal, které stojí na hranici se zemí Belize.
(Toto město se zajímavou architekturou bylo zařazeno do seznamu Unesco a má
205 tisíc obyvatel.)
18. den - pátek 27. únor
Po 11 hodinách cesty jsme v 7 hod. ráno konečně dorazili do Tulumu (bohaté turistické město
na pokraji Karibského moře, na jihovýchodě poloostrova Yucatán). (Yucatán je velká, původně
z moře, vyzdvižená deska porostlá křovím. Na ní je všude vápenaté podloží s mnohýma
zkamenělinama. Pod horninou se udrží velké množství spodní vody, je tu spousty jeskyni a
cenotů). S baťohy jsme se vydali do města hledat nějaké levné ubytování. Dlouho nám to
trvalo, ale pak jsme dostali od někoho mapku města a
s Poutníkem jsme dorazili do turistického centra. Zjistili jsme, že
asi nejlevnější ubytování je právě tady. Je zde taková studentská
ubytovna se snídaní, kde přechodně žije spousta cizích studentů.
Všude je slyšet nezvykle angličtina. Mohli jsme se tady hned
nasnídat. Snědli jsme si houskový
chleba s marmeládou a zapili to
kávou. Dostali jsme klíč ke svému
pokoji. Ten byl na druhé straně ulice.
Nechali jsme si tady velký baťohy a vyšli jsme se podívat do okolí
města. Nejprve jsme chtěli k mayským ruinám na okraji moře.
Bylo to však dost daleko, a tak se nám nabídl jeden taxikář, že nás
tam levně zaveze. Tak se i stalo. V parku před areálem pyramid je
několik atrakcí pro turisty. Běhají zde indiáni vyzdobení ptačími
pery, jeden chovatel velkého zeleného leguána a Voladores
(indiánský obřad konaný na vysokém stožáru. (Čtyři indiáni
v kroji se nahoře na stožáru přivážou za nohy obmotaným lanem kolem stožáru. A pomalu se
spouštějí a otáčejí okolo stožáru hlavou dolu a pátý jim na vršku píská na flétnu.) Při focení se
na nás hned místní hnali, abychom jim za to jejich předvádění taky slušně
zaplatili. No, dlouho jsme se nezdržovali a cestou, po které šly spousty
dalších turistů, jsme došli k bráně.
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Tam jsme si koupili lístky (51 pesos/osobu) a mohli jsme vejít do mayského města na okraji
Karibiku. Bylo velké teplo a tráva mezi kamennýma stavbama byla suchá. Co nás zaujalo, byli
velcí leguáni, kteří pózovali na vršcích pyramid, které tu zbyly z osídlení. Pokud byli vyrušeni,
ukryli se velmi rychle v nejbližší puklině. Také papoušci občas hlasitě přelétli nad nízkou
stromovou vegetací. Z hradeb zbylých ruin, které jsou na skalách, je krásný pohled na pláž a
útesy, jež omývá tyrkysová voda moře.
Nejvyšší budovou Tulumu je strážní věž, sloužící jako
maják s posvátným ohněm. (Město bylo opuštěno
poměrně pozdě, asi 75 let po španělské okupaci. Uvnitř
hradeb, které jsou 3m široké a 4m vysoké a které
chránily město během častých válek mezi mayskými
městskými státy, stály paláce vládnoucích. Ostatní lidé
žili za hradbami.) Nad mořem jsme si dali oběd a občas
nad námi přelétli jiřičky, rybáci, fregatky nebo
pelikáni. Odsud jsme šli po cestě k pláži. Pláž byla celá
bílá od jemného, ale ostrého písku. Na ní rostly pravé kokosové palmy s dozrávajícími kokosy.
Pod jednou palmou jsme se usadili. Netrvalo dlouho a ochutnali jsme, jako piráti, Karibské
moře. Na pláži se válela spousta bohatých turistů. Někteří tam byli asi dost dlouho, protože
byli
pořádně osmahlí. S Járou jsme se vydali k nedalekým útesům.
Myslel
jsem, že bych si zkusil zašnorchlovat, ale skály byly velmi ostrý a
vlny prudký a velký. Ani mnoho mušlí zde nebylo, zato jsme mohli
pozorovat zblízka několik leguánů, kteří se na skalách vyhřívali. Jeden
si zalezl přede mnou do škvíry a čouhal mu ocas. Pokusil jsem se ho
vytáhnout, ale držel se pevně. Autobus zpátky do města nám ujel před
nosem. Tak jsme šli na stop. To se k večeru podařilo a dobrý domorodec nás
vzal do svého auta. Než jsme dojeli do Tulumu, zkontrolovali nás ještě
policajti, ale bylo to bez problému. Než jsme došli na ubytovnu, dostali
jsme hlad. Zaujal nás jeden pouliční podnik. Objednali jsme si rybu
dle lístku. Večeře byla dobrá, ale horší bylo placení, jelikož po nás
číšník chtěl cenu z jiného lístku, který nám předtím neukázal. Jednalo se o
to, že místo 150 pesos chtěl 315 pesos. Po delším domlouvání jsme přece jenom
chtě nechtě změkli. V turistickém centru jsme si pro spravení nálady koupili pivo a zahráli
kulečník. Jára to, myslím, hrál poprvé. Před spaním byla na pokoji mše svatá.
19. den - sobota 28. únor
V turistickém centru jsme si ráno dali výbornou snídani: houskový chleba s marmeládou, čaj,
kafe, vajíčka a vločky s mlíkem. A to všechno v ceně ubytování. Moc jsme se pak nemohli
hnout. Přesto jsme šli za město a taxík nás dovezl až k několika zdejším přírodním
zajímavostem, a to jsou cenoty. Dá se říct, že celá severní část poloostrova Yucatán je poseta
cenoty. (Jsou to vlastně různě velká jezírka vzniklá propadem vápencových jeskynních stropů.
Často jsou cenoty mezi sebou propojeny podzemím. Hodně těchto cenotů je zpřístupněno a
(někdy za mírný poplatek) se v nich můžete koupat a šnorchlovat… To jsme taky udělali.)
Navštívili jsme cenoty s názvem Cristal a Escondido za 150 pesos. A
jelikož jsme byli v první cenotě ráno sami, byl to úžasný zážitek.
Voda byla krásně čistá a bylo vidět několik metrů do hloubky. Ve
vodě plavaly spousty akvarijních rybek, jako byly například tetry
mexický nebo živorodky či sumečci. Dokonce jsme zahlídli i tři
vodní želvy. Po chvíli šnorchlování mně začala být zima, a tak
jsem pozoroval život ve vodě a na břehu ze břehu. To taky přišli
první Němci a celá jejich rodinka se hlasitě potopila v cenotě. Přes
silnici jsme navštívili i nedalekou druhou cenotu. Ta byla trochu větší a
kdosi nám říkal, že obě jsou vlastně propojené podzemní vodou.
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Nad jezírkem byla vysoká skála, ze které občas nějaký návštěvník skočil šipku. Poutník opět
na břehu relaxoval a my s Járou jsme cenotu tam a zpátky přeplavali a obdivovali zase jiné
druhy akvarijních rybek (například cichlidy). Pak jsme si dali společný oběd. V okolí bylo
bohužel rozházeno dost odpadků, které tady nikdo neřeší. Ve vápenité usazené hornině, kter á
pokrývá většinu Yucatánu, se dá najít mnoho krásných fosílií, které člověka překvapují. Tak
tomu bylo i zde a několik krásných schránek jsem si očistil a později převezl
na jiný kontinent. Ještě jsme si celou cenotu obešli pěšky a pak jsme po
lesní cestě pokračovali dál. Při procházení a pozorování
okolí jsme spatřili aguti, nosála, různé ještěrky a taky
velkýho kondora krocanovitého s červenou hlavou. Přes
nízký, ale hustý les jsme došli až na místo, kde byl
vyklučený les a domácí se zde pokoušeli něco pěstovat.
Zahlédli jsme záhonky s ředkvičkama, políčko s ananasem a
papájou. Z přírodních hlubokých studní nabírají vodu na zalejvání. Otočili
jsme se u malé kalné cenoty, kde jsme potkali dva potápěče původně
z Norska. Chystali se touto cenotou spustit do podzemí, jenž se dá odsud
proplavat až do vzdálenosti 20 km.
Cesta zpátky do města byla nejrychlejší po silnici. (jinou cestu jsme v tomto
hustém lese ani nenašli). Večeři jsme si dali ve studentský hospůdce. Opečený kuřecí maso
s tortilama a salátem podle chuti. Samozřejmě jeden salát byl taky pořádně
ostrý. K večeři nám přišli zahrát mladí nadšení hudebníci na nástroje a
k tomu jedna žonglovala s míčkama. Pak jsem zašel poslat zprávu po
internetu domů, což tady není velký problém. I v noci je často otevřeno. Na
pokoji jsme měli mši svatou. A před spaním jsme na posteli našli štěnici, ale
byla, chudák, asi jenom sirotek. Než jsme však usnuli, dali jsme si
ochutnávku tropických plodů z místní tržnice. Plody byly různé, stejně jako
jejich chutě. Dá se říct, že to bylo čím dál horší – kyselejší a trpčí. Od té doby
si pamatuji název jednoho plodu, při kterém jsem se málem osypal – Gvajáva. Vzpomínal jsem
na naše jabka a hrušky.
20. den - neděle 1. březen
Ráno po probuzení sloužil Jára mši svatou na pokoji. Pak jsme zašli do turistického centra
naposled se nakrmit. Najedli jsme se stejně dobře jako včera. A po zaplacení noclehů a snídaní
jsme vyrazili pěšky přes celý Tulum k výpadovce na směr Cóba. Zrovna zde projížděl autobus,
který nás tam bez problémů dovezl.
Cóba je malá vesnice s kostelem, několika obchody, ubytovnami pro turisty
a s jezerem. Hned vedle místa, kde jsme vystoupili z autobusu, jsme se
ubytovali v malém pokoji za 150 pesos. Přešli jsme vesnici a nakoupili
nějaký jídlo včetně levných pomerančů. Kolem jezera byla spousta
navezených vápencových kamenů s fosiliema korálů a měkkýšů.
Škoda, že jsme neměli kladívko. Na jezeře jsme zahlédli pár volavek,
anhingu, slípku, ale hlavně krokodýly. Dokonce mají tady malou
pozorovatelnu krokodýlů u silnice za 2 pesos. Ze silnice však bylo
vidět
podobně. Krokodýli se občas mihli v rákosí a splývali na hladině
jezera. V rákosí jsem zahlédl i rychlého baziliška, který prý umí běhat po
vodě. Naše cesta vedla kolem jezera až k centru s dalším Mayským
městem Cóba. Vstup nás přišel na 150 pesos. Za bránou bylo
možné vidět několik menších pyramid. Nějak jsem se dostal i za
hradby přes prales k nedalekému jezeru. Krokodýly jsem neviděl,
zato se nad jezerem vznášel orlovec říční. Cestou zpátky jsem mezi
ruinami viděl stromek obalený voňavýma limetkama. (Architektura ruin Cóba je trochu
záhadou, protože se velmi podobá mayským ruinám v guatemalském Tikalu
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(několik set km vzdáleného) a je zcela odlišná od mnohem bližších dalších mayských měst.)
Mezi vzdálenějšíma budovama se můžete svézt rikšou nebo si půjčit kolo. Ani jedno jsme však
nevyužili a šli jsme po cestách pěšky.
Při prohlídce areálu jsme se setkali rovněž s domácími skauty,
kteří tu byli na výletě.Také jsme odbočili z hlavních cest a procházeli jsme
po menších stezkách se zajímavou vegetací (tilandsie,
vanilka, akácie…) a faunou (divoké hejno krocanů).
V Cóba jsme viděli řadu menších pyramid, míčové
hřiště, kameny s vytesanými reliéfy …a hlavně
jsme nakonec těsně před zavřením města v 5 hod.
vystoupili na
nejvyšší pyramidu Nohoch Mul. Je vysoká 42 m a je
nejvyšší na Yucatánském poloostrově. Odtud je krásný výhled nad okolní
vegetací pralesa do daleka. Celou dobu byl velký vítr a zataženo, takže to
vypadalo, že bude pršet, ale nic nebylo. Na pokoj jsme přišli až večer. Byli
jsme unaveni, tak si povídáme a něco jíme, nevědouce, že v 21 hod. je
naproti přes ulici sloužena v kostele mše.
21. den - pondělí 2. březen
Ráno jsme něco pojedli, zaplatili nocleh a vyšli jsme za vesnici zkusit štěstí stopnout něco do
mayského města Chichen Itza. Hodně dlouho se nedařilo a nebyli jsme si jisti, jakým směrem
je to lepší. Zašli jsme při čekání i na blízký hřbitov. Dost mě překvapilo, kterak s mrtvýma
zacházejí. V některých betonových hrobech je uložena pouze dřevěná
bednička (na jabka) s nasypanýma kostma. Hroby jsou často zcela
odkryté. (No, u nás se mají přeci jenom nebožtíci lépe.) Mnoho aut
nejelo, tak jsme nakonec využili taxi, které nás odvezlo do Valladolid
až k terminálu colectivo. Na nádraží jsme čekání využili koupením
nezdravého, ale levného hamburgeru a nějakého jídla. Když se
colectivo - mikrobus naplnil, tak jsme vyjeli do Chichén Itzá. Přijeli
jsme až k bráně. Chichén Itzá je nejslavnější a nejlépe zrestaurované
mayské město na Yucatánu. Všude je velmi mnoho lidí. Domorodci nabízejí
své zboží. Vstupné je pro nás 330 pesos. Zadarmo jsou
alespoň záchody a úschovna zavazadel. Přes zástupy
indiánských obchodníků s ručně vytvořenými
suvenýry pro turisty, které lemují všechny cesty, jsme
se dostali k první velkolepé pyramidě – El Castillo. (Je
to stavba 25 m vysoká. Na všech čtyřech stranách je
schodiště s vytesaným opeřeným hadem. Pyramida
postavená každým rohem k jedné světové straně sloužila
zároveň jako velký kamenný kalendář. Každé schodiště
má 91 schodů, když se přidá plošina na vrcholu, součet
dává 365, počet dnů v roce. Během jarní a podzimní
rovnodennosti vytváří světlo a stíny na straně severního
schodiště řadu trojúhelníků, které napodobují plazení hada. V březnu
had šplhá nahoru, v září dolů.)
V mayském městě, ve kterém jistou dobu žili také Toltékové, jsme
navštívili ještě mnoho dalších staveb: plošina lebek, plošina orlů a
jaguárů, skupina tisíce sloupů, observatoř (odtud dokázali původní
obyvatelé pozorovat planetu Venuši a stanovit dobu jejího oběhu). A
také velké míčové hřiště, které je ohraničeno vysokými zdmi, na nichž
jsou připevněny kamenné kruhy. Na koncích hřiště stojí chrámy.
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(Hráči zde hráli s tvrdým gumovým míčem pouze za pomoci loktů a nohou cosi podobného
fotbalu a basketbalu. Pokud se jednomu hráči povedlo prohodit míč kamenným kruhem, tak
jeho družstvo vyhrálo a poražené družstvo bylo zpravidla obětováno bohům. Pro tuto zvláštní
hru bylo využito množství zajatců z různých válek.) Hřiště je dlouhé 135 m a má úžasnou
akustiku. Stromy jsou ověšeny krásnými tilandsiemi a občas se v korunách mihne nějaký
pestrobarevný ptáček. Jeden datel se nechal dokonce vyfotit. Po jedné
cestě jsme došli až k nechvalně slavné cenotě Sagrado. Posvátná cenote je
děsivá přírodní studna, která má v průměru 60 m a hluboká je
35 m. Po stěnách je popínavá vegetace.
(Kolem roku 1900 si Edward Thompson, harvardský profesor, koupil za
75 dolarů celou oblast ruin Chichén Itzá. Znal také legendu o pannách
obětovaných mayským bohům hozením za živa do této cenoty. Rozhodl se,
že tajemství odhalí a za pomocí rypadla se pustil do práce. Skutečně
objevil spousty lidských kostí, mnoho cenných předmětů a zlaté a nefritové
šperky ohromné ceny.) V areálu stojí také slavná socha pololežícího boha deště Chac Mool. Mezi ruinami jsme byli až do konce otevírací doby, kdy už nás
hlídači vyháněli píšťalkama. Od parkoviště jsme odjeli colectivem zpět do
Valladolidu a dál autobusem do Tizimínu. Pokračovali jsme již taxíkem až na
úplný sever do vesničky Rio Lagartos. Taxikář nám doporučil ubytování u svého
známého hned vedle přístavu a taky nám zajistil svezení na loďce na další den. Po
zaplacení zítřejšího výletu jsme si dali vlastní večeři a večer jsme
procházeli přístavem. Na konci přístavu krásně svítil do dálky malý
maják, aby upozorňoval lodě a letadla na pevninu. Místní rybáři
v přístavu chytali do síťky garnáty, rybky a kraby nebo si jen tak
povídali. Ve vodě byly vidět různé schránky měkkýšů a ostrorepů
amerických (Tato žijící fosílie patří mezi starobylou skupinu živočichů,
kteří obývali zemi již před 400 miliony let. Jsou příbuzní s trilobity. Při
plavání jsou otočeni břichem vzhůru a mají modrou krev
–
vcelku zajímavé svoření). Společně jsme jich pár
vytáhli ven. Ostrorepí schránky byly ovšem po vyschnutí velmi křehký,
zato schránka nějakého velkého křídlatce se odsud bez újmy převezla až
domů. Přes noc jsem zkusil spát v nabídnuté hamace. Nebyl to zrovna
nejlepší způsob, kterak přežít noc. V této síti jsem se bál pohnout, abych
se nevysypal a po chvíli mně začaly brnět obě natažené nohy.
Ale
za ten zážitek to stálo.
22. den - úterý 3. březen
Probudili jsme se již v 6 hod. a v 7 hod. nás čekala vyjížďka loďkou s průvodcem do
mangrovových porostů. Vyrazili jsme ráno, abychom viděli více ptáků. Po chvíli cesty mně
začala být jen v košili docela zima, jelikož foukal studený vítr a náš průvodce jel docela
svižně. (Mangrovy (kořenovníkové porosty) jsou jedinečným tropickým biotopem na rozhraní
mělkého moře a pevniny. Tyto nevysoké dřeviny snášejí slanou vodu a poskytují svým
hustým porostem životní prostředí pro mnoho živočichů a zároveň chrání
pevninu před erozí. Některé stromy byly však uschlé, a to z důvodu
nedávného hurikánu, který je poničil.) Konečně jsme zahlédli
první ptáky. V mělkých vodách jsme mohli pozorovat
volavky, kolpíky, ibisy, pelikány, orli a bukače a další
krásné ptáky. Zátokou v mangrovech - „řekou
Aligátorů“ jsme propluli až k lagunám
Las Coloradas.
V mělkých vodách nám náš průvodce vytáhl z vody
živého ostrorepa amerického a ukázal čtverzubce,
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kteří tu loví měkkýše.
V těchto oblastech zde Mayové kdysi těžili sůl a až do dnešních dob se v tom pokračuje.
Z dálky je vidět pohoří jenom z vytěžené mořské soli. Právě v blízkosti těchto kopců jsme
zarazili a vystoupili přes šlehačku slané pěny k mělkým jezírkům se zdejšími slavnými
plameňáky. Zdejší krmící se kolonie by měly patřit k nejpočetnějším v Mexiku.
(Plameňáci karibští jsou krásně růžoví díky žábronožkám, které obsahují karoten a jimiž se
živí.) Na zpáteční cestě jsme si zkusili zaplavat v nasyceném roztoku soli kamenné. Podle
svědků je to jako v Mrtvém moři. Ležíte na vodě a nepotopíte se – zajímavé.
Průvodce nás ještě všechny namazal slaným bahnem, jako to prý dělali staří
Mayové. Vypadali jsme moc hezky, a když to bahno seschlo, tak jsme byli jak
v krunýři. Požádali jsme našeho lodivoda,
aby nám zastavil také u porostu mangrovů,
abychom si mohli vystoupit na břeh.
Ukázalo se po chvíli, že to však není
úplně jednoduchý. Nejprve si
průvodce řekl o připlacení cesty a pak
nás
zavedl do míst, kde jsme se asi půl
hodiny
bosí prodírali hustým bahnitým a
pichlavým porostem s výskytem jedovatých hadů.
Ale zážitek to jistě byl. Před přístavem jsme v moři ze sebe
seškrabávali suché slané bahno, abychom se zase podobali bělochům. Avšak nepříjemnou sůl
jsme ze sebe spláchli až na pokoji. Pak jsme využili místní restaurace s mořskými plody. Dali
jsme si jakousi rybu s rýží a hranolky a polívku s tortilama. Pan číšník pak vzal několik tortil a
vyhazoval je na ulici proletujícím rackům. Měli ho rádi a vypadalo to, že to nedělá poprvé.
Z tohoto hezkého místa jsme odjížděli autobusem již v 16:30 hod. do Méridy. Cesta byla hodně
dlouhá, vedla přes všechny zastávky v každé vesnici. Do hlavního města státu Yucatánu, do
Méridy (685 000 obyv.) jsme dorazili kolem 8 hod. večer. Po nějaké době jsme našli slušné
ubytování za nevelký peníz dokonce i s bazénem. Ten jsme však nevyužili. Na pokoji jsme
večír měli mši svatou.
23. den - středa 4. březen
Ráno sloužil Jára na pokoji mši svatou. Poté jsme nechali baťohy na pokoji a šli do města na
nádraží koupit lístky na autobus na večer do Villahermosy. To se podařilo. Cestou zpátky jsme
procházeli Méridu, její památky, různé obchody a tržnice. Poseděli jsme na náměstí a dali jsme
si něco k jídlu a k pití. Myslím, že výborné pivo.
(V Mexiku se dnes vyrábí více jak 25 druhů piva (cerveza). Pivovary zde byly
založeny německými a českými emigranty koncem 19. století. Není teda divu, že
některé vyhlášené značky se jmenují Corona nebo Bohemia. Pivo se tady netočí, ale
prodává se jenom v lahvích. Na veřejných prostranstvích se nesmí pít. Proto jsme si
ho dali nenápadně ☺ do igelitové tašky.)
Před jedním kostelem, (kde se před námi již stavil papež Jan Pavel II.) prodávali
místní obchodníci růžence. Co bylo však zajímavé, že když jsme o jejich růženec
neměli zájem, tak nám nabídli marihuanu. Odpoledne
jsem využil čas, když ostatní chodili po
obchodech a po internetu poslal zprávu domů.
Pak jsme navštívili historické muzeum. Ale
přišli jsme asi 20 min. před zavíračkou, tak jsme
si ani nekoupili vstupný a jen zašli do zdejšího
obchodu s knihami, mapami a suvenýry. Zde jsme
objevili řadu krásných knih o Mexiku a taky knihu„Orchideje Mexika“. V ní jsme našli
několik námi již v přírodě viděných orchidejí.
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Místo abychom si ji koupili, opsali jsme si rychle pár zajímavých údajů. V jednom pouličním
krámku jsem neodolal a koupil, jako dárek domů místní specialní nápoje zlatou Tequilu a
Mezcal s červem (gusano) v lahvi.
(V dřívějších dobách používali Mexičani rostlinu - Agave tequilana weber (modrá agáve) jako
zdroj potravy, oděvů a papíru. Dnes je modrá agáve všeobecně známá jako rostlina, ze které se
vyrábí mexický národní nápoj Tequila. Mexická vláda dovoluje tuto
rostlinu pěstovat pouze ve státě Jalisco a v přilehlém okolí, jelikož
jinde nejsou vhodné podmínky, které zaručují kvalitu. Než agáve
dozraje na poli ke sklizni, trvá to 8 až 12 let. Rozsekané kousky
rostliny se až 3 dny vaří, pak se lisují. Šťáva se smíchá s cukrovou
třtinou a droždím a nechá se kvasit. Pak se destiluje. A je to.)
(Mexická legenda vypráví, že v době toltécké vlády přišel za
vládcem Tecpancaltzinem velmož Papantzin a sdělil mu, že jeho
dcera Xóchitl objevila uvnitř rostliny agáve sladkou šťávu. Vládce
pozval dívku následujícího dne, aby mu nápoj přinesla k ochutnání.
Dívka neměla potuchu, že medová chuť šťávy se během jednoho dne
změní a zkvasí a bude obsahovat alkohol. Panovník ochutnal podaný nápoj. Při prvním doušku
překvapenému vladaři se zkřivil obličej. Půvab dívky mu však nedovolil se na ni rozzlobit, a tak
dopil celý kalich až do dna. Netrvalo dlouho a v jeho tváři se objevil úsměv plný štěstí a
spokojenosti. Jako správná legenda, končí i tato námluvami.)
Večer jsme na hlavní třídě ochutnali výborné kotlety se salátem a fazolemi a kuře s tím samým
– Yucatánské speciality. Vrátili jsme se pro baťohy a ve 21 hod. jsme pokračovali na naší cestě
do Villahermosa. Cesta probíhala poklidně, až na vojenskou kontrolu. Nic nenašli ☺ .
24. den - čtvrtek 5. březen
Ráno v 6 hod. nás autobus vyložil na nádraží v hlavním městě státu Tabasco - Villahermosa
(331 000 obyv.). Zakoupili jsme si další lístek do Veracruzu a do úschovny jsme si dali naše
těžký baťohy. Již bez nich jsme pokračovali do parku Museo La Venta. Podél břehu laguny
bylo po ránu vidět spousty vodního ptactva (volavky, kormoráni, bukači atd.), to všechno ještě
z pěkné blízkosti. Také tady vedla úzká cesta pro pěší, kterou však ve velkém
množství využívali běžci různého věku. My jsme zase tak nespěchali. U vchodu
do areálu jsme si koupili vstupenky, odevzdali batůžky do úschovny a mohli
vstoupit. Areál je zařízen jako menší zoo, infocentrum, obchody se suvenýry,
muzeum a hlavně olmecké hlavy a předměty staré až 3000 let. V zoo bylo možné
vidět mnoho zdejších divokých zvířat
v jednotlivých výbězích a voliérách
(krokodýli, želvy a chápani, jaguáři,
oceloti, jaguarundi, tukani, ary a papoušci…).Stavili jsme se
v infocentru, kde se Poutník domluvil s místním zaměstnancem
parku a mohli jsme si v odborných knížkách opsat pár
názvů zvířat a rostlin, které jsme mohli již
v Mexiku vidět. Pak jsme si prošli stezku vedoucí
tropickou zelení. Spatřili jsme kakaovník pravý
(Theobroma cacao) s mladými plody. Kolem stezky bylo 34 monumentálních
olméckých čedičových soch, zejména slavných hlav. Největší z nich váží 24
tun
a je přes 2 m vysoká. (Tyto zajímavé náboženské sochy vytvořili Olmékové, kteří
patřili k prvním civilizacím na území Mexika. Zůstává záhadou, jak se s těmito sochami
původně dostali bez použití kola od místa vzniku do 100 km vzdáleného olméckého města
La Venta.) Parkem volně probíhali nosálové, zřejmě návštěvníky nekousají. V obchodě se
suvenýry nabízeli řadu zajímavých předmětů (vyřezávané tykve a kalabasy, z palmového listí
vyrobené polštáře, krabičky, klobouky…) a některé zdejší potraviny (čokolády, kakao,
bonbóny…). Každý z nás si něco odnesl. Muzeum historie a přírody jsme bohužel již nestihli.
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Odešli jsme si koupit něco k jídlu a pak už na autobus do Veracruzu. Ve 13 hod. odjíždíme. Za
městem vidíme banánové plantáže, pole z cukrovou třinou a ananasem, pastviny, jezírka…
Konečně jsme dojeli do přístavního města Veracruzu (650 000 obyv. – 3 m n.m.).
Dobyvatel Cortés v dubnu v roce 1519 poprvé přistál se svou výpravou v blízkosti současného
Veracruzu. Dnes by to tu asi již nepoznal. Město má řadu tvrdých zkušeností od různých
útočníků, pirátů, z nastupujících a vyhoštěných vládců, z otroků atd. Brzy jsme si koupili další
lístek do města Puebla. Pak jsme šli do města hledat ubytování. Cestou
z nádraží jsem si vzpomněl, že jsem u přepážky nechal malý baťoh. S Járou
jsme se tam vydali a našli jsme ho na původním místě. Večír jsme nakonec
objevili levnější ubytování ve vykachličkovaném hotýlku. Tekla jenom
studená sprcha a zajímavostí byl vypínač na zdi – při zmáčknutí hrála
mexická muzika z repráku. Kluci se šli do města navečeřet a pak se
navrhnul program naší cesty na další dny tak, aby se to stihlo a nebyl zbytečný
zmatek.
25. den - pátek 6. březen
Ráno jsme měli mši svatou na pokoji. Pak jsme se šli podívat do centra města. Viděli jsme
katedrálu, kde byl v 90. letech také papež Jan Pavel II., a došli jsme až k přístavu s nákladníma
loděma. Tak akorát jsme se vrátili stejnou cestou zpět, abychom stihli odjezd autobusu v 10:40
hod. do Puebla (1,3 mil. obyv., 2162 m n.m.). Ještě před
odjezdem jsme si koupili v pekárně různý dobrý pečivo –
rohlíky tady ale neznají. Nad hlavní třídou sem tam
nahlas prolétlo pár papoušků. (Později, již doma, jsme
s překvapením zjistili, že v blízkosti Veracruzu vznikla tzv.
„Mexická - Prasečí chřipka“. Tento nový virus chřipky,
který se do světa rozšířil začátkem dubna 2009 právě z
Mexika, není možné podceňovat. Virus
takzvané prasečí chřipky A/H1N1 je podle
lékařů schopen vyvolat
celosvětovou pandemii. Na jaře 2009 Světová zdravotnická
organizace uvedla, že už více
jak sedmdesát zemí světa
zaznamenalo přes 26 000 potvrzených případu tohoto
onemocnění. Počet úmrtí v Mexiku, odkud se nákaza rozšířila, je
již více jak 100. Existují dva léky, které pomáhají tuto chřipku
léčit: Tamifl a Relenz. Mimo Ameriku dosud nebylo
zaznamenáno úmrtí na tento typ chřipky. Zdá se, že Američané jsou na tuto nemoc méně odolní.
Nikdo zatím v současné době neví, jak se může dále situace vyvíjet. Není například ani
vyloučeno, že virus zanikne stejně tak, jak vzniknul. Díky Bohu jsme si z Mexika přivezli jen
lepší věci.) Další cesta autobusem ubíhala do kopce dobře a z hlavního nádraží ve městě Puebla
(Zde probíhala slavná bitva v roce 1862 - Francouzi (6000 mužů) proti domácím Mexičanům
(2000 mužů). Francouzi prohráli, protože dostali hromadný průjem… Mimo to se ve městě Puebla
vyráběli až do roku 2003 v licenci oblíbení Wolksvageny – „brouci“ ) jsme dále pokračovali
směrem město Chalco. Cestou jsme překonávali velké kopce a z lesnaté tropické
krajiny se před očima měnila krajina v suché pustiny. Rovněž jsme
viděli pole s cukrovou třtinou, banánové plantáže, ananasy,
papáji a další pro nás exotické plodiny, taky jak se oře jako za
starých časů jenom s koněm. V jedné zatáčce byl nad strží
převrácený dlouhý náklaďák. Před Chalcem mezi dálnicemi jsme
vystoupili. Přešli jsme hrozivé trnové zábrany na silnici (důvod
zábran je takový, aby se auta nedostala do protisměru dálnice).
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Jediný vhodný spoj do konečné dnešní zastávky, do města Amecameca bylo
taxi. Auto bylo poněkud menší a my se zavazadly poněkud větší, ale
přesto jsme odjeli.Cestou jsme trochu trpěli, zejména přes
všudypřítomné zbrzďovací vysoké hrboly „topes“. Do výchozího
města pro všechny horolezce Amecamecy (32 000 obyv. , 2480 m n.m. )
jsme dojeli v pořádku a asi v 18:30 hod. jsme vystoupili na náměstí.
Je tady jen trochu chladněji, asi tak na mikinu, ale změna nadmořské
výšky mi vůbec nepřijde. Zrovna zde probíhaly pouťové slavnosti. Kluci šli spolu rychle
sehnat povolení pro vstup do národního parku dvou vulkánů Popocatépetl a Iztaccíhuatl a
rovněž se zeptat na možnost ubytování.
Já jsem zůstal u krásného kostela s baťohama. Čas jsem si krátil koupenými oříšky a focením
příchozích poutníků. Za- nedlouho se oba vrátili s úspěchem. Povolení stálo 22 pesos na osobu
a slušné ubytování bylo hned na náměstí v hotýlku San Carlos.
V pokoji moc neteče voda a
nesplachuje záchod, jinak je to
dobrý. Večír jsme procházeli velkou
tržnici a ochutnávali jsme různé
místní dobroty (ovoce, oříšky,
koňak asi v 15 druzích… Za to jsme
místní učili říct Ř a další naše složitosti. Moc jim to nešlo,
ale snažili se a bavili se ☺ . Ještě jsme si koupili levný
housky, kuře (ačkoli byl pátek) a taky ovoce a pití na další
den.

26. den - sobota 7. březen
Ráno jsme vstali v 6 hod. a před 7. hod., když začínalo vycházet slunce, jsme odjeli colectivem
do hor do Paso de Cortés (3500 m n.m. - nejvyššího místa, kam se dá autem dostat). Cestou
okolo nás byla vidět vyprahlá suchá země s políčky, v příkopech se vypalovala stará tráva.
Trochu výš již začínalo pásmo stromů s borovicema a s jedlema. Cesta byla poměrně úzká a
hodně klikatá s prudkýma zatáčkama. V průsmyku mezi dvěma
vulkánama jsme vystoupili. Je zde turistické informační centrum.
Trochu jsme se zde porozhlédli. V jedné části byla vytvořena malá
naučná stezka o záchranném programu na výsadbu borovic
v národním parku a školka s těmito stromky. Od centra byl dobrý
výhled na oba velikány : Popocatépetl – „Hora, která každý den
kouří“ a Iztaccíhuatl - „Ležící bílá žena“. Indiánská legenda o
vzniku těchto vulkánů praví:
(Ixtaccihuatl byla krásná indiánka a milovala udatného aztéckého bojovníka Popocatépetla.
Jednou musel Popocatépetl odjet do dlouhé a kruté války.
Dlouho o něm nebylo žádných zpráv, až najednou přijel
posel se zvěstí, že Popocatépetl v boji zahynul.
Ixtaccihuatl ta zpráva tak ranila, že brzy zemřela. Ale
zpráva byla falešná a udatný Popocatépetl se vrátil
z vítězného boje. Obrovský byl jeho žal, když uviděl svou
dívku mrtvou. Vystavěl jí vysokou pyramidu, uložil ji na
vrchol a sám si stoupl vedle ní na věčnou stráž s pochodní.
Tak jsou vedle sebe dodnes.)
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Naše původní přání stoupat k vrcholu Popocatépetl (5452 m n.m.) bylo změněno, když jsme
zahlédli závoru přes cestu s označením „zákaz vstupu“. Taky všechny možnosti přiblížit se
slavnému vrcholu byly obehnány drátem s elektrikou.
(Od roku 2001, kdy Popo vyvrhl několik erupcí popele do výšky 8 km, sleduje vulkanickou
aktivitu Federální úřad a je zabráněn vstup do jeho blízkosti
všem turistům, pouze vědci jsou za určitého povolení vpuštěni
blíže. V minulosti byla tato sopka relativně klidná. Od příjezdu
Španělů v roce 1519 se projevila erupční činností pouze
čtrnáctkrát a nikdy nedošlo k velkým ztrátám. Od posledního
skutečně mohutného výbuchu uběhlo více jak tisíc let,
odborníci ale nevylučují, že by k něčemu obdobnému mohlo
dojít v této době. Cortésovi vojáci zde do kráteru sopky
Popocatépetl posílali zotročené vojáky pro síru, kterou pak
používali k výrobě střelného prachu.)
Naše další volba byla cesta na druhou již nečinnou sopku bez
kráteru Iztaccíhuatl. Její nejvyšší vrcholek, Hruď – El Pecho, je vysoký 5236 metrů. Špičky
obou vrcholu jsou vzdáleny od sebe 20 km. Na úpatí obou sopek se zachovaly zbytky
borovojedlových lesů. Nad nimi již roste pouze zlatá tráva s dřevnatými starčky a občasnými
vlčími boby. Ze zvířat by zde měli žít divocí králíci , ty jsme však neviděli. Občas přelítlo pár
drobných pěvců a z vyhřátých kamenů seběhla černá ještěrka. S Járou jsme šli po svažité cestě,
která
končila jakýmsi ohradníkem. Tak jsme se vrátili zpět na
správnou mírně stoupavou prašnou cestu, po níž šel Poutník.
Pod sedlem jsme si dali oběd. Pak jsme pomalu pokračovali
až do výšky 4380 m n.m. Zde již byl opravdu řídký vzduch a
samá skála. Tady jsme se sešli s Poutníkem. Chvilku jsme se
v této výšce rozhlíželi do okolí, zejména na nedaleký Popo,
který již byl celý v oparu. Jára již se svýma novýma zcela
roztrhanýma botama nemohl moc pokračovat po suti a prachu
výš a pro mě tento vršek (pravděpodobně zvaný Los Pies – Nohy)
byl osobním rekordem. Našli jsme tady schránku se zápisníkem a tužkou, kde jsme se
samozřejmě zapsali, a při prohledávání dalších zápisů jsem našel i zprávu od našich krajanů:
leden 09 - Láďa a Jirka z Opavy. Ještě jsme udělali fotku na našem vrcholu a zase jsme se
vraceli zpět. Cestou jsme potkávali další skupinky turistů a horolezců s mačkama a cepínama.
Ještě než jsme došli až do Paso Cortés, tak nám zastavilo colectivo jedoucí do Amecamecy. Tak
toho jsme využili a společně s mexickými skauty z hlavního města México City jsme sjížděli
celkem rychle všechny ty serpentýny až dolů do města. Jára začínal v zatáčkách měnit barvy,
jelikož mu zrovna nebylo nejlíp, ale dobře to dopadlo. Ve městě
jsme zašli do kostela na náměstí a pak před
setměním jsme ještě vylezli po schodech na
blízký poutní místo na kopci, Santuario del
Sacromonte. Počátkem 16. století zde pobýval
v jeskyni dominikánský mnich Martin de
Valencia. Svažitá cesta je lemovaná křížovou
cestou a zastaveními připomínající zjevení a
poselství Panny Marie v Guadalupe. Na
vrcholu kopce (90 metrů nad městem) je
tajemný hřbitov a kostelík. Odtud je krásný
pohled na město a na oba dva vulkány.
Seznámili jsme se zde taky s Rodriguezem a jeho ženou. Mají tady svůj rodinný hrob a
pamatují, jak to na tomto kopci vypadalo jinak. Celý kopec byl zarostlý starýma stromama a ve
studánce byla voda. Nebylo to tak dávno, před 8 lety. Zpátky na náměstí nás rád vzal svým
autem. Večír jsme si zašli na večeři z mořských plodů: kamaróny (krevety) a jakési ryby.
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Bylo to dobrý. Ještě jsme koupili jídlo na zítřek a papáju, kterou jsme na pokoji celou snědli,
ale museli jsme se přemáhat. Je docela dobrá, ale smrdí jak záchod.
27. den - neděle 8. březen
Ráno jsme měli snídani na pokoji a autobusem jsme odjeli po drkotavé a občas opravované
cestě do hlavního města: Mexíco D.F. (24 mil. obyv. 2240 m n.m.). (Hlavní město se rozprostírá
v jediném údolí v centrální vysočině na ploše větší než 2000
km2. Je to město velkých paradoxů: jsou tu nejbohatší čtvrti
s přepychovými hotely a paláci, ale také s rozrůstající se
slumy plné chudoby, šedi a kriminality. Město je na mnoha
místech doslova přeplněno lidmi, dopravou a smogem. Na
druhé straně se zde setkáte i s klidnými parky a náměstími, se
spoustou krásných chrámů a památek s bohatou kulturou…
Je zde mnoho příležitostí k práci, k zábavě, ke kultuře atd.,
což působí na mnoho Mexičanů jako magnet.)
(Trochu z historie : V roce 1519 se slavný dobyvatel Cortés se
svými vojáky vylodil v blízkosti dnešního města Veracruz.
Při své cestě pokořil říši zlata, stříbra a jiného bohatství a zároveň násilně prosazoval
křesťanskou víru u domorodého obyvatelstva. K jeho překvapivému vítězství přispělo několik
příznivých okolností: - Aztékové očekávali v předpovědi, že od východu se navrátí jejich bůh
v podobě bílého muže, po jehož příchodu by měl nastat zlatý čas., - Aztékové měli mnoho
nepřátel mezi sousedními indiánskými kmeny., - Ke
Cortésově armádě o síle 500 mužů se přidalo přes 300 tisíc
indiánů, zejména Tlascalové, kteří museli dodávat zlato,
maso, ale i lidské zajatce pro krvavé oběti. – Španělé s sebou
přivedli koně, které indiáni neznali a báli se jich. – Cortés
získal na svou stranu indiánku La Malinche. Byla výborná
tlumočnice, ale zároveň vyzvědačka. Indiánskými náčelníky
byla s úctou přijímána. Stala se také Cortésovou milenkou a
zplodila s nim prvního míšence. Tak se mu podařilo zajmout
důvěřivého náčelníka Montezumu, který jej přátelsky přijal a
obdaroval ho dary ohromné ceny v hodnotě 162 000 zlatých
pesos (asi miliarda korun). Cortés svého zajatce následně nechal zabít. Pak však přišla porážka
nenasytných Španělů od vzbouřených Aztéků. Ti se vrátili do oblasti Veracruzu. Zde měli čelit
dalšímu boji proti trestné výpravě Španělů z Kuby. Dobyvatel Cortéz však získal tyto vojáky pro
svou věc a v roce 1521 dobyl slavné město Tenochtitlán a již o rok později začal budovat nové
hlavní město México…
Když Španělé přistáli v Mexiku, nalezli zde kulturu, která byla obdivuhodná, ale z druhé
strany velmi krutá. Aztékové svou tvrdou rukou ovládali ostatní
národy, ale sami byli ovládáni světem bohů, který si žádal stále
další lidské oběti. Uctívali různá božstva, mnohdy i skutečně
démonická, to byl třeba onen známý bůh Quetzalcoatl,
znázorňovaný jako hrozivý opeřený had. Indiáni byli přesvědčeni,
že tento bůh dává každý den vycházet Slunci, ale že k tomu
potřebuje pít lidskou krev. Proto tedy byli každý den na dodnes
dochovaných velkých pyramidách obětováni, tedy zabíjeni lidé,
kterým indiánští mágové zaživa brali srdce z těla. Není divu, že
Španělé tuto démonickou kulturu od počátku tvrdě potlačovali a
neuznávali. Tak docházelo k dalším krutostem, až bylo aztécké
náboženství doslova vymýceno.
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Potom přišlo kulturní bezvládí, ve kterém se misionářům příliš nedařilo přivést národ ke
křesťanství. Spíš byla nová nenávist a nedůvěra, vše nasvědčovalo násilnému povstání
domorodého obyvatelstva. Za této napjaté situace došlo k zásahu Matky Boží.
Za to, že křesťanství zde zapustilo velmi rychle své kořeny, vděčí pak Mexiko událostem v
Guadalupe, které začaly 10. prosince r. 1531.
Legenda vypráví: Tehdy šel prostý indián Juan Diego Cuantilan do Ciudad de Mexico, dnešního
hlavního města, na mši sv. prosit o uzdravení jednoho svého příbuzného. Když
došel k úpatí kopce Tepeyac, z vrcholu kopce uslyšel podle dobových zpráv
zpěv, který zněl jako by to zpívalo množství nádherných ptáků. Zastavil se a
upřel zrak k vrcholku kopce, ve směru kde se objevuje vycházející slunce. A když
zpěv ustal a vše zmlklo, uslyšel, že ho někdo z vrcholku volá. Vyšel tedy na
kopec a na vrcholku spatřil stát vznešenou Paní, která jej zvala, aby přistoupil
blíže. Její šaty se podobaly slunci a vyzařovaly paprsky. A skála a kamení na
místě, kde stála, byly proniknuty paprsky, země zářila barvami duhy. Suché
keře a kaktusy, které se tu vyskytují, vypadaly jako ze zelenavých per a
dokonce i trny zářily jako zlato. Sklonil se před ní a potom
uslyšel její povzbudivá a laskavá slova následovaná
poselstvím. Řekla mu: "Neobávej se této nemoci, ani
žádného jiného neštěstí. Cožpak tu nejsem já, tvoje
Matka? Nejsi snad chráněn v mém stínu? Nejsem já tvým zdravím? Já
jsem vaše matka, Matka všech lidí, kteří žijí spolu v této zemi, Matka
všech ostatních kmenů a národů. Matka všech, kteří mě milují a kteří se
ke mně utíkají s důvěrou.“ Tak pravila žena indiánských rysů a
požádala ho, aby jí byl na tomto místě vystavěn kostel, v němž bude
moci prokazovat svou lásku, pomoc a ochranu trpícím. „Řekni toto
svému biskupovi.“ Biskup Chuan de Zumárraga dlouho chlapce odmítal
a nevěřil mu. Teprve, když mu chlapec z místa posledního zjevení (12.
prosince), z kopce, kde rostly jen kaktusy, přinesl plášť plný zde
neznámých žlutých růží s obrazem, který do něj vtiskla Maria, uznal
tento zázrak a Panna Maria se stala trvalou patronkou celého Mexika.
Obraz, který obsahuje mnoho symbolů, byl pro Aztéky, kteří používali
obrazové písmo, výmluvným poselstvím, jež jim bylo srozumitelné. Vyvolalo to
obrovské nadšení a konečně porozuměli slovům o učení Ježíše Krista. V následujících letech bylo
pokřtěno 8 milionů obyvatel a časem se Guadualupe stalo největším poutním místem na světě.
Už více než čtyři sta padesát let zůstává obraz Panny Marie vtisknutý do pláště vesničana
nezměněn. Nezničil jej ani požár ani zemětřesení. Přitom je známo, že indiánská tilma vyrobená
z vláken agáve se po čtyřiceti letech samovolně rozpadá. Plášť je svým způsobem srovnatelný
s Turínským plátnem. Tento obraz je velkým krásným tajemstvím, které nemůže zatím odhalit
ani nejmodernější technika. Obraz byl po dobu sta let vystaven krajně nepříznivým klimatickým
podmínkám. Nesčetné svíce hořely v jeho blízkosti, lidské ruce nanášely
svými dotyky nečistotu. V roce 1921 umístil jistý terorista do kostela,
přímo pod obraz, bombu, která způsobila těžké hmotné škody. Nikdo však
nebyl zraněn a obraz zůstal naprosto neporušený. V roce 1971 byl obraz
omylem při čištění rámu potřísněn kyselinou dusičnou, ale ani ta obraz
nepoškodila. Barvy na plátně nejsou minerálního, rostlinného ani
živočišného původu. I když se zdá být obraz namalovaný, má spíše
charakter fotografie. V roce 1951 došlo při mnohonásobném fotografickém
zvětšení tváře Madony k dalšímu zázračnému zjištění. V jejích očích byla objevena scéna
předávání květin biskupovi, jako je to možné vidět u živého oka. Je zcela vyloučeno, aby v 16.
stol. byl kdokoliv schopen něco takového zhotovit.
V indiánské řeči Guadalupe znamená – Ta, která šlape hada. Je to snad všechno jen pouhá
pouťová atrakce?)
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Přijeli jsme až k metru a odtud za 2 pesos na osobu jsme odjeli do stanice La Basilica. Pěšky
jsme pokračovali mezi stánky ke katedrále v Guadalupe. Zde na náměstí před kostely byly
spousty poutníků a stále za sebou v nové bazilice probíhaly mše svatý.
Venku stál přívěs Červeného kříže a kdo chtěl, toho tady prohlédli a případně ošetřili. Před
novou bazilikou jsem čekal se zavazadly na kluky, kteří sháněli, dle naší adresy, misijní dům .
Adresu a kontakt na centrum organizace - Papežské misijní dílo, jsme získali od pátera Jiřího
Šlégra, který pracuje v této organizaci u nás ve Špindlerově Mlýně. Misijní budova
měla být vzdálená asi 5 minut cesty od baziliky. A
opravdu. Asi za půl hodiny se kluci vrátili a centrum
našli. Vzali jsme si baťohy a odešli jsme k misijnímu
centru, kde nás řádové sestry srdečně přijaly. Chtěli
jsme se zeptat na možnosti ubytování, ale rovnou
jsme každý zvlášť dostali perfektně zařízený pokoj
se sprchou a záchodem. Lepší pobyt v hlavním městě
v blízkosti centra jsme si ani nedovedli představit.
Na pokojích jsme nechali baťohy a odjeli jsme
metrem směr kancelář British Airways pro potvrzení zpátečního letu. Pak jsme
šli ještě dlouho luxusní čtvrtí se spoustou hotelů až k místu, kde měla být otevřená hledaná
kancelář. Ta byla však v neděli zavřená a jistí úředníci nám oznámili, že musíme jedině na
letiště. Před cestou tam jsme ochutnali v jedné restauraci kuře s pálivou ovocnou omáčkou.
Následovala dlouhá cesta na letiště metrem a pěšky. Na letišti jsme hledali kancelář British
Airways, kterou jsme sice našli, ale v neděli je zavřená. Tak jsme si alespoň opsali důležité
údaje a vrátili jsme se zpátky do Guadalupe. Večír před zavřením jsme navštívili krátce tři
chrámy vedle sebe – novou a původní baziliku a chrám Svaté rodiny. (Nová bazilika byla
dokončena v roce 1976. Její vnitřní prostor má kruhový tvar, jednoduchý oltář s dřevěným
pozadím, na kterém září dlouhý zlatý kříž, a desítky světel jako hvězdy kolem zázračného
obrazu Panny Marie Guadalupské. Do tohoto chrámu se vejde na 12 000 lidí. Původní bazilika
byla postavena v roce 1533 a zrekonstruována v roce 1709. Nyní je šikmo nakloněná. Vydává
svědectví o síle posledního zemětřesení. Jako poslední jsme navštívili chrám Svaté rodiny). Ve 20
hod. zazněla zvonkohra. Pak již po tmě jsme přišli do našeho nového azylu, do
misijního centra. Zde s námi krátce promluvil páter Guilermo, který má celé
misijní centrum zde na starosti. Vrátil se zrovna z pracovní cesty z Kolumbie a
byl trochu unavený, ale je to velmi příjemný a milý člověk. Zavedl nás
do své kanceláře, kde jsme si mohli po internetu potvrdit naše letenky a
napsat zprávu domů. Protože jsme se za celý nedělní den nestihli
zúčastnit žádné bohoslužby, tak jsme měli soukromou asi ve 22 hod na
pokoji. A šli jsme spát.

28 den pondělí 9. březen
Ráno, poté, co jsme se bezvadně vyspali, jedeme metrem na terminál Norte k autobusovému
nádraží, kde si kupujeme lístek a odjíždíme směr Teotihuacán k pyramidám. Musíme ještě
využít času na mexické půdě a někam se podívat.
Teotihuacán není daleko od hlavního města asi 50 km severovýchodně. Dojeli jsme
do suché oblasti s kaktusy a dalšími sukulenty (opuncie, agáve…). Vstoupili jsme
po zaplacení do obrovského areálu s pyramidami. Ještě před vstupem
předváděli indiáni turistům tzv. Voladores - na velkém stožáru za pískání
píšťalky se za nohy čtyři indiáni pouštěli na lanech dolů. V areálu nás hned
obklopili všemožní prodavači různých suvenýrů (píšťalek, nožů a želv
vytvořených ze sopečného černého skla - obsidián, aztéckých masek vykládaných
perletí…). Bylo opravdu těžké jim stále odolávat, tak jsme si nakonec všichni
nějaké drobné vzpomínky od nich za smluvní cenu koupili.
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Teotihuacán – Město bohů. (V době svého rozkvětu (200 – 650 let po Kristu) patřilo město
k náboženským a kulturním centrům celé Mezoameriky. Rozměry komplexu jsou
ohromné. Hlavní třída nazývaná Cesta mrtvých je dlouhá 2 km a široká 40 metrů.
Kolem stojí řada pyramid. K největším patří Pyramida Slunce - 65 metrů
vysoká. Na této stavbě pracovalo podle odhadů 2000 dělníků alespoň 20 let.
K dalším skvostům patří Pyramida Měsíce a Quetzalcoatlův chrám se
zachovalýma freskami).
Téměř na všechny stavby šlo vylézt, takže jsme toho využili.
Z pyramidy Slunce byl krásný pohled do dálky, a tak jsme se tady
zdrželi a dali si oběd . Protože bylo akorát 12 hod., pomodlili jsme
se před tím modlitbu Anděl Páně. Měl jsem nějaký housky a
v konzervě uzený slávky jedlý – nevypadalo to dobře, ale chutnalo
to dobře. Mezi turistama na vrcholu poletoval barevný otakárek.
V areálu jsme navštívili i menší muzeum Aztécké kultury, kde byl
zajímavě vyřešen
interiér.
V prosklené hale s výhledem na pyramidu
Slunce jsme mohli zároveň pod proskleným
chodníkem pozorovat velký model celého
Teotihuacánu.
Hned vedle muzea je malá botanická zahrada
s původními rostlinami. Mohl bych se zmínit o
opunciích (nopálech), kterých tu roste mnoho a
ve velkých rozměrech. (Mexický nopál - zázračný kaktus , který je součástí mexické vlajky.
Vědce neustále překvapuje svými léčivými vlastnostmi. Podle odborníků má nopál výjimečné
výživové hodnoty a je používán v široké škále typických jídel země při přípravě marinád,
polévek,
pečiva, zákusků a marmelád. Obsahuje množství bílkovin, vápníku, fosforu,
železa, vitamínu C, sodíku a vlákniny. Kromě toho má nopál léčivé vlastnosti,
jichž lze využít v boji s cukrovkou, při snižování cholesterolu, snižování
nadváhy, stejně tak je doporučován při potížích se zažíváním, slinivkou a
játry. Vyrábí se z něho šampóny, mýdla, čisticí prostředky… Aby toho
nebylo ještě dost, indiáni nadále používají vláken z
kaktusu, aby dodali pevnosti svým obydlím
z vepřovic. Šťáva z nopálu je nepropustná a
používá se i k výrobě barev.
Nejlepší na tom je, že z nopálu lze zužitkovat
skutečně všechno, neboť dužnaté kmeny mohou
posloužit jako ohrada pro dobytek, a již staří indiáni
a posléze i zemědělci se naučili využívat i červce nopálového hmyzu, jenž na kaktusu žije a jehož samičky produkují velmi kvalitní červené barvivo.
Fermentovaná šťáva z kaktusu je základem nápoje známého pod názvem "colonche",
který se pije v několika oblastech na severu Mexika. V Mexiku roste 60 druhů nopálu,
z nichž je ale jedlých pouhých 13).
Celý areál byl obdivuhodný, ale v teplotě kolem 40°C na sluníčku to nebylo
snadný si ho projít. Všude se neslo pískání místních prodavačů na různé
píšťalky. Zpátky k autobusu jsme procházeli přes tržnici, kde byly ceny různých
uměleckých předmětů poněkud nižší než u potulných prodavačů. Odpoledne
nás vzal klimatizovaný autobus zpátky do Ciuad de México. Byli jsme se
podívat v centru. Nejdříve do vyhlídkové věže Torre Latinoamericana – první
výtah vyjel do 37 patra druhý až do 44 patra. Budova je vysoká i s vysílačem
182 metrů a nadmořská výška je 2422 m n.m. Základy má do hloubky 33 metrů.
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(V roce 2003, několik měsíců po dokončení, zastihly věž otřesy o síle 7,4 stupně Richterovy
stupně. Díky zabudovaným tlumičům nárazů věž bez problému obstála. Město je vystavěno
v nestabilní oblasti, kde se střetávají zemské desky, a proto zde dochází k častějším otřesům.
Jedno z největších zemětřesení, které ještě do té doby Mexiko nezažilo, bylo v hlavním městě
v roce 1985. Při něm se zřítila třetina výškových budov. Unikající plyn způsobil velké požáry.
Tisíce lidí bylo nezvěstných. Ničivé zemětřesení dosáhlo 8,1 stupně Richterovy stupnice.
Ve věži je nejenom krásný výhled na ohromné velkoměsto, ale i spousty kanceláří a center
různých firem. Nahoře pak výstava o samotné věži, také o státu Mexiko a restaurace…). Na
vyhlídce jsme potkali čtyry Češky z jazykové školy v Olomouci. Bylo to
příjemné setkání – po dlouhé době jsme zase zaslechli naši řeč.
Holky zrovna v těchto dnech začínaly svou cestu po Mexiku a
zajímaly se o to, co jsme tady již zažili. Pod věží byla instalovaná
zvláštní moderní výstava Wolksvagena Brouka – auta
symbolického pro Mexiko. Rovněž byla
výstava spojena s výstavou kukuřice –
národní plodiny Mexika. (Zajímavostí je, že
kdysi v ohromení zůstali Cortezovi vojáci, když otevřeli Montezumovy
aztécké sýpky. Ve své nenasytné touze považovali dosud neznámá
kukuřičná zrna za zlaté valouny. Dnes je zde opravdovým zlatem
kukuřičná placka - tortila. )
Pokračovali jsme hlavní třídou k náměstí Zócalo. Na každé křižovatce
byla alespoň dvojice policajtů, kteří řídili šílenou dopravu. Cestou bylo několik krásných
barokních kostelů. Na náměstí jsme se zastavili v hlavní velké katedrále. Zde byla spousta
věřících, kteří se zde modlili a dalších, kteří pouze obdivovali výzdobu. Ta je opravdu
velkolepá. Zajímavé jsou varhany, které mají tolik píšťal, že se nevejdou vedle sebe do výšky ,
a tak jedna řada je i vodorovně. Uprostřed chrámu je olovnice, která označuje vychýlení celé
stavby asi za 300 let. Je to již více jak metr. (Vychýlení je způsobeno tím, že México City je
vystavěno původně na dně vysušeného a zavezeného velkého jezera a na močálech.) Uprostřed
rozlehlého náměstí před úřadem vlády stojí vysoký stožár, na němž visí
ohromná mexická vlajka. Bylo 18 hod. a ozbrojená armáda slavnostně za
zvuků trumpet napochodovala ke stožáru k sundání vlajky. Mnoho lidí
k tomu přihlíželo a zajímavé bylo, že v jednom koutě náměstí byla skupinka
rebelujících lidí proti vládě, ale těch si nikdo nevšímal. Protože se zvedal vítr,
měli vojáci co dělat se smotáním vlajky a několikrát je to s vlajkou otáčelo kolem
stožáru. Z náměstí jsme se vraceli na ubytování metrem. V jednom přestupu byla
dost velká mela a plno lidí z metra do metra se přetahovalo, strkalo a křičelo.
Počkali jsme raději v dostatečné vzdálenosti, až se to uklidní, a nastoupili jsme
do dalšího metra, které bylo o něco klidnější. V Guadalupe jsme stihli v nové
bazilice mši svatou v 7 hod. Po bohoslužbě jsme dostali požehnání od kněze a šli se podívat
zblízka na zázračný originál obrazu Panny Marie. Obraz visí
vysoko za oltářem. Dá se k němu přijít ze zadu, kde se můžete
svézt na jezdícím páse a projet přímo pod obrazem. Jezdící pás
doprava i do leva je zde z důvodu toho, aby se věřící, když jich
přijde mnoho, pod obrazem dlouho nezdržovali a mohli si ho
všichni prohlédnout. Zároveň je tento obraz stále střežen hlídači. Je
to zvláštní, ale hezký pocit, být v blízkosti tohoto obrazu.
Vrátili jsme se do Misijního centra, kde jsme od sestřiček, patřících
do kongregace misionářek chudých, dostali výbornou večeři –
tortily se žampióny a ovoce se sušenkama. Pak jsme měli chvilku
čas si s nimi popovídat. Byly proti nám dost malý, ale milý a
veselý. Poutník jim předal všechny zbylé obrázky Pražského
jezulátka a kalendáře, co měl s sebou. Společně jsme se vyfotili a
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rozloučili.
29. den - úterý 10. březen
Ráno jsme vyrazili po 7 hod. k bankomatu, kde si Jára vybral peníze, jelikož nám docházely. A
pak pěšky přes město k zastávce Terminál Norte. Odsud odjíždíme na poslední výlet do
Mezitlánu za kaktusy. Projíždíme velmi dlouho přes město a pak suchou krajinou
a nad údolími a roklemi, které jsou porostlé duby a cedry. Krajina je čím dál
sušší a objevují se první kaktusy. Když už jedeme asi 5 hod., tak již
kromě kaktusů nic jiného zde není. V malém městečku Mezitlánu
konečně vystupujeme. Sluníčko pálí, co to dá. Jára, myslím, naměřil
38 °C ve stínu. Před výzkumem okolí se stavujeme v místní restauraci,
kde nám uvařili hovězí s rýží a tortily. Na to, že to je konec světa, to
mají
tady o dost levnější než jinde. Aby nám po tom mase
nebylo
špatně, spláchli jsme ho dobrým pivem. Na ulici nás
hodně
lidí zdraví a hned samozřejmě poznali, že jsme cizí. Objevili jsme tu i
květinářství, kde prodávají zdejší chlupaté kaktusy Cephalocereus senilis.
Škoda a možná dobře, že se nesmí ze země vyvážet. (Tyto krásné pichláče
proslavili celou tuto oblast a podle nich botanik a cestovatel A. Vojtěch Frič
pojmenoval místo, kde rostou, jako „Údolí starců“). Tam jsme se také hned
potom vypravili. Jára měl to údolí uloženy v souřadnicích v GPS a to nám dost
pomohlo, že jsme ho nemuseli dlouho hledat. Již cestou k němu jsme
obdivovali několik zajímavých rostlin, které i v tomhle suchu tady kvetly a
dařilo se jim. Bíle zde kvetly například suchomilné rostlinky argemon.
(Ty se kdysi využívali v lidovém léčitelství a mají omamné účinky.) Na políčku
dokonce pěstovali buráky, tedy podzemnici olejnou. Přecházíme hlavní silnici
a vstupujeme do pověstného údolí. Co je pěkný, že si tu lidi někdy místo
normálního plotu kolem domku vysazují plot z kaktusů – myslím, že je ještě
účinnější. Za chvíli se již ztrácí poslední domky u cesty. U dočasně suchého
koryta řeky odbočujeme do prudkého kopce po malé cestičce. Je zde
kaktusový ráj – tolik druhů, tvarů a rozměrů. Mně zrovna došla poslední
karta na foťáku, takže jsem pověřil Járu a Poutníka, aby fotili všechno
zajímavý za mě. Do kopce jsme šli pomalu a stále jsme hledali nové a nové
druhy kaktusů. Taky zde rostly krásný suchomilný agáve a aloe. Celý kopce byly
doslova obsypány těmito pichláči. Dokonce i chlupaté, vousaté,
vysoké stařečky jsme tady mohli vidět. Občas na jasné obloze
zakroužil některý orel, aby nám ukázal, že tady žijou nejen pichlavé
kytky. Skoro na vrcholu kopce jsme bohužel museli svůj výzkum
pomalu obrátit, abychom stihli poslední autobus do Ciudad de
México. Tam kolem nás projel opravdový mexický kovboj na svém
koni. Zpátky jsme potkávali na cestičce několik dětí, které se vracely ze
školy do kopců domů, stejně tak dospělých, vracejících se z práce. Na
hlavní prašné cestě jsme stopli dodávku, která nás zadarmo
dopravila až k nádraží do Mezitlánu. Tak jsme stihli poslední spoj
po 18 hod. Do misionářského centra jsme se dostali asi ve 22:30 hod.
30. den - středa 11. březen
Ráno po 7. hod. jsme se přesunuli do metra, kde jsme na internetu napsali poslední zprávu
domů a zamluvili si sedadla v letadle vedle sebe. Dále odjíždíme metrem k Národnímu
antropologickému muzeu – nejslavnější muzeum v Mexiku, které jsme si nechtěli nechat ujít.
Před muzeem předvádí indiáni „Voladores“. Čeká se tu dlouhá fronta. Muzeum se nachází
v místě, kde se poprvé Aztékové zastavili, když přišli do Mexického údolí. Spatřili zde podle
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legendy uprostřed jezera ostrov, na němž byl orel sedící na kaktusu, jenž drží v zobáku hada.
Tento výjev je zobrazen na státní vlajce.
Muzeum je ze 60. let minulého století a zabírá více jak 125 000 m2 výstavní plochy s velmi
cennými sbírkami předkolumbovských indiánských kultur a národnostních oblastí až do
současnosti. Moderně vybavené muzeum je v dvoupatrové obdélníkové budově s vnitřním
dvorem, který je zastřešen střechou na obrovském sloupu jako deštník, z něhož vytéká voda.
Na dvoře je umělé jezírko se želvama a porostem egyptského papyru. V jedné části muzea
zrovna probíhá výstava ruského umění. My jsme ale přišli spíš na to mexický. Po zakoupení
lístků musíme odevzdat všechny zavazadla a zbraně do úschovny.
Pak nás teprve pustí dál.
Každý sál je jinak zaměřen. Síň
původu – v ní se představuje
vysvětlení, že první lidi přišli do
Ameriky z Asie, dozvěděli jsme se
tady taky o počátcích zemědělství. Expozice z předklasického
období od roku cca 1500 př. Kr. do roku 250 po Kr., které vysvětlují
přechod způsobu života domorodých kmenů z kočovného
loveckého života na usedlejší zemědělský. Sál Teotihucán, kde
jsou modely a předměty z tohoto místa, které stávalo v blízkosti
hlavního města a bylo prvním a velkým mocným státem v Americe. Sál Toltéků – popisuje
kultury středního Mexika od roku cca 650 př. Kr. do roku 1250 po Kr. Sál Mexika – expozice
věnovaná Aztékům s jejich bohatou kulturou, je tu např.
slavný sluneční (kalendářní) kámen, na němž je zobrazena
tvář boha slunce (Tonatiuh), kolem jsou spousty symbolů,
znázorňující pět světů, čtyři směry, dělení času po 20 dnech
a další… Sál Oaxaca – tato expozice ukazuje kulturu
národů: Zapotéků a Mixtéků. Sál Golfského zálivu –
ukazuje na civilizace Olméků s obrovskými kamennými
hlavami, národů Totonaků a Huastéků. Sál
Mayů – expozice velké mayské civilizace
nejenom v oblasti dnešního Mexika, ale i
v Guatemale, Belize a Hondurasu. Sál Norte – je věnovaný kulturám
severního Mexika a Sál Occidente – ten ukazuje kultury západního
Mexika. Vystavené předměty a sbírky nejsou jenom v budově, ale jsou i
pod širým nebem hned vedle v zarostlé tropické vegetaci. Z muzea se
vracíme zpátky do Guadalupe. Před metrem si kluci dávají od pouličního
prodavače
něco
ostrýho
s tortilou.
V Guadalupe se zastavujeme
na kopci
zjevení Tepeyac, kde stojí malý kostel a pod ním je krásný
park se spoustou květin, vodopádem a jezírkem. Také tu
jsou sochy poukazující na událost zjevení mezi Pannou
Marií a Juanem Diegem. Zajímavé byly i další sochy, které
představovaly domorodé obyvatelstvo, jež přináší Marii
svou úrodu a své věci, ale také své
původní pohanské náboženství, aby
to přijala a proměnila. Posvátné
místo trochu ruší prodavači,
kteří jsou snad
na všech poutních
místech. Ještě se vracíme opět do nové baziliky, kde si kluci
kupují upomínkové předměty, a pak se vydáme do misijního
centra. Na pokojích si balíme všechny věci, aby se vešly do
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baťohu, aby se některé nerozbily a některé raději při kontrole nenašly ☺ .
Nakonec se to snad podařilo. Tak jsme se večír rozloučili, poděkovali sestřičkám a dali jsme
jim za náš pobyt příspěvek na misie. Odjeli jsme metrem na letiště, kde jsme hledali nějakou
dobu naši společnost British Airways.
Nechali jsme si raději zabalit velké baťohy do fólie asi za 9 dolarů. Při své prohlídce kapes
jsem z ničeho nic našel ještě asi 1700 pesos. O nich jsem vůbec nevěděl, že je ještě mám. Tak
jsem je běžel rychle proměnit na Euro. Za zbytek jsem si koupil svačinu a pár malých dárků.
např. indiánskou panenku. Odbavení proběhlo dobře, i Poutníkův těžší baťoh vzali. Př ed
odletem jsme ukázali svůj pas a odevzdali jsme vyplněný formulář ze začátku naší cesty. Po 20.
hod. nás pustili na palubu velkého letadla. Sedli jsme si na zamluvenou trojsedačku
v blízkosti křídla.
Po nějaké době začaly hučet mohutné motory a museli jsme se připásat.
Náš Boeing se pomalu rozjížděl k rampě. Skrz okýnko bylo vidět částečně
osvětlené letiště, ze kterého vylétají letadla do světa každé 3 min.
Zanedlouho jsme se odlepili od americké půdy a letíme zase domů.
Koukal jsem stále z okénka ven, jak se vzdalujeme od letiště a jak se
zmenšují a přibývají všechny ty světla obrovského města, na které přichází
noc. Co právě dělají všichni ti lidé pod námi.? Na mě zrovna
přišel zvláštní pocit, kde se mi v hlavě
honily všechny ty vzpomínky na to,
co jsme tady všechno ve zdraví prožili a
s kým jsme se tu sešli. Na jednou se mi to celý zdálo
jako sen, ale přitom jsem nemohl usnout.
Díky Bohu za to, co bylo. Ještě abychom se v pořádku vrátili. Letěli
jsme
přes
Mexický
záliv
do
USA
přes
New
Orleans…Philladelphii…Nad křídlem bylo vidět souhvězdí Kasiopea a pod křídlem
světla amerických měst. Dále přes Kanadu – poloostrov Labrador… To už jsem místy
podřimoval …pod Grónskem. Dostali jsme od letušek také dobré jídlo např. kuře s omáčko u a
rejží, zeleninový salát, puding a dobré víno …Oblačnost cestou byla dost velká a tak jsme m oc
na zem neviděli. Mohli jsme let pozorovat jen na obrazovkách před sebou. Letěli jsme pod
Irskem a do Londýna jsme asi po půl hodinovém kroužení nad městem (z důvodu mlhy)
v pořádku přilítli ve čtvrtek ve 12:12 hod. místního času.
31. den - čtvrtek 12. březen
Tady jsme měli zase důkladnou kontrolu, kdy jsme si museli sundat i boty a bundu. Pak jsm e
asi 2 hod. čekali na další let do Vídně. Na letišti byly spousty Indů, takže nebylo jistý, zda jsme
opravdu v Londýně ☺ . Ale ta všudezdejší angličtina to prozradila.
Bylo zde taky poněkud chladněji než v Mexiku. Rád jsem napsal
domů zprávu tentokráte mobilem, že jsme již v Evropě. Další let
probíhal rovněž dobře. A za nějaké 2 a půl hod. jsme přistáli
v pořádku, tentokrát nadobro, u našich přátel v Rakousku. Ve Vídni
s podivem žádná výstupní kontrola nebyla a brzy jsme našli své
těžké baťohy, jak přijely po páse k nám. Tady zase byla slyšet
převážně němčina. V letištní hale stálo spousta lidí, kteří čekali na
své blízké, a rovněž hodně taxikářů s cedulkama jednotlivých
hotelů. Venku již byla tma a hlavně hrozná zima a pršelo. Museli jsme počkat na 20 hod., kdy
nás odvezl autobus společnosti Student Agency z Vídně do Brna. Cestou jsem místama spal.
Nešlo to však pořád, jelikož vedle nás se během cesty pěkně opili dva
Ukrajinci a dělali cirkus. Dojeli jsme po 22. hod. do Brna na Zvonařku.
Vystoupili jsme a hledali jsme na rychlo zaparkované Járovo auto.
To se opravdu celkem brzy podařilo. Je to až neuvěřitelný, že
v Brně v blízkosti nádraží na nás vydrželo auto v pořádku čekat
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celý měsíc. Otevřeli jsme auto, ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak se nedalo nastartovat.
Brzo jsme na to přišli, že před měsícem jsme nechali zapnuté vnitřní světlo. Následovalo
dlouhé shánění někoho, kdo by nám v tuhle noční mrazivou hodinu pomohl.
Zašli jsme až k benzínce, kde bylo teplo, a kde nám paní pomohla sehnat člověka, který nám
přijede auto nastartovat. Pán přijel a s Járou se jim podařilo dát auto do pohybu. Řekl si o 1000
Kč. Naštěstí Jára měl. Pak jsme rychle nastoupili do auta a v psím počasí jsme se přibližovali
domů.
32. den - pátek 13. březen
Jelikož nám cestou ještě došel benzín, požádali jsme znova již zadarmo o pomoc při startování.
Benzíňáci byly celkem ochotní, a tak nás již bez vypnutí motoru Jára rozvezl všechny domů. A
stejně jako na začátku naší cesty se déšť změnil ve vytrvalý sníh. …Tak jsme si užili léta
uprostřed zimy.

Adiós Mexico
Bohu díky jsme zase doma – živí a zdraví

Něco o této Zemi:
Mexiko - Spojené státy mexické (založené v roce 1823) jsou velmi rozlehlou zemí, přibližně
25krát větší než Česká republika. Mají přibližnou rozlohu 1 967 180 km2. Na severu sousedí
hranicí s USA a na jihu s Guatemalou a Belize. Západní a východní pobřeží omývají dva
oceány - Atlantský (s Mexickým zálivem) a Tichý (s Kalifornským zálivem). Na severozápadě
je poloostrov Baja California a jihovýchodě Yucatán. Bez těchto poloostrovů má Mexiko tvar
rohu – širokého na severu a zužujícího se směrem na jih. Oproti našemu času je zde o 7 hod
méně. Mexiko je složeno z 31 států. Vládnoucí strany mají zkratky PAN, PRI a PRD. ☺ Z města
Tijuany na severozápadě je to vzdušnou čarou do města Cancúnu na jihovýchodě téměř 3500
km. Značnou část území tvoří meseta, náhorní plošina s průměrnou nadmořskou výškou okolo
2000 m, navazující na severní pouštní oblasti a táhnoucí se směrem k jihu. Na východě a
západě je ohraničena horskými hřebeny Sierra Madre, na jihu je uzavřena sopečným pohořím
rovnoběžkového směru, s nejvyššími vrcholy Mexika - Pico de Orizaba – Citlaltépétl –
Hvězdná hora (5747 m n.m.) , Popocatépetlem (5452 m n.m.) a Ixtaccíhuatl (5286 m n.m.).
Přestože země leží v subtropické oblasti na přechodu mezi Severní a Střední Amerikou,
najdeme zde téměř všechny druhy vegetace, od stálezeleného tropického pralesa, borových
lesů vysočin, kaktusových hájků, polopouští až po věčný sníh a led sopečných kuželů.
Jih země je vyplněn nížinou porostlou bujnými tropickými lesy přecházejícími do
Guatemalské vysočiny. Klima se v zásadě dělí na období dešťů v létě a období sucha v zimě.
37

Mexiko patří stále k zemím s nejrozmanitější přírodou na světě. Žije zde 1041 druhů ptáků, 439
druhů savců, 989 druhů obojživelníků a plazů a na 26 000 druhů rostlin.
Tato země patří mezi 12 států světa, ve kterých se nacházejí zhruba dvě třetiny všech druhů
rostlin a živočichů na naší planetě. Jenom ve státě Chiapas je možné nalézt asi 10 000 rostlin,
více jak 600 druhů ptáků a 1200 druhů motýlů. Zhruba 8 % území je chráněné. Je zde 64
národních parků o rozloze 14 000 km2.
V různorodých a velmi pestrých biotopech celého státu se nachází velmi mnoho druhů všech
různých organizmů. Mnohé citlivé druhy jsou však činností člověka ohroženy a jejich počet se
velmi snížil. Vlivem neuváženého růstu průmyslu, rozvoje zemědělství, používání chemikálií,
znečištění ovzduší a vody, nešetrného a masivního turismu, mýcení pralesů kvůli těžbě dřeva a
získávání pastvin a další orné půdy, se stav stále zhoršuje. Nejsou to nikterak dobré zjištění.
Co se týká jen původních tropických pralesů, zbývají Mexiku v dnešní době pouhé 2% .
Celkové zalesnění je pouhých 15% a tato plocha se zmenšuje kácením v průměru o 11 000 km2
ročně. Odhaduje se, že zhruba 2000 km2 orné půdy se ročně mění v poušť.
Současné Mexiko je stále ovlivňováno odkazem předkolumbovských civilizací. První
pokročilejší civilizace vznikla před třemi tisíci lety. Olmékové, se svými prvními pyramidami
a nádhernými sochařskými díly, se stali mateřskou kulturou, na níž navazovaly další kultury
Střední Ameriky. Další civilizační centra vznikla na přelomu letopočtu v Cholule,
Teotihuacánu a Monte Albánu. To je začátek tzv. klasického období, které vrcholí civilizací
Máyů a Aztéků, kteří nám zanechali pestrou paletu úžasných památek a pyramidálních
komplexů.
Většina návštěvníků, kteří přicestují do Mexika poprvé, je překvapena, jak je země vzdálena
představám o zemích tzv. „třetího světa“. Jedná se o relativně vyspělý stát s negramotností cca
9 %. Převládajícím jazykem je Španělština. Zajímavostí je, že anglicky se zde těžko mezi
domácími domluvíte. Většina Mexičanů z počátku považuje bílého cizince za bohatého občana
USA (gringo).
Hlavní část příjmů státu pochází z cestovního ruchu. Mexiko má nejsilnější ekonomiku
v Latinské Americe a vynikající systém dopravy, s velkým obdivem dokáže představovat své
archeologické památky a bohatou kulturu v nepřeberné řadě muzeí. Kromě toho nabízí
nesmírně živou uměleckou a lidovou kulturu. Vesnické svátky – fiesty- s tanci, tradičními
kroji, spoustou tradičních pokrmů a rukodělných výrobků a folklórní hudby – to vše se tady dá
najít.
Na počátku minulého století mělo Mexiko 13 mil. obyv. Když po této zemi cestovali v roce 1950
Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem, napočítali již 31 milionů. Na konci minulého století
bylo v Mexiku kolem 97,5 milionů obyvatel. Jenom v hlavním městě nyní žije okolo 24
milionů, s okrajovými satelity dokonce až 28 milionů. Pouhé jedno město má zabírá plochu
1 500 km2 a má více jak dvojnásobek obyvatel v ČR. Ve městě je asi 3 miliony aut.
Průměrná hustota obyvatelstva je dost rozdílná. V Mexiko City je 2500 lidí na km2, ve státě
Quintana Roo pouze jeden jediný obyvatel na 2 km2. Asi 80 % populace tvoří mestici, zbytek
potomci původních obyvatel, míšenci a kreolové (Španělé narození v Mexiku). Každý rok
přibývají téměř 3% obyvatel. Indiánů zde žije kolem 5 miliónů (Nahuatlové, Mayové,
Mixtékové, Zapotékové, Tarahumárové, Purépechové a další). Hovoří jazykem svého kmene a
téměř 1 milión neumí španělsky. Nyní je Mexiko převážně křesťanskou zemí. Přibližně 96%
obyvatelstva se hlásí ke křesťanům.
Mexičani jsou velmi přátelští lidé a vlastenci. Velký význam pro ně znamená rodina. Velice
rádi se navštěvují a žijí život tzv. na ulici. Mají rádi různé oslavy a svátky, kterých je mnoho.
Jsou velmi šikovní a zruční řemeslníci, výborní hudebníci, ale také obchodníci.
Spěch Mexičanů není většinou nijak velký. Pro většinu Mexičanů je srdečnost nadřazená
rychlému jednání. Musí-li se něco opravdu nutně udělat, udělá se to. Nemusí-li se, může to
počkat. Pověstné slovo:“maňana“ (zítra) je v lidech dost zakořeněno. Ze své návštěvy v této
podivuhodné zemi se můžeme vrátit s přesvědčením, že mají pravdu.
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Původní scénář naší cesty: Pouští a pralesem - Mexico 2009
11.2. 7.40 odlet z Vídně, 18.20 přílet do Ciudad de Mexico, zjistit, kde je kancelář British
Airways, odjezd do Tehuacánu
12.2. Zapotitlán Salinas - kaktusové polopouště, botanická zahrada
13.2. odjezd směr Oaxaca, prohlídka města, klášter S. Domingo, odjezd do hor u Oaxacy – NP
Benito Juarez
14.2. pobyt v mlžných lesích nár. parku
15.2. zpět do Oaxacy a odjezd do Puerto Angel
16.2. pobyt u pacifického pobřeží, večer odjezd směr Salina Cruz a Tapachula
17.2. přesun z Tapachuly do obce Union Juárez
18.2. výstup na vulkán Tacaná na hranicích s Guatemalou
19.2. zpět do Tapachuly, přesun do Comitán Dominguéz a vesnice San Quintin
20.2. výprava do Lacandonské džungle – laguna Miramar
21.2. přesun do S. Cristobal de las Casas
22.2. prohlídka města, přesun do Tuxtla Gutierréz
23.2. kaňon Sumidero, přesun přes S. Cristobal ke kaskádám Aqua Azul
24.2. džungle okolo kaskád, vodopád Misol-Ha
25.2. ruiny Palenque
26.2. přesun do Tulumu
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27.2. Tulum, karibské pobřeží, starověké památky, mangrovy
28.2. Cobá – ruiny v pralese
1.3. Rio Lagartos – projížďka mangrovy, hejna plameňáků a dalšího ptactva (120 ps)
2.3. Chichen Itzá – mayské pyramidy v džungli
3.3. Mérida, přesun směr Villahermosa
4.3. Orizaba, NP Pico de Orizaba (výstup směr nejvyšší hora Mexika Citlalpétl, na vrchol asi
ne)
5.3. Cholula, kostely na Mayské pyramidě
6.3. výprava směr Popocatépetl, sedlo Hernán Cortés
7.3. výstup směr Popocatépetl nebo Iztaccihuatl
8.3. Ciudad de Mexico, potvrzení letenek, prohlídka města
9.3. Guadalupe – poutní bazilika, Teotihuacán – starověké pyramidy
10.3. Metztitlán – Údolí starců – kaktusy
11.3. Mexico – antropologické muzeum, botanická zahrada (má být u budovy univerzity
UNAM), 20.40 odlet směr London
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Stručná historie Mexika
OLMEKOVÉ = lidé z oblasti kaučuku
Předklasická kultura: 2500BC – 400BC, vrchol 1200BC – 600BC.
Centrum La Venta, menší Tres Zapotes, San Lorenzo.
Obří kamenné hlavy z jednoho kusu čediče, dovlečeno asi 80 km.
Jaguáří božstvo, božstvo ohně a kukuřice, Quetzalcoatl.
Kalendář, hieroglyfické písmo.
Pyramida jako napodobenina sopky.
TEOTIHUACÁN
Klasická kultura: začátek 150AD, vrchol 450 – 650AD, konec od 700 do 900AD.
Město Teotihuacán na vrcholu až 80 000 (200 000) obyvatel.
Jednotná říše, městská společnost.
Hlavní bůh deště Tláloc, druhý nejvýznamnější Quetzalcoatl.
Písmo a knihy, tečkový a čárkový číselný systém, církevní rok o 260 dnech.
TOLTÉKOVÉ
Začátek 720AD, vrchol 900 – 1150AD, úpadek 1200AD.
Centrum Tula (40 000 obyvatel).
Militaristická civilizace, lidské oběti.
Kult boha Quetzalcoatla (zde i panovník Quetzalcoatl Topiltzin).
MAYOVÉ
Začátek 2500BC, vrchol 250 – 900AD, kolem 1000AD přesun na Yucatán, 1200 – 1400AD úpadek,
1540AD je ovládli Španělé.
Oblasti Chiapas, Yucatan, Guatemala, Belize, Honduras a Salvador
Centra Uaxactún a Tikal (Guatemala)
Palenque a Toniná – kolem 900AD
Chichén Itzá, Uxmal, Kabah – kolem 1000 – 1100AD
Malé státy, nejednotná říše, základem zemědělství, ale i válčili.
Komplikovaný kalendář, znalost perspektivy ve výtvarném umění (500 let před Evropou).
Písmo kombinující obrázky, hlásky a slabiky.
Hlavní božstva deště, vlhkosti, plodnosti a vegetace (Chaac), ohně (Itzamná), smrti (Ah Puch),
Kukulcan.
ZAPOTÉKOVÉ
300 – 700AD, 750AD úpadek.
Centrum Monte Albán u Oaxaca.
Jednotná říše.
Hieroglyfické písmo, kalendář.
Bohaté hrobky.
MIXTÉKOVÉ
800 – 1200 – 1500AD.
Ovládli Monte Albán.
Několik nezávislých států.
Méně architektonických památek.
Zachovány knihy = kodexy s obrázkovým písmem.
Hrnčířství a zpracování kovu.
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AZTÉKOVÉ
Poklasická fáze: začátek 1200AD, konec 1521AD.
Centrum Tenochtitlán (až 300 000 obyvatel), založen 1325.
Nebyla jednotná říše, spíše kočovní, společenství městských států.
Militantní kultura, válka jako prostředek k zachování světa.
Lidské oběti zajatců jako obřad, vyříznutí srdce jako pocta. Božstvo dává světlo, teplo a déšť,
lidé ho živí krví a srdci, např. aby slunce každý den zvládlo vylézt na oblohu a bojovat
s temnými mocnostmi.
Hlavní božstva slunce (reprezentuje orel) a války (Huizilopochtli).
Žili v 5. světovém cyklu, předchozí byly zničeny zánikem slunce a lidstva.
ŠPANĚLÉ
1519 připlul Hernán Cortés, prvně ho uvítali jako Quetzalcoatla, ale když kradl a vraždil, tak
ho vyhnali (1520 Noche Triste), 1521 se vrátil a Tenochtitlán dobil . Přemohl Aztéky za
pomoci ostatních kmenů, střelných zbraní a koní (celkem 16), které neznali a báli se jich.
Hodně indiánů zemřelo na evropské nemoci. Mnišské řády obracely indiány na
křesťanství od roku 1524.
1531 – slavné zjevení Panny Marie v Guadalupe.
NEZÁVISLOST
1810 – hnutí za nezávislost vedli Miguel Hidalgo a Ignacio Allende, ale neuspěli.
1821 – nezávislost na Španělsku, císař Augustin de Iturbide.
REPUBLIKA
1823 – vyhlášena republika, zvolen prezident Guadalupe Victoria.
1823 – středoamerické státy vyhnaly Mexiko, které je chtělo obsadit a založily svobodnou
federaci Spojené středoamerické provincie (Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua
a Kostarika) – podobný princip jako USA, ale bez otroctví. Federace se rozpadla 1839.
1848 – Mexiko poraženo ve válce s USA a ztrácí více než polovinu svého území (Texas, Arizona,
Kalifornie, Nové Mexiko...).
REFORMA
1861 – Benito Juaréz nechal zkonfiskovat majetek církve, povolil světské vzdělání (do té doby
95% obyvatel negramotných), svoboda tisku.
1862-1864 – francouzská invaze do Mexika a vyhlášení Maxmiliána Habsburského císařem.
Poražen mexickým národním hnutím pod vedením Benita Juaréze.
DIKTATURA
1877-1911 – vládl diktátor Porfirio Diaz - masivní rozvoj infrastruktury, rozprodej pozemků
zahraničním investorům.
20. STOLETÍ
přelom konce 19 stol. a začátek 20 stol. ve vládě jsou svobodní zednáři, kteří krutě
pronásledovali církev katolickou. Dodnes jsou vidět v Mexiku na mnoha stěnách v kostelech
dlouhé seznamy kněží i laiků, kteří byli pro svou víru popraveni.
1911-1917 – Mexická revoluce volající po reformách v zájmu sociální rovnosti, prezident
Francisco Madero, revolucionář Emiliano Zapata.
1934 – Lazaro Cárdenas (strana PRI) přerozděluje půdu a znárodňuje železnice, doly a ropné
společnosti, ekonomický růst.
1968 – Olympiáda v Mexico City.
1982-1988 – hospodářská krize (roční inflace až 100%).
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1988-1999 – politické a volební reformy oslabily vládu jedné strany.
1994 – Zapatistické povstání v Chiapas.
2000 – první přímá volba prezidenta na celém území Mexika – Vincente Fox (bývalý manager
Coca Cola).

Letenka do Mexika
LASTOVIC/FILIP MR 11FEB VIE LHR
ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT
(STUDENT AGENCY S.R.O.) DATE: 10 OCTOBER 2008
NAM. SVOBODY 86/17 AGENT: 0707
602 00 BRNO NAME: LASTOVIC/FILIP MR
IATA : 152 10392
TELEPHONE: 420 542 424 242
ISSUING AIRLINE : BRITISH AIRWAYS
TICKET NUMBER : ETKT 125 3107727485
BOOKING REF : AMADEUS: 46S8HG,
FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST
VIENNA SCHWECHA BA 0699 S 11FEB 0740 ONCEUR 31MAR PC OK
LONDON LHR ARRIVAL TIME: 0915
TERMINAL:5
LONDON LHR BA 0243 O 11FEB 1240 ONCEUR 31MAR PC OK
TERMINAL:5
MEXICO CITY ARRIVAL TIME: 1820
TERMINAL:1
MEXICO CITY BA 0242 O 11MAR 2040 ONCEUR 15FEB PC OK
TERMINAL:1
LONDON LHR ARRIVAL TIME: 1300
TERMINAL:5
LONDON LHR BA 0704 S 12MAR 1435 ONCEUR 15FEB PC OK
TERMINAL:5
VIENNA SCHWECHA ARRIVAL TIME: 1755
AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU
GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME
ENDORSEMENTS : NON REF NOT ENDORSABLE CHANGEABLE
EXCHANGE RATE : 24.966
PAYMENT : CASH
FARE CALCULATION : VIE BA X/LON BA MEX172.34BA X/LON BA
VIE172.34NUC344.68END
ROE0.702079XT391ZY200AT1248UB440XD401UK
AIR FARE : EUR 242.00
EQUIV FARE PAID : CZK 6042
TAX : CZK 8216YQ 300YQ 2680XT
TOTAL : CZK 17238
NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE
SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY
REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.
THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE 'PASSENGER TICKET' FOR
THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE
CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE
REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.
NOTICE
IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN
A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION MAY
BE APPLICABLE AND THE CONVENTION GOVERNS AND IN MOST CASES LIMITS THE
LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY AND IN RESPECT OF
LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE. SEE ALSO NOTICES HEADED ADVICE TO
INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY' AND 'NOTICE OF
BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS'.
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To jsem já, Jára Jirásek a René Mandys (Poutník) před pyramidou v Chichen Itzá.
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Kam příště ?
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