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Díky fin
nanční pod
dpoře z prrogramu F
Freemover jsem moh
hla uskuteččnit svůj vvýzkumný
pobyt v Ekvádoru
u. Ten prob
běhl od 11.7 do 9.9. 2019 a jeho cílem b
bylo získat data pro
mou dizzertační prráci u domorodých Šuarů. Šuarrská kultura je ve svě
ětě známá zejména
svým b
bojovným duchem a nepodda
ajností (vžd
dyť oni byyli posledn
ními neporrobenými
španělsskými kolo
onizátory) a také výrrobou tzv. tsants – produkt prreparováníí lebek a
zmenšo
ování hlav svých nep
přátel vařením. Šuarsská kultura
a však dale
ece přesah
huje výše
zmíněn
né, a nejen
n v komunittě, kam jse
em měla na
amířeno, d
dávno vsto
oupili na glo
obální trh
s nabíd
dkou léčeb
bných kůr za užití ro
ostlin jako jjsou ayahu
uasca, durrman, tabá
ák a také
produkccí komplexxnějších víícedenních
h rituálů. Mým záměrem bylo zm
mapovat v kontextu
globalizzace ayahu
uascy reprrodukci jed
dnoho z těcchto komp
plexních ritu
uálů pro za
ahraniční
návštěvvníky – Natemamu.
Před sa
amotnou ccestou bylo
o však vyřídit některé
é fomralityy. Studentů
ům UP je n
nabízeno
výhodn
né zahraničční pojištění zprostře
edkované univerzitou
u (na její n
náklady), což
c
jsem
s radosstí využila.. Do Ekvá
ádoru jsem
m jako česká občan
nka pro pobyt do 3 měsíců
nemuse
ela vyřizovvat žádná vvíza. Přímý let z ČR bohužel neexistuje,
n
a tak bylo
o potřeba
využít n
některý z le
etů přes Amsterdam,, Vídeň nebo jiná evrropská měssta s mezip
přistáním
nejčasttěji v severní nebo střední Am
merice. Je
elikož i pro
o tranzitní lety přess USA je
potřeba
a vyřizova
at tzv. ES
STA (elekktronický systém ce
estovní re
egistrace) a projít
zdlouha
avou imigrrační kontrrolou, je z hlediska pohodlí
p
obecně dopo
oručováno cestovat
spíše p
přes země
ě jako Pan
nama nebo
o Mexiko. Já jsem ccestovala z Amsterda
amu přes

Mexiko a cesta bez přestupů a čekání trvala přibližně 15 hodin. Pro případné zájemce o
cestu do podobné destinace podotknu, že cena letenek se pohybuje většinou mezi
20 000 až 35 000 CZK, nejlevnější lety bývají mimo sezonu (v období našich zimních
měsíců) a s předstihem cca 1-3 měsíce před odletem.
Ráda bych povzbudila ty, kteří váhají vstoupit do celého stipendijního procesu například
kvůli obavám ze zdlouhavého a nepřehledného procesu získávání finančního
příspěvku. Stipendium mi bylo vyplaceno hladce ještě před cestou a komunikace se
zahraničním oddělením univerzity byla velice příjemná a konstruktivní. Stipendium bylo
vyměřeno na 20 000 CZK/ měsíc, a tudíž jsem z programu Freemover získala 40 000
CZK/ 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že jsem náklady za cestu, cen za ubytování, stravu,
rituál, vyplácení odměn vybraným spolupracovníkům apod. vyměřila na 80 000 CZK,
využila jsem možnost čerpat peníze i z jiných univerzitních zdrojů skrz interní grantovou
soutěž.
Vzhledem k tomu, že je Ekvádor zemí rozmanité topografie, jelikož zahrnuje pobřeží
oceánu, vysoké vrcholy And, ale také amazonskou džungli, bylo pro mě vyzvou vybrat
vhodné vybavení, které by odpovídalo potřebám rozličného terénu a proměnlivého
počasí a zároveň umožnilo odlehčené cestování. V období, ve kterém jsem tam byla já
je v Ekvádoru období dešťů. Ráda říkám, že moje nejlepší investice byla do mikiny se
zipem a kapucí, která našla široké využiti napříč měnicím se klimatickým podmínkám. V
džungli téměř každý den prudce pršelo, a tak na zbyt nepřišla ani kvalitní pláštěnka
nebo nepromokavá bunda a pak zejména holínky, které šlo koupit levně na místě. Pro
turisty z našeho podnebného pásu může být překvapující, že je v Ekvádoru 12 hodin
den a 12 hodin noc, což v praxi znamená, že je velice brzy tma (kolem 6 hodiny
večerní). Co se týče bezpečnosti, o Ekvádoru se nepíše příliš lichotivě a často tam
údajně dochází ke krádežím (i ozbrojeným přepadením turistů), na což mé upozornila i
řada místních, proto se doporučuje věnovat pozornost bezpečnostním opatřením. Sama
jsem nosila ledvinku s penězi a skrytou kapsu na tělo, kam jsem ukrývala část peněz a
doklady. Nedoporučuje se vytahovat na veřejnosti telefon, větší obnosy peněz (ideálně
platit drobnými), foťák nebo nosit velký batoh (lepší je kabelka přes rameno a nošená
vpředu). Pro ty, kteří neznají, tak odkazuji také na projekt dobrovolné registrace občanů

cestujících do zahraničí, což může usnadnit dostupnost pomoci v případě nenadálé
události (https://drozd.mzv.cz/). V zemi také pouze málokdo umí anglicky (a to včetně
letištního personálu), proto se nelze obejít bez základů španělštiny. Ačkoliv se zdá být
Ekvádor malou zemí, což je spíše optický klam daný jeho rozměry oproti ostatním
jihoamerickým státům, v porovnání s ČR je téměř 4X větší, a navíc jeho střed protíná
Andské pohoří. Přemisťování se hromadnou dopravou mezi městy, zejména pomocí
autobusů, tak běžně trvá 5-8 hodin. Autobusy jsou dobře organizované, jezdí poměrně
často a mají velice příznivou cenu (například z hlavního města Quita do největšího
města státu Guayaquilu stojí cesta 11 dolarů, přestože jsou od sebe vzdáleni cca 9
hodin jízdy).
Před cestou do své finální destinace v Gualaquize, jsem navštívila i jiná města a jejich
muzea (většinou se vstupem zdarma), která doporučuji zejména všem zájemcům o
historii a tradiční kultury. Jmenovitě jsou to Národní muzeum v Quitu a Pumapungo
v Cuence. Ve měste Puyo lze navštívit etno botanicky park, kde průvodce poutavě
vyprávý o tradičním šuarském způsobu života, to vše doplněné procházkou po parku a
prohlídkou rostlinných druhů s výkladem o jejich užití v tradičních komunitách. Vstup
stojí 5 dolarů a čas zde strávený může být až 2 hodiny.

Obr. 2. N
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Gualaq
quiza je mě
ěstem nach
házejícím se
s v region
nu Morena--Santiago v jihovýcho
odní části
Ekvádo
oru (viz. přřiložená m
mapa s mou přesnou lokací nížže) a leží na územíí tradičně
obývan
ném Šuaryy. Ve městě je možné
m
na
avštívit skkromné in
nformační centrum
s inform
macemi o kulturách
h relevan
ntních k teto oblasti (Šuaro
ové a K
Kaňari) a
archeologickými n
nálezy a artefakty. V oblasti je možné na
avštívit řadu
u vodopádů, a také
několikk šuarskýcch komunitt a ve mě
ěstě je pa
ak každý d
den trh s tradičními výrobky
domoro
odců a s komunitami vypěstova
anými ovoccem a zele
eninou. Ne
edaleko mě
ěsta sídlí
také šu
uarská ko
omunita ve
e vesnici u řeky Ku
upiamais vedená
v
Uwishinem (šuarsky
„vědouccí“, což je označení pro osobu
u na kterou
u většinou v západním
m světě re
eferujeme
jako na
a šamana), kam jsem měla nam
mířeno.

Obr. 3
3. Umístění au
utorky (modré kolečko) - vle
evo Ekvádor,
vpravo s p
přiblížením mě
ěsta Gualaquiz
iza a šuarské vvesnice v džun
ngli.

Obr. 4. Ře
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Ubytovvání u šuarů bylo na
ad očekává
ání dobré, neboť bylo přizpůso
obeno zah
hraničním
návštěvvníkům. Sp
plňovalo ta
ak určitý sstandard, n
na který jsm
me v zápa
adním světtě zvyklý,
jako jssou napříkklad splach
hovací zácchody, zákkladní dře
evěné posttele, uzam
mykatelné
pokoje a dokonce
e wifi (!!). B
Bylo zřejmé, že se je
ednalo o re
eakci na za
ahraniční n
návštěvy,
jelikož jsem od dlouholetých účastníkků zjistila, žže ještě přřed pár letyy se spalo
o na zemi
v tradičční kruhové
é stavbě z palmového
o dřeva a jiný záchod
d, než such
hý k dispozzici nebyl.
Evidenttně po stíížnostech ze strany západních
h příchozícch došlo u šuarů k určitému
přizpůssobení klien
ntele a k re
eakci na po
optávku.
Co se týče
t
nastavování cen
n u domoro
odců, s pře
ekvapením
m jsem zjisttila, že nem
mají příliš
velké znalosti
z
oú
účetnictví a aritmetice
e, protože často
č
náho
odně nastře
elovali cen
ny a nebo
stále chodili
c
a dožadovali se (nevvratných) půjček. V některých případecch vůbec
nesledo
ovali, zda účastnícii skutečně
ě zaplatili,, spíše se o to ččasto stara
al český

koordinátor Na jedné straně bylo potřeba cenu vyjednávat, nastavovat její reálnou
hladinu a asertivně se vymezovat a na druhé straně si lze představit, jaké dopady může
na komunitu finanční negramotnost mít (zneužívání jejich neznalosti druhými,
neschopnost hospodařit s penězi a správně je rozložit apod.).
A nyní se dostávám alespoň pár slovy k předmětu mé práce. Rituál Natemamu trvá
přibližně 12 dní a je vlastně souhrnem dílčích rituálů, které jsou zahájeny několika
úvodními ceremoniemi majících na západě známější podobu vypití “panáku”
koncentrované ayahuascy po setmění. Po cyklu úvodních ceremoniích přichází den
pochodu džunglí k posvátnému vodopádu a očistná koupel v něm nazývaná
“Tunakaramamu”, po které se skupina usídlí na noc v džungli a pije nálev z tabáku tzv.
“Tsankmamu”. Následující den se pochoduje zpět do vesnice a začíná 1. den
samotného

“Natemamu”,

tedy

přijímání

většího

množství

Natemu

(šuarské

pojmenování pro ayahuascu) nikoliv v koncentrované formě, ale ve formě čaje. Pije se z
misek a ty se stále doplňují ideálně dokud účastník, již není schopen se sám zvednout.
Takto se pije běžně 4 dny. 5.den se uskutečňuje pochod k posvátné řece Bomboiza,
kde se tradičně šuarové dle své víry spojovali s duchy anakond a tsunky (posvátné
vodní

bytosti).
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Obr. 5. Po
ochod džunglíí k řece Bombo
oiza. Foto: Dim
ma Salibová

Obr. 6. Úččastníci Natem
mamu po závě
ěrečné ceremo
onii a za nimi trradiční ceremo
oniální místno
ost. Foto: Dima
a Salibová

htěla vyjádřřit, jak mocc si vážím možností, které díkyy podpoře u
univerzity
K závěru bych ch
enti k tomu
u, abychom
m mohli cesstovat, pozznávat způ
ůsob života
a v jiných
máme jako stude
ůžeme obohacovat
kulturácch a realizovat vlasstní práci, vize, projjekty. Díkyy tomu mů
vlastní život o novvé poznání a prožitkyy. Ačkoliv ccestování n
někdy i u m
mě vyvolávvá strach,
nervoziitu a úzko
ost z novéh
ho a nejisstého, každá taková
á cesta mě
ě osobně posouvá
mílovým
mi kroky vvpřed. Cessta do Ekvvádoru a ccelý rituál, který jsem
m podstou
upila byly
náročné
é, ale mělyy nesmírně
ě pozitivní d
dopad na můj
m život, způsob
z
pro
ožívání a p
pohled na
svět.
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