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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. 
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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). Následují závěrečné ceremonie s užíváním klasické podoby 

koncentrované ayahuascy (více k Natemamu a motivaci účastníků uvedu v 

připravovaných článcích a dizertační práci). 
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