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Ráno jsem hned vÄ›dÄ›l, Å¾e startování bude zase pÅ™es startovací kabely, protoÅ¾e uÅ¾ veÄ•er, cestou sem, to spí&scaron
nesvítilo neÅ¾ svítilo a na rest areu jsem pÅ™ijíÅ¾dÄ›l uÅ¾ prakticky po tmÄ›. Postavil jsem sice káru na malej kopec v nadÄ›j
pÅ™i couvání tÅ™eba chytne, ale moc procent jsem tomu nedával, Å¾e to vyjde. Taky, Å¾e ne.. Ale kluk, co se tu ráno stavil n
úklid, zaparkoval hned vedle a tak mnÄ› pomoh´ káru nastartovat.
PÅ™i zpáteÄ•ní cestÄ› jsme si zase uÅ¾ili parádní stoupák na jedniÄ•ku pÅ™i &scaron;plhání od Mono Lake do prÅ¯smy
(kliknÄ›te). Ten kopec je prostÄ› úÅ¾asnej a kdyÅ¾ tÄ› ten pÅ™ed tebou pÅ™ibrzdí, uÅ¾ to líp, neÅ¾ na jedniÄ•ku, nahoru
nerozjede&scaron;. Zatím co k veÄ•eru, pÅ™i sjezdu - taky na jedniÄ•ku - se pálily brzdový destiÄ•ky, teÄ• - pÅ™i výstupu - se z
vaÅ™ila voda. Moc pÄ›knej záÅ¾itek.
UÅ¾ na horský silnici Tioga Rd. v parku, v Tuolumne Meadows (kliknÄ›te), jsem mus
trochu gasu, i kdyÅ¾ se mnÄ› pÅ™i tom kroutily nehty na v&scaron;ech prstech. Ale nebyl jsem si jistej, jestli bych s tou
prázdnou nádrÅ¾í tÄ›ch zbylých 60 - 70 mil k dal&scaron;í pumpÄ›, s normálními cenami, uÅ¾ mimo park, je&scaron;tÄ› dojel. P
poledni jsme se zastavili opÄ›t u bankomatu v Yosemite Village (kliknÄ›te) dole v údolí (kliknÄ›te), jestli se to dneska s tím
výbÄ›rem prachÅ¯ uÅ¾ povede, kdyÅ¾ to mÄ›lo, podle Heleny, být tak snadný.
JenomÅ¾e, dopadli jsme stejnÄ› jako vÄ•er
zase nebylo. Zas nic, Å¾ádný prachy. Nepomohla nám ani dívÄ•ina ve zdej&scaron;í bance. V na&scaron;em kapesním
slovníku jsme totiÅ¾ horko tÄ›Å¾ko hledali potÅ™ebná slova a tak spí&scaron; jenom odhadem vymaÄ•kávali ta správná tlaÄ•ít
na klávesnici, co nám pomohou k dolarÅ¯m, tam nÄ›kde uvnitÅ™ tý ma&scaron;inky schovaným i pro nás.
Kapesní slovník je
bezvadnej nápad vozit si s sebou na cestu. Je malej, dostateÄ•nÄ› skladnej, akorát bÄ›Å¾nÄ› pouÅ¾ívaný slova v daný Å™eÄ•
zrovna bezpodmíneÄ•nÄ› v tý chvíli potÅ™ebuju, tam vÄ›t&scaron;inou nenajdu. TakÅ¾e, NIC tam pro nás schovanýho v banko
nebylo. VÅ¾dycky to nahlásilo nÄ›co v tom smyslu, Å¾e uÅ¾ dneska nemáme na kontÄ› nic. Ale jak je to moÅ¾ný, kdyÅ¾ jsem
nejen dneska, ale je&scaron;tÄ› nikdy pÅ™edtím, nevybral ani vorla a ty prachy tam (jak mnÄ› v bance u nás potvrdili nejen
rukou dáním, ale i v&scaron;elijakými razítky opatÅ™enými papíry) musím mít, tak o tom ani slovo.
Jestli vono nebylo nakon
lep&scaron;í, jako vÅ¾dycky pÅ™ed tím, nemít k dispozici Å¾ádnou záchrannou brzdu a muset se spoléhat jenom na konkrétní
penÄ›Å¾ní hotovost. No a to uÅ¾ jsem vÄ›dÄ›l, Å¾e právÄ› zaÄ•al velkej problém a Å¾e aÅ¾ vysadím Helu na leti&scaron;ti, z
bezesporu tÄ›Å¾ký Ä•asy. Ani ty její poslední 4$, co mÄ› Helena pÅ™i louÄ•ení pak dala, který mÄ›la pÅ¯vodnÄ› na pamlsky do
tom nemohly uÅ¾ nic podstatnýho zmÄ›nit.
A pÅ™itom - jak uÅ¾ to tak v Å¾ivotÄ› bývá, Å¾e závaÅ¾ný vÄ›ci vznikají z prk
v&scaron;echno zaÄ•alo jako obvykle, celkem nenápadnÄ›. Tedy, jak je u mÄ› zvykem, dÄ›lat v&scaron;echno na poslední
chvíli. Poprvý jsem si totiÅ¾ pÅ™ed výletem sem poÅ™ídil kreditní kartu. Pro strýÄ•ka PÅ™íhodu. Aby mnÄ› náhodou nechybÄ
Docela paradox, protoÅ¾e pÅ™edev&scaron;ím kvÅ¯li té kreditce mnÄ› ty prachy tady teÄ• chybí. Å½ádal jsem o ni 14 dnÅ¯ pÅ
odletem, ve své naivitÄ›, Å¾e v dobÄ› komputerÅ¯ a kabelÅ¯ z optických vláken, vyÅ™ídit takovou vÄ›c nemÅ¯Å¾e být Å¾ádný
u banky, kde mám uÅ¾ pár let vedenej bÄ›Å¾nej úÄ•et. Dost jsem se splet´ a tak si vyzvedával kreditní kartu aÅ¾ ráno v
Praze, cestou na leti&scaron;tÄ›. Navíc - zácpa na dálnici.
Bylo to fakt na doraz, ale jsem na tyhle vÄ›ci u sebe zvyklej,
takÅ¾e mnÄ› to nic nedÄ›lá. Asi to k Å¾ivotu potÅ™ebuju. A tak aktivace karty probÄ›hla aÅ¾ z Ameriky, od kamaráda George
Idahu, kde jsem tenhle rok výlet za Velkou louÅ¾í zaÄ•ínal... Nu, a v Capitol Reef, národním parku v Utahu, mÄ›li fakt pÄ›kný ma
stolní kalendáÅ™e. Jeden za bÅ¯ra a já koupil dva. A to je pÅ™esnÄ› ta pÄ›tka, co mnÄ› tu teÄ• schází. PotlaÄ•il jsem totiÅ¾ sv
vrozenou opatrnost a jednou zas dal na názor Heleny, Å¾e kdyÅ¾ mám tu kreditku, alespoÅˆ ji vyzkou&scaron;ím, kdyby mi
nÄ›jaký ten dolar nakonec chybÄ›l a tak jsem ty kalendáÅ™e vzal. A pouÄ•ení z toho pro pÅ™í&scaron;tÄ› plynoucí: nemÄ›nit s
vyzkou&scaron;ený, dobÅ™e fungující zásady. JenomÅ¾e, to jsem netu&scaron;il, Å¾e si nebudu umÄ›t prachy vybrat.
Aa
nebylo snad málo, po opu&scaron;tÄ›ní Yosemitskýho parku (kliknÄ›te) jsem za chvíli zjistil, Å¾e zvolená trasa po hwy 120
bude sice na mapÄ› moÅ¾ná o pár mil krat&scaron;í neÅ¾ ta uÅ¾ párkrát vyzkou&scaron;ená po hwy 140, ale Ä•asovÄ› urÄ•itÄ
del&scaron;í. A protoÅ¾e, jak uÅ¾ jsem Å™ek´, Ä•asu já nemám nikdy nazbyt, bude to zase na doraz . Samá serpentina, rokle
stoupání a klesání, jako na horách. Ale Å¾ádná pumpa!
A tak jsem musel u tý první, v naprostý díÅ™e, dát dal&scaron;í 4 $
za 2 galony, abych se odsud urÄ•itÄ› dostal a zase nám neuletÄ›lo letadlo, jako v Denveru, coÅ¾ by teÄ•, bez penÄ›z, byla
situace dost tÄ›Å¾ko Å™e&scaron;itelná... Toulavej
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