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VERONIKA NA CESTÃ•CH PO AZUROVÃ‰M POBÅ˜EÅ½Ã•
PondÄ›lÃ-, 22 Ãºnor 2021

KdyÅ¾ jsem jednou vyslovila pÅ™Ã¡nÃ-, Å¾e bych nÄ›kdy rÃ¡da vidÄ›la azurovÃ© pobÅ™eÅ¾Ã-, nebylo nic, co by mi mÅ¯j (bÃ
pÅ™Ã-tel D. odepÅ™el. ProtoÅ¾e mÄ›l velmi podnikavÃ©ho a cestovatelskÃ©ho ducha, stejnÄ›, jako jÃ¡ a byl to muÅ¾ Ä•inu,
dlouho a mÃ© pÅ™Ã¡nÃ- mi splnil. Na sbalenÃ- kufru jsem mÄ›la asi tÅ™icet minut, a aÄ•koliv jsem pragmatickÃ¡ Å¾ena do ne
musela jsem pÅ™i balenÃ- zklamanÄ› usoudit, Å¾e veÄ•ernÃ- koktejlovÃ© Å¡aty a Prada lodiÄ•ky na jehlovÃ©m podpatku nevy
zato si ÃºplnÄ› vystaÄ•Ã-m se svÃ¡teÄ•nÃ-mi teplÃ¡ky a keckami.

Bylo mi to troÅ¡ku lÃ-to, neboÅ¥ jsem v poslednÃ- dobÄ›
nosila teplÃ¡ky Ä•astÄ›ji, neÅ¾ by mi to bylo milÃ©, ovÅ¡em co bych pro dalÅ¡Ã- dobrodruÅ¾stvÃneobÄ›tovala. NeÅ¾ jsem se nadÃ¡la, mÃ-Å™ili jsme v obytnÃ©m autÄ› smÄ›r St. Maries de
la Mer, coÅ¾ je oblÃ-benÃ½ cÃ-l romskÃ½ch poutnÃ-kÅ¯.

Cesta nÃ¡m sviÅ¾nÄ› ubÃ-hala, protoÅ¾e jsme si mÄ›li poÅ™Ã¡d o
Ä•em povÃ-dat, ale po pÅ™ekroÄ•enÃ- francouzskÃ½ch hranic byla jiÅ¾ tma, ruÄ•iÄ•ka hodin
se blÃ-Å¾ila ke dvanÃ¡ctce a D. pÅ™emÃ¡hal mikro spÃ¡nek. Vzhledem k tomu, Å¾e jsem ho
nemohla vystÅ™Ã-dat, neboÅ¥ nejsem vlastnÃ-kem Å™idiÄ•skÃ©ho prÅ¯kazu, coÅ¾ je pro
ÃºÄ•astnÃ-ky silniÄ•nÃ-ho provozu jedinÄ› dobÅ™e, donutila jsem ho, abychom zastavili.

D., kterÃ½ byl uÅ¾ znaÄ•nÄ› unaven, chtÄ›l zaparkovat na
nejbliÅ¾Å¡Ã-m odpoÄ•Ã-vadle u silnice, ale jÃ¡, vÄ›doma si nebezpeÄ•Ã-, kterÃ¡ mohou
Ä•Ã-hat na cestÃ¡ch, jsem jej vytrvale udrÅ¾ovala pÅ™i Å¾ivotÄ› a prosila ho, aÅ¥ jeÅ¡tÄ›
chvilku vydrÅ¾Ã-, neÅ¾ najdeme dobÅ™e osvÄ›tlenÃ© parkoviÅ¡tÄ› u non stop benzÃ-novÃ©
pumpy.

Po nÄ›kolika kilometrech se na nÃ¡s usmÃ¡lo Å¡tÄ›stÃ-, a tak
jsme mohli pohodlnÄ› zaparkovat u Ä•erpacÃ- stanice s nepÅ™etrÅ¾itÃ½m provozem a
osvÄ›tlenÃ½m parkoviÅ¡tÄ›m. Nakoupili jsme si proviant na veÄ•eÅ™i, a neÅ¾ jsme se
uloÅ¾ili ke spÃ¡nku, D. bezpeÄ•nÄ› zajistil nÃ¡Å¡ karavan pÅ™ed nevÃ-tanou nÃ¡vÅ¡tÄ›vou.
Nejen, Å¾e zabezpeÄ•il okna, ale neopomnÄ›l dveÅ™e ze stran Å™idiÄ•e a spolujezdce
spojit zevnitÅ™ pevnÃ½m Å™etÄ›zem, aby je nÃ¡vÅ¡tÄ›vnÃ-ci s nekalÃ½mi Ãºmysly nemohli
zvenÄ•Ã- otevÅ™Ã-t i pÅ™es poruÅ¡enÃ- zÃ¡mku.

RÃ¡no jsme se probudili krÃ¡snÄ› odpoÄ•atÃ- a sotva D.
rozlepil oÄ•i, zmerÄ•il, Å¾e nÄ›co nenÃ- v poÅ™Ã¡dku. MnÄ› to tak nepÅ™ipadalo, neboÅ¥
oba naÅ¡e novÃ© drahÃ© telefony leÅ¾ely na stole, stejnÄ›, jako drahÃ½ fotoaparÃ¡t. D.
se okamÅ¾itÄ› jal kontrolovat penÄ›Å¾enku a ke zdÄ›Å¡enÃ- obou byla pryÄ• veÅ¡kerÃ¡ naÅ¡e
hotovost.

VelkÃ½ porcelÃ¡novÃ½ popelnÃ-k, kde jsme stÅ™Ã¡dali mince na
mÃ½tnÃ© a drobnÃ© vÃ½daje, byly kompletnÄ› roztÅ™Ã-dÄ›ny a zmizely pouze Eura. Mince ve
Å¡vÃ½carskÃ½ch francÃ-ch drzÃ© nÃ¡vÅ¡tÄ›vnÃ-ky nezajÃ-maly. Tou nejvÄ›tÅ¡Ã- zÃ¡hadou bylo to,
Å¾e nÃ¡s nevzbudili a jak se k nÃ¡m dovnitÅ™ sakra dostali, kdyÅ¾ okna, rovnÄ›Å¾ jako
dveÅ™e a Å™etÄ›z zÅ¯staly neporuÅ¡enÃ©!

JakoÅ¾to Å¾ena Ä•inu, kterÃ¡ chtÄ›la situaci Å™eÅ¡it ihned,
vyrazila jsem na benzÃ-nku, aby pÅ™ivolali policii a vyÅ™eÅ¡ili tento pÅ™Ã-pad
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stoletÃ-. I pÅ™esto, Å¾e se domluvÃ-m nÄ›kolika jazyky, francouzÅ¡tinou ve svÃ©m
repertoÃ¡ru nevlÃ¡dnu. Tedy, krom tÃ© praktickÃ© Ä•Ã¡sti. D. umÄ›l francouzsky asi dvÄ›
slova (tedy o dvÄ› vÃ-c, neÅ¾ jÃ¡) a tak jsem naivnÄ› doufala, Å¾e se domluvÃ-m
alespoÅˆ anglicky.

RozcuchanÃ¡ a rozÄ•ilenÃ¡ jsem vlÃ-tla na Ä•erpacÃ- stanici,
jako bohynÄ› pomsty a jala jsem se s pÅ™Ã-tomnou pracovnicÃ- Å¾ivÄ› v angliÄ•tinÄ›
diskutovat o tom, co se nÃ¡m pÅ™ihodilo. AÄ•koliv pracovnice rozumÄ›la jen â€žyesâ€œ a
â€žnoâ€œ, dÃ-ky mÃ© rozdivoÄ•elÃ© gestikulaci asi pochopila, co se dÄ›je a velmi vysokÃ½m
a pÃ-sklavÃ½m hlÃ¡skem zvolala: â€žBandit??â€œ

S nesmÃ-rnou Ãºlevou, Å¾e ta bodrÃ¡ Å¾ena pochopila
situaci, jsem jen pÅ™ikÃ½vla a nadÄ›jnÄ› jsem domÃ¡hala pomocÃ- slÅ¯vka â€žpoliceâ€œ
pÅ™Ã-jezdu policie. Tu Å¾ena jen nezÃºÄ•astnÄ›nÄ› zavrtÄ›la hlavou a pouÅ¾ila vÄ›tu: â€žLa
police n'est pas intÃ©ressÃ©eâ€œ (policii to nezajÃ-mÃ¡), Ä•Ã-mÅ¾ mi vzala veÅ¡kerou
nadÄ›ji na spravedlnost.

ZklamanÃ¡ a rozÄ•arovanÃ¡ jsem se vrÃ¡tila zpÃ¡tky do
naÅ¡eho mobilnÃ-ho hotelu a D. rozhodnul, Å¾e se nenechÃ¡me touhle nepÅ™Ã-jemnostÃrozhodit a pojedeme dÃ¡l. KreditnÃ- a debetnÃ- karty nÃ¡m zÅ¯staly, tak jsme
spolÃ©hali na to, Å¾e nÄ›kde po cestÄ› si menÅ¡Ã- hotovost vybereme.

S Ä•Ã-m jsme nepoÄ•Ã-tali, bylo to, Å¾e nÃ¡sledujÃ-cÃ-ch 100
km jsme nenarazili na Å¾Ã¡dnou civilizaci, pouze na vybÃ-raÄ•e mÃ½tnÃ©ho, kterÃ½
samozÅ™ejmÄ› jako naschvÃ¡l vyÅ¾adoval pouze hotovost a platit kartou nebylo moÅ¾nÃ©. Tu jsem ve hru vstoupila opÄ›t jÃ¡
rozcuchanÃ© vlasy
jsem si narychlo olÃ-zla, naÄ•echrala jsem si svÃ¡teÄ•nÃ- teplÃ¡ky a Å¡la jsem
vyjednÃ¡vat. Ke svÃ© smÅ¯le jsem opÄ›t narazila na zapÅ™isÃ¡hlÃ©ho patriota, kterÃ½ se
mnou odmÃ-tal komunikovat jinak, neÅ¾ ve francouzÅ¡tinÄ›. VÄ›doma si svÃ½ch
neverbÃ¡lnÃ-ch dovednostÃ- jsem ho nakonec â€žukecalaâ€œ i bez pouÅ¾itÃ- jazyka a pustil
nÃ¡s dÃ¡l bez poplatku.

DalÅ¡Ã- zastÃ¡vkou byl nÃ¡rodnÃ- park Camarque, kde
bankomat nebo platebnÃ- terminÃ¡l byl takÃ© zbyteÄ•nÃ½m luxusem. MÄ›li jsme hlad a
Å¾Ã-zeÅˆ a krom bankovnÃ-ch karet jsme jeÅ¡tÄ› poÅ™Ã¡d nedisponovali Å¾Ã¡dnou hotovostÃ-.
Zastavili jsme u provizornÃ-ho farmÃ¡Å™skÃ©mu stÃ¡nku u cesty a jÃ¡ jsem novÄ›
nauÄ•enÃ½m francouzskÃ½m slovÃ-Ä•kem â€žbanditâ€œ naznaÄ•ila, do jakÃ© prekÃ©rnÃ- situace
jsme se dostali.

VÄ›trem oÅ¡lehanÃ½ farmÃ¡Å™ se nad nÃ¡mi slitoval, dal nÃ¡m
najÃ-st a napÃ-t a my tak mohli neruÅ¡enÄ› pokraÄ•ovat dÃ¡l. NÃ¡Å¡ vÃ½let po krÃ¡sÃ¡ch
francouzskÃ© RiviÃ©ry se i pÅ™es to vÅ¡echno velmi vydaÅ™il a uÅ¾ili jsme si to se
vÅ¡Ã-m vÅ¡udy.

OvÅ¡em, to jeÅ¡tÄ› nemÄ›l bÃ½t konec naÅ¡eho
dobrodruÅ¾stvÃ- ...
dobrodruÅ¾ka VERONIKA
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