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KdyÅ¾ se v dne&scaron;ní dobÄ› rozhodnete podniknout výlet za poznáním, máte víc neÅ¾ slu&scaron;ný výbÄ›r - luxusnÄ› vy
autobus nebo dokonce letadlo, kterým se do velkých evropských mÄ›st dostanete za pÅ™ijatelné ceny bÄ›hem nÄ›kolika málo
hodin. Není tomu ale tak dávno (i kdyÅ¾ je to uÅ¾ v minulém století), kdy bylo v&scaron;e "trochu" jinak.
Vzpomínáte na tehdej&scaron;í autokary? Vrcholem luxusu byla televize s videem na&scaron;roubovaná ke stropu
autobusu nad Å™idiÄ•em. Klimatizace a dal&scaron;í vymoÅ¾enosti byly tehdy jen pouhým snem. Ale chtÄ›li jsme poznávat svÄ
tak jsme trochu toho pohodlí vÅ¾dy obÄ›tovali. V prÅ¯bÄ›hu devadesátých let jsem s na&scaron;í rodinou tÄ›chto výletÅ¯
absolvovala nÄ›kolik. Jeden ale v mé pamÄ›ti zÅ¯stane nesmazatelnÄ› zapsán... A nejen proto, Å¾e jsem tenkrát vystoupala
na Eiffelovku.
V&scaron;e zaÄ•alo úplnÄ› obyÄ•ejnÄ›. S pÅ™edstihem jsme dorazili na místo srazu. Se stejnou cestovní kan
jsem vyráÅ¾eli uÅ¾ ponÄ›kolikáté, takÅ¾e jsme místo odjezdu dobÅ™e znali. Bylo to místo takÅ™ka ideální - u stanice metra,
dostatek parkovacích míst, kde auto poÄ•kalo na Vá&scaron; pÅ™íjezd i nÄ›kolik dní, hned vedle hospÅ¯dka, kde nás vÅ¾dy
ochotnÄ› nechali odskoÄ•it si tÄ›snÄ› pÅ™ed odjezdem, aby se nemusela po pÅ¯l hodinÄ› dÄ›lat &bdquo;zdravotní pÅ™estávka
Tentokrát ale bylo nÄ›co &scaron;patnÄ›...
ÄŒas odjezdu se pomalu blíÅ¾il, ale nikdo dal&scaron;í nepÅ™icházel. Nejistotu
vystÅ™ídalo zdÄ›&scaron;ení, kdyÅ¾ tatínek vytáhl dokumenty a zjistil, Å¾e sraz je tentokrát úplnÄ› nÄ›kde jinde. Rychle jsme
zavolali na kontaktní telefon, aÅ¥ na nás poÄ•kají, Å¾e jsme na cestÄ›. Bylo sice stále pÅ™ed Ä•asem odjezdu, ale nás Ä•ekal
urychlený pÅ™esun pÅ™es pÅ¯l Prahy. A kdyÅ¾ uÅ¾ jsme tam byli, dal&scaron;ích dlouhých nÄ›kolik minut trvalo, neÅ¾ jsme
na&scaron;li parkovací místo.
TakÅ¾e se z nás ihned staly &bdquo;Ä•erné ovce" zájezdu. V&scaron;ichni uÅ¾ sedÄ›li
v autobuse a skoro pÅ¯l hodiny Ä•ekali jenom na nás. PÅ™i nástupu na nás házeli docela odsuzující pohledy. Pomlouvali
by nás asi po celou dobu zájezdu. Kdyby ov&scaron;em nenastala situace pÅ™iná&scaron;ející mnohem silnÄ›j&scaron;í
záÅ¾itky. Autobus svi&scaron;tí po dálnici nÄ›kde mezi Berounem a Plzní. Najednou se za námi zaÄ•nou &scaron;íÅ™it
obrovská mraÄ•na Ä•erného dýmu. SjíÅ¾díme na nejbliÅ¾&scaron;ím sjezdu a Å™idiÄ• zkoumá, co se dÄ›je. UÅ¾ si pÅ™esnÄ
v Ä•em závada spoÄ•ívala. Autobus byl sice pojízdný, ale jednak je velké riziko jet s pochroumaným autobusem tisíc kilometrÅ¯
mimo republiku a za druhé by nás stejnÄ› NÄ›mci nepustili pÅ™es hranice s dýmajícím výfukem :-))).
Na&scaron;e prÅ¯vodk
samotní Å™idiÄ•i zaÄ•ali telefonovat na v&scaron;echny strany. Ale - zkuste sehnat v pÅ™edveÄ•er prodlouÅ¾eného velikonoÄ
víkendu volný zájezdový autobus. PÅ™ipomínám, Å¾e to je víc jak 10 let zpátky, v té dobÄ› vyráÅ¾elo na autobusové zájezdy
v&scaron;echno, co mÄ›lo kola. A velikonoÄ•ní termín patÅ™il k nejoblíbenÄ›j&scaron;ím. Stálo nás to spoustu nervÅ¯ a nÄ›kol
hodin Ä•ekání, ale podaÅ™ilo se. Volný autobus se podaÅ™ilo sehnat. I kdyÅ¾ nám musel pÅ™ijet naproti aÅ¾ z Ústí nad Lab
V&scaron;ichni uÅ¾ byli stra&scaron;nÄ› unavení, ale funkÄ•ní autobus nám zvedl náladu a koneÄ•nÄ› jsme vyrazili vstÅ™íc
poznání francouzské metropole. Celý zájezd jsme si skvÄ›le uÅ¾ili. Trochu nás je&scaron;tÄ› potrápilo de&scaron;tivé
poÄ•así, ale jinak super - nikdo se neztratil, nikomu se nic nestalo, vidÄ›li jsme spoustu zajímavých vÄ›cí. Zdálo se, Å¾e se od
nás smÅ¯la odvrátila. A kdyÅ¾ bylo poznávání u konce, nasedli jsme do autobusu a vydali se plni záÅ¾itkÅ¯ zpátky
domÅ¯...
Byl nedÄ›lní veÄ•er, my se mÄ›li unavení prospat pÅ™i cestÄ› a probudit se aÅ¾ skoro doma. Ale co Ä•ert nec
poté, co jsme se vymotali z mÄ›sta, nás najednou probere stra&scaron;ná rána a prudké brzdÄ›ní. SmÅ¯la se nám opÄ›t
pÅ™ilepila na paty.
Å˜idiÄ• vylítl z autobusu a vrátil se s nemilou zprávou - upadla nám kardanka - neboli kardanová hÅ™íde
bez ní prý autobus dál nepojede.....
Stojíme v odstavném pruhu dálnice, kolem nás svi&scaron;tí auta. Å˜idiÄ• chce provést
prozatímní opravu, abychom mohli alespoÅˆ sjet k nejbliÅ¾&scaron;í pumpÄ›. Sice se nám do té zimy venku moc nechce, ale
co naplat - autobus jde na hever. Nastává trochu zmatek, aby se nÄ›komu v té tmÄ› na tak nevhodném místÄ› nÄ›co nestalo.
Na&scaron;e prÅ¯vodkynÄ› pÅ™ivolala policii. S jejich pomocí se daÅ™í provizornÄ› opravu provést a s doprovodem majáÄ•ku
krokem dojet na nejbliÅ¾&scaron;í benzínku.
Ale co dál? Je nedÄ›lní noc, dal&scaron;í den svátek. V noci se nedá udÄ›lat v
podstatÄ› nic. NejschÅ¯dnÄ›j&scaron;í variantou by bylo najít opraváÅ™e. Ale najdÄ›te ve Francii náhradní díly na starou Ä•esko
Karosu :-))). Dal&scaron;í moÅ¾ností by bylo sehnat francouzský autobus. TakÅ™ka nemoÅ¾né - ve svátek se nepracuje,
autobus vám nikdo neseÅ¾ene. A navíc byste se nedoplatili. TakÅ¾e Å™e&scaron;ení - sehnat autobus v ÄŒechách. PodaÅ™
ale má to jeden háÄ•ek - spí&scaron; obrovský hák - musí pÅ™ijet aÅ¾ skoro k PaÅ™íÅ¾i. Výsledek - témÄ›Å™ 24 hodin stráv
dálniÄ•ním odpoÄ•ívadle. To bych Vám nepÅ™ála zaÅ¾ít. NejdÅ™ív jsme zÅ¯stali v autobuse - ale nad ránem uÅ¾ nám tam by
stra&scaron;livá zima, vÅ¾dyÅ¥ byl teprve zaÄ•átek jara. TakÅ¾e jsme se pÅ™esunuli do krámku, co byl u pumpy.
Na&scaron;tÄ›stí pro nás tam byly pÄ›kné záchodky. Ale jinak jsme nakonec prostÄ› bivakovali mezi regály. Paní
prodavaÄ•ka z nás byla dost na vÄ›tvi.
Po dlouhé noci jsme se doÄ•kali rána. To uÅ¾ jsme vÄ›dÄ›li, Å¾e Å™e&scaron;ení je
i kdyÅ¾ mu to bude trvat mnoho hodin. Nastalo volání domÅ¯, sdÄ›lit, co se stalo. V&scaron;e z telefonu na&scaron;í
prÅ¯vodkynÄ› - ten úÄ•et za roaming musel urÄ•itÄ› stát za to. Ale nastal je&scaron;tÄ› dal&scaron;í problém - ráno jsme si
vyjedli své poslední zásoby jídla, co jsme mÄ›li pÅ™ipravené na zpáteÄ•ní cestu. Byli jsme bez jídla a mÄ›li jsme poslední
zbytky drobných, které jsme pÅ™ed zpáteÄ•ní cestou neutratili. Nad bagetami v obchÅ¯dku se jenom zaprá&scaron;ilo. A pak
uÅ¾ zbývalo jen Ä•ekat. Pronudili jsme se aÅ¾ do pozdního odpoledne. Na&scaron;i zachránci pÅ™ijeli naveÄ•er. BÄ›hem chvi
jsme se pÅ™estÄ›hovali do pojízdného korábu, zamávali na&scaron;emu chcíplému autobusu i s jeho pány Å™idiÄ•i a vyrazili
tentokrát uÅ¾ opravdu k domovu. I kdyÅ¾ by nás policejní hlídka moc nepochválila - ti &bdquo;noví" Å™idiÄ•i jeli tam a zpÄ›t be
povinného odpoÄ•inku, jakékoliv pauzy se omezily na minimum. DomÅ¯ jsme ale dorazili v rekordním Ä•ase. Unavení ale
&scaron;Å¥astní, Å¾e jsme doma a Å¾e jsme to pÅ™eÅ¾ili bez úhony. VÅ¾dyÅ¥ o nehodách autobusÅ¯ Ä•lovÄ›k slýchá ve zp
dost Ä•asto...
Tak - vám, co jste Ä•etli mÅ¯j záÅ¾itek - pÅ™eji jen &scaron;tastnou cestu - aÅ¾ vyrazíte na výlet! deedee
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