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Dneska byl den blbec. PÅ¯vodnÄ› jsem mÄ›la v plánu sem hodit dlouhý Ä•lánek o tom, jak je v&scaron;echno hrozné, jak
jsem zabila den cestou do Vinohradské nemocnice, jak na stanici Å½elivského nemají ani jeden výlez z metra smÄ›rem k
FNKV s eskalátorem ( o výtahu nemluvÄ›) coÅ¾ musí v&scaron;echny ty babiÄ•ky, dÄ›deÄ•ky, lidi po úrazu, o berlích, na vozíÄ•
a matky s koÄ•árky, coÅ¾ jsou pravdÄ›podobnÄ› ti cestující, kteÅ™í nejÄ•astÄ›ji vylézají tímto smÄ›rem, blaÅ¾it.

Já jsem na Prahu zvyklá od mala a cestování metrem nepociÅ¥uji jako nÄ›jakou újmu... tedy nepociÅ¥ovala jsem,
dokud jsem se pohybovala po svých dvou zdravých nohou. Teprve kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k zaÄ•ne jezdit s koÄ•árkem, který sám
neuzvedne a potÅ™eboval by se pohybovat bezbariérovÄ›, nebo by potÅ™eboval vÅ¾dycky natrefit na nÄ›jakého Ä•lovÄ›ka
ochotného pomoci, zaÄ•ne teprve vnímat, jak je to tu v tomto smÄ›ru nedoÅ™e&scaron;eno a jak jsou lidi kolikrát protivní a
neochotní.
Ale co, ten koÄ•árek, ten váÅ¾í i s dítÄ›tem nÄ›jakých 20 kilo, s tím nakonec Ä•lovÄ›ku vÅ¾dycky nÄ›kdo pomÅ¯
s 80 kilogramovým vozíÄ•káÅ™em? TÅ™eba na ÁÄ•ku je výtah na Václaváku a pak aÅ¾ na Dejvické (moÅ¾ná teÄ• i na HradÄ
kdyÅ¾ to tam pÅ™edÄ›lávali, to nevím) kaÅ¾dopádnÄ› na Starém MÄ›stÄ› není jediný bezbariérový výlez...
Tak jsem Ä•eka
(bÄ›Å¾ná kontrola zubní) na hnusné nemocniÄ•ní chodbÄ› - evokující 80. léta minulého století - nÄ›kolik hodin, protoÅ¾e paní
doktorka si objednává lidi na jednotlivé dny, nikoliv na hodiny. Navíc si pacienty nevolá do ordinace podle poÅ™adí, ve
kterém pÅ™i&scaron;li, ani tÅ™eba podle klíÄ•e &bdquo;Ä•ím mlad&scaron;í, tím dÅ™ív jdou na Å™adu", nýbrÅ¾ pravdÄ›podo
momentální inspirace... takÅ¾e se nedá odhadnout - jo, v nejbliÅ¾&scaron;í hodinÄ› nepÅ™ijdu urÄ•itÄ› na Å™adu, tak si je&s
mÅ¯Å¾u skoÄ•it na obÄ›d/na kafe/na hÅ™bitov. KdyÅ¾ uÅ¾ jsem koneÄ•nÄ› pÅ™i&scaron;la na Å™adu, (to uÅ¾ jsem nesla d
dítÄ›) a Valerka se vzbudila, první co uvidÄ›la, bylo, jak jí nÄ›jaká cizí paní strká ruce do pusy a úplnÄ› se psychla. Ani se jí
nedivim, já usnout a vzbudit se na zubaÅ™ském kÅ™esle, také bych se z toho pos... hodnÄ› divila.
A pokraÄ•ovalo to...
jak jsou nÄ›kteÅ™í lidé tak nesobeÄ•tí, Å¾e kdyÅ¾ vidí stát u autobusu tÄ›hotnou matku s koÄ•árem, tak je ani nehne se zeptat
tÅ™eba nepotÅ™ebuje pomoct, ale zato vynaloÅ¾í obrovské mnoÅ¾ství energie na to, aby se nacpali pÅ™ed ní a zasedli posl
volné místo k sezení, bych se zmínila jen letmo. Ne Å¾e bych si snad potÅ™ebovala sednout, nejsem chromá, ani nemocná,
ale nÄ›co to o tÄ›ch lidech vypovídá a jak uÅ¾ jsem byla celkovÄ› znechucená, tak jsem si to jen pÅ™ipsala na seznam.
Nakonec mÄ› zuÅ™ivost pomalu pÅ™e&scaron;la - nebudu si zbyteÄ•nÄ› kazit náladu. &Scaron;koda slov. Na pÅ™í&scaron;tí
kontrolu jede s Valerkou MedvÄ›d, já se tam s uÅ¾ miminem nepovleÄ•u. Mám takový pocit, Å¾e jestli to tam bude vypadat
podobnÄ› jako dnes, tak zdi té nemocnice usly&scaron;í nÄ›co, co pravdÄ›podobnÄ› je&scaron;tÄ› nikdy nesly&scaron;ely :) KaÅ¾dopádnÄ› výsledek toho slavného dne byl, Å¾e mi bylo docela &scaron;patnÄ›, asi toho bylo nÄ›jak moc. Po cestÄ› ze
&scaron;kolky: Já:
Auvajs, asi budu rodit.Vojta:
já budu mami klidnÄ› rodit s tebou!Valerka: já taky!Vojta:
ne,
já taky! To je tedy najednou zájemcÅ¯.... Kdyby tak chtÄ›l je&scaron;tÄ› nÄ›kdo porodit místo mnÄ›! :-))) SANDRA
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