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Cesta do vysnÄ›ného himálajského ráje by nemÄ›la být lehká, ale my s Joanne ji zaÄ•ali v pohodlí. SpoleÄ•nost Jet Airways,
která nás dopravila z Bangkoku do New Delhi, je sice povaÅ¾ována za nizkonakladovou, ale jídlo i pití podává poÅ™ád
zdarma a kdyÅ¾ jsem si Å™ekl o skotskou, dala mi letu&scaron;ka se &scaron;ibalským mrknutím rovnou dvÄ›.

Leti&scaron;tÄ› v Delhi je docela hezké a moderní, stejnÄ› jako rychlovlak do mÄ›sta. TakÅ¾e se nám v prvních chvílích
opomeneme hulváta na pasové kontrole), ani nezdálo, Å¾e jsme v Indii.

To se ov&scaron;em dramatický zmÄ›nilo hned po východu ze stanice na Bazaar Street. &Scaron;pína, kravál, posvátné
kraviÄ•ky, Å¾ebráci, hromady odpadkÅ¯ a divoce troubící sebevraÅ¾ední Å™idiÄ•i nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích vozidel. Díky tomu
v&scaron;emu nám zaÄ•al zpÄ›tnÄ› pÅ™ipadat Bangkok jako naprosto klidnÄ›, velice sterilní a perfektnÄ› fungující místo. Ale to
jsou vÄ›ci, na které si musíte v Indii prostÄ› zvyknout.
Na&scaron;li jsme bez potíÅ¾í uliÄ•ku vedoucí k hotýlku, kde jsme m
rezervovaný pokoj, ale zjistili jsme, Å¾e je hlídána dvÄ›ma draky. Tedy pÅ™esnÄ›ji - dvÄ›ma pánskými pisoáry pÅ™ipevnÄ›ným
zdi. Tato bohulibá zaÅ™ízení mÄ›la díky velkému mnoÅ¾ství Ä•urajících pánÅ¯ zaji&scaron;tÄ›na plynulý pÅ™ítok, ale uÅ¾ ne
smrad se z nich linul pÅ™ímo Ä•ábelský.
PÅ™ekonali jsme klusem tyhle pÅ™ekáÅ¾ky a zjistili, Å¾e ná&scaron; hotel je d
má pÅ™íjemného recepÄ•ního, wi-fi a na stÅ™e&scaron;e malou restauraci se snídaní pro hosty zdarma.

V hotelu byla i malá cestovní kanceláÅ™, jejíÅ¾ majitel nám prodal za velice levný peníz celodenní výlet po Delhi a slíbil zajis
jízdenky na vlak. Vyrazili jsme tedy na prohlídku nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích palácÅ¯, svatyÅˆ a me&scaron;ity v malé ToyotÄ› s
vlastním Å™idiÄ•em. Å˜idiÄ• byl velice pÅ™íjemný mladý muslim, který vÄ›dÄ›l hodnÄ› o mÄ›stÄ› i jeho historii. Dali jsme mu te
slu&scaron;né spropitné, aby se mohl dÅ™íve oÅ¾enit. SvÄ›Å™il se nám totiÅ¾, Å¾e si to zatím nemÅ¯Å¾e dovolit. To se zda
bÄ›Å¾ný problém. V anglojazyÄ•ných novinách jsme na&scaron;li nÄ›kolik stránek, ve kterých rodiÄ•e hledají nevÄ›sty pro své
syny. Zaujal nás nejvíce ten, který poÅ¾adoval &bdquo;jednoduchou a nevzhlednou dívku&ldquo;.

Nás travel agent nás uÅ¾ Ä•ekal s jízdenkou do mÄ›sta Kalka, které leÅ¾í na úpatí Himálají. Å˜ekl nám ale, Å¾e jízdenk
úzkokolejku Kalka - Shimla si musíme koupit na nedalekém nádraÅ¾í sami. PouÄ•il nás, Å¾e je to na rozdíl od jiných
Å¾elezniÄ•ních stanic docela jednoduché, protoÅ¾e New Delhi Station má kanceláÅ™ výhradnÄ› pro turisty, která je otevÅ™en
hodin dennÄ›. Kladl nám ale na srdce nevÄ›Å™it Å¾ádným podvodníkÅ¯m, kteÅ™í nás budou chtít pÅ™esvÄ›dÄ•it o opaku.
jo. U pÅ™íjezdu k nádraÅ¾í nás uÅ¾ Ä•ekalo nÄ›kolik slu&scaron;né obleÄ•ených pánÅ¯ s tím, Å¾e bez jízdenek na nádraÅ¾
Odtu&scaron;il jsem, Å¾e si je jdeme koupit. Pánové nás ujistili, Å¾e na nádraÅ¾í Å¾ádná výdejna jízdenek není a nabídli nám
své sluÅ¾by, vÄ•etnÄ› taxíku, který nás odveze do jejich kanceláÅ™e. Strhla se hádka, provázena velkým kÅ™ikem a strkáním
Nedaleko stojící Å¾elezniÄ•ní policista zÅ™ejmÄ› nemohl takovou srdceryvnou scénu snést a rychle ode&scaron;el. Nakonec
jsme ale zvítÄ›zili, do turistické kanceláÅ™e se probojovali a jízdenky koupili. ÚÅ™edník, který nám je prodával, se jen divil tom
Å¾e chceme zÅ¯stat pÅ™es noc v Kalce. &bdquo;Nobody stays in Kalka&ldquo;, pravil varovnÄ›.
Druhý den ráno jsme byl
nádraÅ¾í znovu, tentokrát uÅ¾ s bágly na zádech. GangsteÅ™i u vchodu zrovna asi stávkovali a tak jsme jízdenku ukázali
aÅ¾ pánovi v uniformÄ›, který pod dohledem policisty pomáhal cestujícím se zavazadly na dopravní pás u bezpeÄ•nostní
prohlídky. Pan se na jízdenku podíval, zpozornÄ›l a smutné nám sdÄ›lil, Å¾e ná&scaron; vlak by zru&scaron;en...
A sakr
to se nám stalo uÅ¾ pÅ™ed dvÄ›ma lety v Siliguri a trvalo nÄ›kolik hodin jízdenku vymÄ›nit. Musíme znovu do té pokladny.
Ochotný pan ale vrtÄ›l hlavou. Ne, e-ticket nám nikdo na nádraÅ¾í nevymÄ›ní. Ale on Å¾e nám zavolá taxi a pojedeme do
jakési jiné kanceláÅ™e. Zeptal jsem se tedy toho dobrého muÅ¾e, zda byl ten vlak opravdu zru&scaron;en. Pan ukázal na
jakousi ceduli za plotem, která by z té dálky ne&scaron;la pÅ™eÄ•íst, ani kdyby byla v angliÄ•tinÄ›. CoÅ¾ nebyla. A jestli prý mu
nevÄ›Å™íme, aÅ¥ se jdeme zeptat na informace. To jsme také uÄ•inili a pan za námi zaÄ•al cosi vztekle kÅ™iÄ•et.
U inform
mÄ› pÅ™i&scaron;la rychle Å™ada, ale od okénka mÄ› surové odstrÄ•il jakýsi Sikh v Ä•erveném turbanu. KdyÅ¾ se mÄ› snaÅ¾
odstrÄ•it Å¾ena s malým dítÄ›tem, byl jsem uÅ¾ jako skála. Paní za okénkem se mrkla na jízdenku a Å™ekla, Å¾e nám vlak
10 minut z 2. nástupi&scaron;tÄ›. &bdquo;CoÅ¾e? Nám ale bylo Å™eÄ•eno &hellip;.&ldquo; &bdquo;Druhé
nástupi&scaron;tÄ›&ldquo;, pravila nekompromisnÄ› paní. Å˜ítili jsme se tedy vztekle zpátky k bezpeÄ•nostní prohlídce,
pÅ™ipraveni na tuhý boj. Ale zlosyn v uniformÄ› byl pryÄ• a mnÄ› se zdálo, Å¾e jsem ho vidÄ›l mizet v davu. Policista si nás an
nev&scaron;iml a tak jsme za pár minut sedÄ›li v pohodlných sedadlech klimatizovaného vagónu, vrtÄ›li nechápavÄ› hlavami
a Å™ítili se smÄ›r Kalka. MÄ›sta, kde nikdo nezÅ¯stává pÅ™es noc.
Jak Å™íkám, cesta do Shangri-La by nemÄ›la být
snadná&hellip; MIKIN
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