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Kalka, tedy mÄ›sto, kde podle Å¾elezniÄ•ního úÅ™edníka nikdo nezÅ¯stává pÅ™es noc, nás pÅ™íjemnÄ› pÅ™ekvapila. Ulice
nádraÅ¾í do mÄ›sta byla pomÄ›rnÄ› ticha a bylo na ní nÄ›kolik pÅ™íjemnÄ› vyhlíÅ¾ejících hotýlkÅ¯ i restaurací. Ubytovali jsme
za poloviÄ•ní cenu neÅ¾ v Delhi a vyrazili na obhlídku mÄ›sta.

Hlavní ulice byla o hodnÄ› ru&scaron;nÄ›j&scaron;í a probíhal tam zrovna nÄ›jaký festival. V&scaron;ude hluÄ•ná a divoká
indická hudba, alegorické vozy a taneÄ•níci. A hlavnÄ› nesmírnÄ› pÅ™átel&scaron;tí lidé, kteÅ™í nebyli - na rozdíl od obyvatel
Delhi -zvyklí na bledé tváÅ™e a tak nás neustále nÄ›kam zvali, nabízeli jídlo i pití a chtÄ›li se s námi fotit.

Nejvíc mÄ› zaujal divoce vyhlíÅ¾ející, témÄ›Å™ nahý muÅ¾ s dlouhými vlasy, který kouÅ™il jakousi zÅ™ejmÄ› omamnou s
obrovského kornoutu a v tranzu divoce kÅ™epÄ•il. Spát jsme &scaron;li té noci pozdÄ› a plni záÅ¾itkÅ¯. Druhý den kolem
poledne jsme nastoupili do dal&scaron;ího vlaku, pÅ™ejeli hranice státu Haryana do státu Himachal Pradesh a zaÄ•ali
stoupat do Himálají.

Zatímco traÅ¥ z Delhi do Kalky má rozchod 5 stop a 6 palcÅ¯, traÅ¥ do Shimly má jen 2 stopy a 6 palcÅ¯. Byla dokonÄ•ena
v roce 1902, je dlouhá skoro 100 kilometrÅ¯, pÅ™ekonává vý&scaron;kový rozdíl 1460 metrÅ¯, je na ní 688 mostÅ¯, z nichÅ¾
nÄ›které vypadají jako Å™ímské akvadukty, a 102 tunelÅ¯. Nejdel&scaron;í tunel je pojmenován podle inÅ¾enýra plukovníka
Baroga. Tento ne&scaron;Å¥astný muÅ¾ dal kopat tunel z obou stran, ale kdyÅ¾ se mu nepodaÅ™ilo oba konce spojit, spácha
pÅ™ímo v tunelu sebevraÅ¾du a práce musel dokonÄ•it nÄ›kdo jiný. Cesta trvala okolo &scaron;esti hodin a my se bÄ›hem n
spÅ™átelili s poÄ•etnou indickou rodinou, která s námi sdílela nás malý vagónek. OpÄ›t plni záÅ¾itkÅ¯ jsme uÅ¾ za tmy vylezli
vlaku a po del&scaron;ím hledání na&scaron;li hezký hotel na Ridge Road.
Shimla je pÅ™ekrásné mÄ›sto postavené ve vý&scaron;ce 2 200 metrÅ¯ na hÅ™ebenech hor. Za britské vlády to bylo
kaÅ¾dé léto hlavní mÄ›sto Indie, neboÅ¥ Britové mÄ›li zÅ™ejmÄ› aÅ¾ po krk toho, co George Orwell nazval &bdquo;oppressiv
heat of plains&ldquo;. MÄ›sto je proto plnÄ› starých koloniálních budov, trhÅ¯, teras a schodi&scaron;Å¥, po kterých neustále
&scaron;plháte nahoru a dolÅ¯ jako kamzíci. Je tam také pomÄ›rnÄ› hodnÄ› západních turistÅ¯, ale kromÄ› nÄ›kolika mladých
backpackerÅ¯ jsou to vÄ›t&scaron;inou majetnÄ› vyhlíÅ¾ející star&scaron;í lidé s vlastním indickým prÅ¯vodcem, který jim neust
radí a pomáhá. My s Joanne jsme si coby star&scaron;í backpackeÅ™i bez prÅ¯vodce museli poradit sami. A tak jsme po
tÅ™ech dnech nastoupili na drsnÄ› vypadajícím autobusovém nádraÅ¾íÄ•ku do malého pÅ™edpotopního autobusu a vyrazili dá
do hor. První zastávkou bylo malé mÄ›steÄ•ko Narkanda, poblíÅ¾ kterého byl na kopci pÅ™íjemný, i kdyÅ¾ nikterak levný ho
z nÄ›ho ale krásný výhled a hlavnÄ› - na pokoji byla malá elektrická kamínka, coÅ¾ je v místech s noÄ•ními teplotami okolo 5
stupÅˆÅ¯ - docela uÅ¾iteÄ•ná vÄ›c.
Ráno jsme posnídali v mÄ›steÄ•ku ve velice moderním café s wi-fi a dal&scaron;ími
vymoÅ¾enostmi. Ale jak je v Indii zvykem, mezi vymoÅ¾enosti nepatÅ™il záchod. Majitel podniku mi doporuÄ•il veÅ™ejné
záchodky naproti pÅ™es ulici, které byly sice v provozu a obsluhovány záchodovou babiÄ•kou, ale muÅ¾ská Ä•ást se
skládala pouze z pisoáru a do Å¾enské Ä•ásti mÄ› babiÄ•ka pustit odmítla. Nepropadl jsem v&scaron;ak panice, dal se do
klusu do kopce smÄ›rem k na&scaron;emu hotelu a tam, v borovém lesíku, za dohledu dvou posvátných kraviÄ•ek, koneÄ•nÄ›
vykonal potÅ™ebu. Problém byl jen v tom, Å¾e jsem zcela jistÄ› nebyl první, kdo tam tak uÄ•inil a proto jsem v tom lesíku muse
chodit velmi opatrnÄ› a po &scaron;piÄ•kách, abych do nÄ›Ä•eho ne&scaron;lápl. &bdquo;Kdes byl tak dlouho?&ldquo;,
chtÄ›la vÄ›dÄ›t Joanne. OdpovÄ›di jí bylo jen mé nevrle zavrÄ•ení&hellip;

Cesta dal&scaron;ím autobusem trvala opÄ›t 4 hodiny a Å™idiÄ• jel po mizerné silnici tak divoce, Å¾e se mÄ› udÄ›lalo
&scaron;patnÄ› od Å¾aludku. Na&scaron;tÄ›stí jsme po hodinÄ› zastavili na krátkou pÅ™estávku a já se mohl za zvÄ›davého
dohledu na&scaron;ich indických spolucestujících vyblít do nedaleké rokle. Jakýmsi zázrakem byl nedaleko obchÅ¯dek s
nápisem &bdquo;Chemist&ldquo;, tedy lékárna, kde jsem po del&scaron;ím vysvÄ›tlování zakoupil prá&scaron;ky proti
nevolnosti, které jsem pak v autobusech poctivÄ› uÅ¾íval. Dal&scaron;í mÄ›sto zvané Rampur bylo v hlubokém údolí, tedy v
men&scaron;í nadmoÅ™ské vý&scaron;ce a bylo tam o poznání tepleji. Hotel, který jsme tam na&scaron;li, vypadal ze silnice
jako neveliká bouda, ale to bylo tím, Å¾e byl postaven na svahu kopce smÄ›rem do údolí a mÄ›l ve skuteÄ•nosti pÄ›t poschodí.
Byl skoro prázdný a tak jsme si vybrali krásný rohový pokoj s balkónem a pÅ™ekrásným výhledem na horskou Å™eku i Å™etÄ›
most.
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Dole u Å™eky bylo trÅ¾i&scaron;tÄ› se spoustou dobrého jídla a tak jsme mohli po veÄ•eÅ™i usednout na balkón s pivem zna
Kingfisher a plánovat dal&scaron;í cestu. Ted uÅ¾ pÅ™ímo mezi zasnÄ›Å¾ené vrcholky Himálájí, do pÅ™ekrásného údolí
Sanghla.
MIKIN
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