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I doma je dobÅ™e + bonusové vyprávÄ›ní o jednom sáÅˆkování. V pÅ™edcházejících Ä•ástech svého vyprávÄ›ní jsem
vzpomínala, jak mne vlak svezl v ÄŒechách, na Slovensku (kromÄ› jiÅ¾ popisovaných cest to byla prázdninová cesta za
krásami Nízkých Tater), Ukrajinou, Anglií a také musím pÅ™ipoÄ•ítat Holandsko, i kdyÅ¾ zde jsme vyuÅ¾ily s Luckou vlak pou
dopravÄ› z leti&scaron;tÄ› do Amsterdamu a zase obdobnÄ› na leti&scaron;tÄ› pÅ™i odletu.

Na leti&scaron;ti vlakové nástupi&scaron;tÄ› pÅ™ipomíná cestu metrem, také jsme se na nÄ›j dostaly tak, Å¾e jsme putovaly
po eskalátoru dolÅ¯. Na jízdÄ› vlakem nebylo nic zvlá&scaron;tního, ani krajina za okny mne nezaujala. Ov&scaron;em
historická budova nádraÅ¾í v Amsterdamu skrývá velký terminál, rozÄ•lenÄ›ný do nÄ›kolika Ä•ástí&hellip; asi jako kdybyste da
vedle sebe v&scaron;echna praÅ¾ská nádraÅ¾í&hellip; PÅ™i pÅ™íjezdu jsme se snadno vymotaly ven, pÅ™i odjezdu uÅ¾ by
sloÅ¾itÄ›j&scaron;í najít správné nástupi&scaron;tÄ›. Zatímco v centru nizozemského hlavního mÄ›sta vládnou cyklisti, na
nádraÅ¾í máte pocit, Å¾e zbytek zemÄ› ovládá Å¾eleznice. TÄ›m cyklistÅ¯m dobÅ™e konkuruje i lodní doprava po Ä•etných
grachtech. Trasu PlzeÅˆ-Praha jsem celé roky jezdila s ÄŒSAD tak jednou, dvakrát roÄ•nÄ›. S dálnicí a autobusem Student
agency se jízda vy&scaron;vihla na vysokou úroveÅˆ, ta hodinka uteÄ•e jako nic. KdyÅ¾ jsem poprvé jela Student agency,
pÅ™ipadala jsem si jako v letadle, uÅ¾ ten pocit jízdy na vyvý&scaron;eném místÄ› k sezení je zajímavý, i kdyÅ¾ musíte vyléz
schÅ¯dky&hellip; Ale na del&scaron;í cesty se autobus nehodí, uÅ¾ noÄ•ní jízda Brno &ndash; Mestre (mÄ›stské dvojÄ•e
ostrovních Benátek) je utrpení, na rozdíl od vlaku si mÅ¯Å¾ete nohy protáhnout jen bÄ›hem zastávek u Ä•erpacích stanic.
TakÅ¾e za dcerou do &Scaron;umperka jezdím vlakem, zatím jsem tedy nejela Regiojetem, ale s Pendolinem jsem uÅ¾
kamarád. Vlakem jsem jela také do Brna, nebo do Veselí nad LuÅ¾nicí (uÅ¾ zmiÅˆovaná cesta, která inspirovala tento
cestovatelský seriál).
Jezdím tedy nyní vlakem nÄ›kolikrát roÄ•nÄ›. Myslím, Å¾e v porovnání se západem na&scaron;e Å¾elezniÄ•ní doprava
nepokulhává. Jízdenku mi objedná dcera, já si ji pak vytisknu z mailu, musím pak pÅ™edloÅ¾it i OP (aby na jednu jízdenku
nejelo 20 lidí v rÅ¯zných spojích, protoÅ¾e na daný spoj platí místenka, ale &bdquo;kdyby nÄ›co&ldquo;, mÅ¯Å¾ete jet i jiným s
ten den, ale uÅ¾ bez místenky). Pendolino stíhám jen tak, Å¾e si musím vzít z CAN v Plzni taxík, tak se tedy párkrát za rok
rozmazluji taxíkem. Pokud jedu jen do Prahy, tak pokraÄ•uji pÅ™ímo z CAN Student agency, také koupenou jízdenkou pÅ™es
internet, zde staÄ•í si pouze pamatovat Ä•íslo sedadla a koncové Ä•íslo platební karty, protoÅ¾e jízdenka vám platí jen na
konkrétní spoj. Pendolino je fajn, protoÅ¾e nemusím v Praze pÅ™estupovat. Dcera mi vybere sólo - sedadlo, takÅ¾e se vezu
jako VIP, docela se to k tomu, Å¾e jsem jela na nádraÅ¾í taxíkem, hodí. Vlaky v dne&scaron;ní dobÄ›, i kdyÅ¾ jede Ä•lovÄ›k
v klasickém rychlíku s kupátky, nebo v malém motoráÄ•ku, jsou takové, o jakých jsme pÅ™ed 30-40 lety snili. ÄŒisté, jezdící na
Ä•as. No, je pravda, Å¾e nÄ›jaké zpoÅ¾dÄ›ní jsem uÅ¾ také zaÅ¾ila, ale zatím v Å™ádu minut, ne hodin. A pokud tedy jedu
popisovanou jízdenku koupenou pÅ™es internet, dostávám na telefon zprávy o zpoÅ¾dÄ›ní, tÅ™eba Å¾e tedy Pendolino odje
z PlznÄ› o 5 minut pozdÄ›ji. ÄŒisté jsou i WC, které kdysi byly nejvÄ›t&scaron;í ostudou ÄŒD.
Nejsem &bdquo;taxíkový
typ, donedávna jsem mohla spoÄ•ítat na prstech jedné ruky, kdy a kam jsem se svezla prostÅ™ednictvím taxi. Já nejÄ•astÄ›ji
to, co potÅ™ebuji, obÄ›hám ve mÄ›stÄ› pÄ›&scaron;ky, uÅ¾ pouÅ¾ití tramvaje je výjimkou. ProtoÅ¾e tento díl vyprávÄ›ní o p
(hlavnÄ›) po Å¾eleznici vy&scaron;el krátký, a protoÅ¾e jsem uÅ¾ do pÅ™edcházejících dílÅ¯ zamíchala i jinou dopravu, dopl
je&scaron;tÄ› speciálním cestovním záÅ¾itkem: Je&scaron;tÄ› za svobodna jsem si koupila svého prvního konÄ›. Nebylo
jednoduché pro nÄ›j zajistit dostatek krmení, su&scaron;ili jsme seno, kde se dalo. KdyÅ¾ jsem byla tÄ›hotná poprvé,
Ä•ekala Soneta hÅ™íbátko. PÅ™i druhém tÄ›hotenství se kobyla ke mnÄ› nepÅ™idala, a tak bylo jasné, Å¾e minimálnÄ› pÅ¯l
moÅ¾ná aÅ¾ rok, se neodváÅ¾ím na kobylu sednout, pÅ™ípadnÄ› to po porodu nebudu stíhat, ale krmit ji bude potÅ™eba st
K tomu rýpavé poznámky tchána o drÅ¾ení darmoÅ¾routa (bydleli jsme v té dobÄ› u manÅ¾elovo rodiÄ•Å¯). Abych mÄ›la klid
ustoupila jsem, kobylu prodala a koupila poníka s vozíkem.K poníkovi se poÅ™ídil býÄ•ek, takÅ¾e v podstatÄ› krmení bylo stejn
na býkovi &bdquo;rostly peníze&ldquo;, a hÅ™ebeÄ•ek s vozíkem pomáhal vozit jak zelené krmení, tak jsme s ním sváÅ¾eli
seno. Tenkrát je&scaron;tÄ› nebyl chov koní v ÄŒesku tak roz&scaron;íÅ™ený, o nynÄ›j&scaron;ím znaÄ•ném poÄ•tu pÅ™e
na konÄ› ani nemluvÄ›. Kupec na&scaron;í Sonety bydlel 20 km od nás, mohla bych to já, nebo kupec dojet pod sedlem,
ale jemu se s cizí klisnou jet nechtÄ›lo (já pÅ™itom, kdyÅ¾ jsem ji pÅ™ed 3 lety koupila, s ní prvních 15 km z Nejdku do VarÅ¯
&bdquo;po kopytÄ›&ldquo; jela) a mÄ› se na tuto smutnou jízdu sedlat Sonetu nechtÄ›lo. Tak jsem se domluvila
s kamarádkou, Å¾e poÄ•káme pár dní na sníh a dosáÅˆkujeme tam. Hm, tak to by mÄ› posledních pár let ani nenapadlo,
doufat, Å¾e bude na silnici alespoÅˆ malá vrstva snÄ›hu, tenkrát se to ale vydaÅ™ilo, ráno v sobotu bylo v&scaron;ude bílo,
takÅ¾e jsem dala na klisnu postroj, zapÅ™áhla staré dÄ›tské sánÄ› doslova na dojetí a kdyÅ¾ uÅ¾ smutné louÄ•ení, tak ales
fakt poÅ™ádná slitáÅ¾. Co to je slitáÅ¾? StaÅ™í sedláci nemÄ›li pro konÄ› v zimÄ›, v závÄ›jích, práci. KonÄ› stáli ve stájích a
potÅ™eba jim aspoÅˆ trochu protáhnout nohy, takÅ¾e se zapÅ™ahalo do saní a jezdilo po vsi. Kde byl ve vsi jeden sedlák a
jeÅ¾dÄ›ní by ho asi samotného nebavilo, zapÅ™áhl a poté nechal dÄ›ti, aby si za jeho sánÄ› navázali ze saní vláÄ•ek. My
jsme se Sonetou tedy zkou&scaron;eli maximálnÄ› troje sanÄ›, protoÅ¾e Ä•ím dále od konÄ›, tím je tÄ›Å¾&scaron;í udrÅ¾et
v zatáÄ•kách rovnováhu, nevyjet ze stopy nebo se nezvrátit do strany! Abych se pÅ™iznala, nejsem dobrý lyÅ¾aÅ™, takÅ¾e
jsem nezkou&scaron;ela skiering (který znáte tÅ™ebas z filmu My&scaron;áci, Li&scaron;áci a &Scaron;ibeniÄ•ek), i já
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jsem se vozila za kobylou v dÄ›tských saních, pozdÄ›ji jsme mÄ›li i jedny vÄ›t&scaron;í. Na poslední cestu se Sonetou jsem ale
zapÅ™áhla do naprasklých dÄ›tských, s tím, Å¾e ty domÅ¯ autem uÅ¾ nepovezeme, jenom chomout s postrojem. DanÄ› sice
líto, Å¾e Sonetu prodávám, ale na sanÄ› se mnou &scaron;la. Bylo krásné zimní ráno, na silnici asi 2 cm snÄ›hu, zatím
nikde Å¾ádní cestáÅ™i, kteÅ™í by nám ho shrnuli. Soneta na zasnÄ›Å¾ené asfaltce dÄ›tské sánÄ› zatíÅ¾ené jen námi dvÄ›m
necítila. A tak jsme jely &ndash; pÅ™es vesnici po trávníku podél silnice, zamávaly jsme pár sousedÅ¯m a uÅ¾ vyjíÅ¾dÄ›ly na
konci vsi na asfaltku. Jako vÅ¾dycky jsem Å™ídila kobylu tak, Å¾e jsem na cestu dopÅ™edu koukala pod jejím bÅ™ichem, a j
jsem ji pÅ™es ves drÅ¾ela, abychom se s nÄ›kým nesrazily, teÄ• jsem ji nechala i cválat, i kdyÅ¾ mÄ› pÅ™itom bombardoval
snÄ›hovými ná&scaron;lapky odpadajícími jí z kopyt. Brzo jsme dorazily k prvnímu lesu, kde cesta vedla do údolí malého
potoka. Tady, aby sáÅˆky nevjely klisnÄ› na nohy, jsme jí je pÅ™ibrzÄ•ovaly nohama (nemÄ›li jsme oje a tak kobylka sama
brzdit nemohla, mÄ›li jsme jen rozporku uvázanou k pÅ™íÄ•ce saní). Aby klisna neuklouzla, drÅ¾ela jsem jí v kroku, právÄ› pro
aby uÅ¾ se nechala takto zpomalit, jsem ji pÅ™edtím nechala probÄ›hnout. PÅ™ejely jsme most a do mírného kopce uÅ¾ neb
problém SonetÄ› opratÄ› povolit a poÄ•kat, co nabídne. ChtÄ›lo se jí klusat, tak klusala. Protáhly jsme se s ní dal&scaron;í
vesnicí a ujíÅ¾dÄ›ly dál. U druhého lesa jsme slezly se saní a nechaly cestou z kopce Sonetu vydýchat. Já ji vedla u hlavy,
Dana pÅ™idrÅ¾ovala provazem sánÄ›, za kterými &scaron;la a hlídala tak, aby Sonetu nebouchaly do spÄ›nek.
VlastnÄ› j
potÅ™ebovaly jít chvíli pÄ›&scaron;ky, abychom se zahÅ™ály. OpÄ›t v úÅ¾labí kopce tekl potok, pÅ™ejely jsme mostek a Ä•e
dlouhé táhlé stoupání. V polovinÄ› kopce zaÄ•ala Soneta funÄ›t, tak jsem ji nechala vydýchat v kroku, ale za chvíli uÅ¾ jsme
zase pokraÄ•ovaly klusem. SpÄ›chaly jsme, abychom co nejdéle oddálily nevyhnutelné. Zrovna jsme tedy vyjíÅ¾dÄ›ly
z druhého lesa, kdyÅ¾ nás dohonil sypaÄ• a bylo po pohodÄ›. Sebral nám sáÅˆkovaÄ•ku, zbylo jen trochu tajícího snÄ›hu u
kraje. Toho jsme se bály, a uÅ¾ to tady bylo &ndash; jsme skoro na suchu! Co teÄ•? Ale sánÄ› byly naprasklé, na odpis,
tak holt je dojedeme. Na&scaron;tÄ›stí i tající bÅ™eÄ•ka umoÅ¾Åˆovala klouzání saní, jen to tu a tam drhlo. Jely jsme dál, koby
víc pÅ™emlouvaly k obÄ•asnému zvolnÄ›ní tempa, pak v saních kÅ™uplo a pÅ™i&scaron;ly jsme o vÄ›t&scaron;í pÅ¯lku jedné
NÄ›jak jsme vyrovnávaly balanc, o&scaron;oupávaly na rozbité stranÄ› dÅ™evÄ›nou vzpÄ›ru, ale pokraÄ•ovaly jsme dál. Jet
sama, mohla jsem sanÄ› zahodit do pÅ™íkopu a vyskoÄ•it SonetÄ› na hÅ™bet, takhle jsme v tom byly spolu. Ale zase - kdyÅ¾
sdílíte spoleÄ•nÄ›, je i nehoda nakonec &bdquo;veselou pÅ™íhodou z natáÄ•ení&ldquo;&hellip; Na&scaron;tÄ›stí uÅ¾ cesta
víceménÄ› po rovinÄ›, minuly jsme tÅ™i dal&scaron;í vesnice. Dojely jsme do cíle balancujíc na troskách saní, pÅ™edaly Sone
novému majiteli a pak mne manÅ¾el odvezl s Dankou domÅ¯.
SkvÄ›lý a dramatický záÅ¾itek nám pomohl pÅ™enést se pÅ™es smutek z louÄ•ení s jednou kapitolou mého i DanÄ•ina koÅ
Å¾ivota. Ale já si za dva týdny sehnala Avii a pÅ™ivezla z Chebu shetlandského poníka, Dana pozdÄ›ji chodila pomáhat
sousedovi s jeho bÄ›lou&scaron;em... MILENA
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