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Jeli jsme tenkrát - pÅ™ibliÅ¾nÄ› touhle dobou - na Ä•tyÅ™denní zájezd, na závody do Londýna. Na&scaron;e sportovní
&scaron;kola se tam mÄ›la utkat v evropské soutÄ›Å¾i a mÄ›li jsme docela dobré &scaron;ance. Autobus, ve kterém byli
reprezentanti z celé ÄŒR, byl plný do posledního místeÄ•ka. Teprve po nÄ›kolika hodinách jízdy se nám v&scaron;em podaÅ™i
jakÅ¾ takÅ¾ se uklidnit.
Tedy - jak komu: já brzy po rozjetí zjistila, Å¾e jsem ve zmatku nechala doma ta&scaron;ku s pÅ™ipraveným jídlem a tak n
Ä•ekala smutná vidina - buÄ• budeme drÅ¾et (dcera a já) neplánovanou Ä•tyÅ™denní hladovku, nebo si za u&scaron;kudlené
peníze nakoupíme jídlo a obchody a muzea necháme na jindy. MÄ›la jsem tehdy na triku komplet organizaci, takÅ¾e, jak to
tak obÄ•as bývá, aÄ• jsem v&scaron;echno ostatní zaÅ™ídila na jedniÄ•ku, na tohle jsem prostÄ› zapomnÄ›la. Má
&bdquo;reprezentantka" se uÅ¾ týden pÅ™edem klepala jak drahej pes, od té jsem nic moc chtít nemohla. Ve &scaron;kole
zkou&scaron;ky, festovní pÅ™íprava na závody ... Jen jsem tak vnitÅ™ním zrakem sledovala synovo nad&scaron;ení, aÅ¾ uvid
tÄ›ch nÄ›kolik opu&scaron;tÄ›ných sklenic, naplnÄ›ných po okraj zavaÅ™eným masem, pár zabalených uzenin a dal&scaron;í
proviant.
Dost moÅ¾ná Å¾e uÅ¾ to vÄ›t&scaron;inÄ› Ä•tenáÅ™Å¯ pÅ™ipadá jak dÄ›jepis, ale ráda bych se zmínila, Å¾e t
kdy jedna libra mÄ›la cenu 56 Ä•eských korunek a bÄ›Å¾ný plat byl tak kolem tÅ™í tisícovek. Penízky se &bdquo;tam"
pa&scaron;ovaly, aby se cestou zpÄ›t pa&scaron;ovalo to, zaÄ• byly smÄ›nÄ›ny. Ale - jak to bylo dál: na Ä•eskonÄ›meckých
hranicích k nám byli tolerantní - v&scaron;ak polovina sedících byli stejnÄ› jen bafuÅˆáÅ™i, tedy pánové veskrze dobÅ™e
prokádrovaní, druhá pÅ¯lka, Å™ekla bych i, Å¾e ta men&scaron;í (ano, já vím, Å¾e je to &scaron;patnÄ›, tedy men&scaron;í
Ä•ást) byli vykulení sportovci. TakÅ¾e celníci jen nakoukli, vyÅ™ídily se nutné formality a jelo se dál... Cesta byla docela
únavná, v&scaron;ichni se schouleni snaÅ¾ili nÄ›jak dobu pÅ™espat, ostatnÄ› v autobuse se ani moc netopilo.
&bdquo;PÅ™ipravte si pasy, celní prohlá&scaron;ení a schovejte, co nemá být vidÄ›t! BlíÅ¾íme se k belgickým hranicím.", ozva
se hlas ze sedadla vedle Å™idiÄ•e, kde sedÄ›l vedoucí zájezdu. MátoÅ¾né postaviÄ•ky se roz&scaron;átraly, bÄ›herm nÄ›kolik
minut mÄ›l kaÅ¾dý v ruce pas. Ulité libry byly jistÄ› pÅ™edobÅ™e schovány uÅ¾ z domova.
Krajina kolem nás byla stále s
placatá a nemÄ›nná. Jeli a jeli jsme, stále stejným tempem... Snad po dal&scaron;ích pÄ›ti minutách se vedoucí nechal
znovu sly&scaron;et: &bdquo;Tak, pÅ™átelé, mÅ¯Å¾ete si zase pasy zastrÄ•it, uÅ¾ jsme v Belgii!" On si pacholek, tohle
pÅ™ipravoval, v&scaron;echny bÄ›hem pÅ™ejezdu hranic-nehranic probudil jen proto, aby si uÅ¾il na&scaron;e pÅ™ekvapení.
noci ze Ä•tvrtka na pátek se odehraje na Ä•eských hranicích zmÄ›na, která nemá obdoby. Zmizí odsud hraniÄ•ní závory,
odejdou policisté, kteÅ™í dosud kontrolovali projíÅ¾dÄ›jící turisty. PÅ™echázet "Ä•áru" bude moÅ¾né témÄ›Å™ kdekoliv. Zase
historie za námi... d@niela
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