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Dcera nÄ›kolik let Å¾ila se svým pÅ™ítelem, nakonec se pak i vzali &ndash; problém byl ale v tom, Å¾e nemohla otÄ›hotnÄ›t,
moc chtÄ›la. A tak podstupovala rÅ¯zná vy&scaron;etÅ™ení, zkou&scaron;ela i léÄ•itele a bylinkáÅ™ky.

A tak se stávaly takové kuriózní pÅ™íhody, jako Å¾e jsme k nim pÅ™ijeli na víkend s mým pÅ™ítelem, dcera nÄ›co kutila v
zavrÄ•ela minutka a ona si pÅ™inesla na stÅ¯l nÄ›jaký Ä•ajíÄ•ek. Jirka se ji ptal, co Å¾e to má za bylinky a ona na to &bdquo;Å¾
dÄ›tiÄ•ky&ldquo;.
VytÅ™e&scaron;til na mÄ› oÄ•i s poznámkou: &bdquo;proboha ty jsi tý svý holce nevysvÄ›tlila, jak se poÅ™
ÄŒajem to nepÅ¯jde!&ldquo; No nasmáli jsme se.

VyvádÄ›la v&scaron;elijaké vÄ›ci a k niÄ•emu to nebylo. Jednou si dost o&scaron;klivÄ› a komplikovanÄ› zlomila nohu, nÄ›co
zanedbala nemocnice, pak dal&scaron;í komplikace, ve finále ji po nÄ›kolika létech nohu spravil aÅ¾ docent Smetana
v motolské nemocnici.
Ale podle toho pravidla &ndash; v&scaron;echno &scaron;patné je k nÄ›Ä•emu dobré - tak v tomhle
mezidobí dcera najednou otÄ›hotnÄ›la, narodila se jí holÄ•iÄ•ka &ndash; Terezka a dcera se dostala, díky &scaron;patnÄ› srostl
noze, do invalidního dÅ¯chodu.
NeÅ¾ se v&scaron;ak dostala do Motola, tak to trvalo. x x x
To uÅ¾ byly malé Terezce t
kdyÅ¾ &bdquo;maminÄ›&ldquo; nohu znovu zlomili, ze stehna vyndali &scaron;tÄ›py kostí a nohu koneÄ•nÄ› spravili &ndash;
sice ji má stejnÄ› krat&scaron;í, ale rovnou a mÅ¯Å¾e chodit bez berlí. Ale mezitím jí staÄ•il manÅ¾el pláchnout s chÅ¯vou a tak
holky zÅ¯staly samy.
Coby invalida má slevu na dráze a tak jednou za mÄ›síc ve Ä•tvrtek pÅ™ivezla Terezku do Prahy, na
nádraÅ¾í jsem si ji vyzvedla, poÄ•kaly jsme tam je&scaron;tÄ› s mámou pÅ¯l hodiny, neÅ¾ pÅ™ijede vlak, co ji odveze zpátky
domÅ¯ a v nedÄ›li to bylo zase obrácenÄ›.
A &ndash; pak jsme si s Tes &scaron;ly uÅ¾ívat ruchu velkomÄ›sta.
V té do
pro&scaron;ly v&scaron;echna hÅ™i&scaron;Å¥átka, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í prolejzaÄ•ky a skluzavky, co po Praze jsou, nakrmily
kvanta labutí a kaÄ•enek a nauÄ•ily se spoustu vÄ›cí.
Jedna z nejÄ•astÄ›j&scaron;ích tras byla z domova osumnáctkou na
Malostranskou a odtamtud pÄ›&scaron;ky pÅ™es Kampu zase k domovu.
Hned na zaÄ•átku Kampy je parÄ•ík, pár laviÄ•ek
pískovi&scaron;tÄ› se skluzavkou a prolejzaÄ•ka.
Terezka nad&scaron;enÄ› a neúnavnÄ› vylézala na skluzavku a
&scaron;upem dolÅ¯, kdyÅ¾ ji to pÅ™estalo bavit &scaron;up na prolejzaÄ•ku.
Tak jsem prozkoumala terén, dole vrstva
mulÄ•ovacích &scaron;tÄ›pÅ¯ (no, peÅ™ina to zrovna není, ale dobrý), ukázala jsem, jak dávat ruce a nohy, aby nespadla.
Holka to byla a je &scaron;ikovná a za chvíli tam lezla jak opiÄ•ka.
Je&scaron;tÄ› jsem zkontrolovala stav financí
v penÄ›Å¾ence, kdyby náhodou bylo tÅ™eba na taxíka a upalovat do nemocnice. Pak jsem se usadila na nejbliÅ¾&scaron;í
laviÄ•ku, noÅ¾ku pÅ™es noÅ¾ku a dlouhý kouÅ™ &ndash; pohoda.
NeÅ¾ projdete celou Kampu, nakoupíte peÄ•ivo a chl
labutí, prozkoumáte v&scaron;echna dostupná zákoutí, prolezete dal&scaron;í hÅ™i&scaron;tÄ›, zabere vám to
vÄ›t&scaron;inu dne. A tahle procházka se Tes velmi líbila. x x x Jednou se stalo, Å¾e dcera neodjela zpátky a zÅ¯stala
s náma. Nebyly jsme sice nad&scaron;ené, ale vzaly jsme ji sebou. My uÅ¾ byly trénované, takÅ¾e kdyÅ¾ jsme pÅ™i&scaron;
ke skluzavce a prolejzaÄ•ce, Tes se automaticky pustila do sportovního výkonu a my se usadily na laviÄ•ku.
Dokud Tes
absolvovala jen skluzavku, tak to je&scaron;tÄ› &scaron;lo, ale v momentÄ›, kdy pÅ™e&scaron;la na prolejzaÄ•ku, vylítla dcera
jak Ä•ertík ze &scaron;katulky a sundávala Tes dolÅ¯, s poznámkami typu: &bdquo;BoÅ¾e, ty snad nemá&scaron; rozum,
tohle já nemÅ¯Å¾u ani vidÄ›t!!&ldquo;
Nic nepomohlo mé uji&scaron;Å¥ování, Å¾e tam nejsme poprvé, Å¾e to ta holka
zvládá bravurnÄ› a &scaron;ikovnÄ›. Musely jsme to vzdát a jít dál, jinak by nás umlátila.
Od té doby jsme si mámu
uÅ¾ v Praze nenechávaly a já nikdy nemusela pouÅ¾ít taxík na cestu do nemocnice.
ZDENA P.
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