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SOUTÄšÅ½ - VÅ½DYÅ¤ LÃ‰TAT JE TAK SNADNÃ‰ - I.
ÄŒtvrtek, 29 kvÄ›ten 2008

MÄ›l jsem na starost poÅ™ádání nÄ›jaké velké se&scaron;losti, tenkrát to bylo v na&scaron;em druhém nejvÄ›t&scaron;ím
mÄ›stÄ›, v BratislavÄ›. Organizování mÄ› vÅ¾dycky bavilo, nedÄ›lalo mi to Å¾ádný problém. Najít místo, zaÅ™ídit v&scaron;e p
- od ubytování, pÅ™es jídlo, veÄ•erní program - aÅ¾ po vyúÄ•tování. "Papírování" mi nikdy nevadilo, zvládal jsem to s
pÅ™ehledem - jen...
JenÅ¾e do té doby se v&scaron;echno poÅ™ádalo buÄ• v Praze, nebo kdekoli v relativnÄ› blízkém okolí, dostaÅ¾itelné b
autem, vlakem Ä•i autobusem. A - najednou jsem mÄ›l letÄ›t letadlem. Byl jsem tenkrát v tomto smÄ›ru zcela panic absolutnÄ› nic jsem o létání nevÄ›dÄ›l, jen, Å¾e v zadní Ä•ásti sedadla pÅ™ede mnou jsou "blicí pytlíky", které prý tam opravdu
ooopravdu, nejsou jen pro ozdobu...
Tenkrát se mezi úÄ•astnícími se kanceláÅ™skými my&scaron;iÄ•kami nalézala i jedna,
která byla Ä•erstvÄ› ve stÅ™edu mé pozornosti a pÅ™ed kterou jsem se rozhodnÄ› nechtÄ›l shodit. NatoÅ¾ nÄ›jakou tou nevol
Co tedy? Jak to zaÅ™ídit?Nakonec jsem vypracoval plán, který by si nezadal s plánem na pÅ™epadení banky.
UÅ¾ den pÅ™
jsem nic nejedl (nebude "co" by ze mnÄ› vyletÄ›lo), nakoupil jsem Kynedril a pro jistotu i prá&scaron;ek na spaní - to by
mne mohlo natolik uklidnit, Å¾e cestu zvládnu, ne? Hodinku pÅ™ed vstupem do letadla jsem oba prá&scaron;ky zapil
tro&scaron;kou vody a sebejistÄ› (no, spí&scaron; odevzdanÄ›) nastoupil a zasedl na své sedadlo. Vedle mne se usadila
jakási star&scaron;í paní, Slovenka, která se vracela domÅ¯ z Karlových Var. NeskuteÄ•nÄ› upovídaná dáma... MÄ›la s
sebou i pejska, malého chlupatého maltézáÄ•ka, takového Å¾ivého ply&scaron;áka. ProtoÅ¾e ho mÄ›la v jakémsi
proutÄ›ném domeÄ•ku, dovolili jí si ho nechat na palubÄ›, respektive na klínÄ›.
Je&scaron;tÄ› jsme ani nevzlétli a mÄ› uÅ¾ s
oÄ•i. V letadle bylo docela ru&scaron;no, lidé (pÅ™eváÅ¾nÄ› zamÄ›stnanci na&scaron;í poÅ™ádající organizace) se mezi sebo
bavili, inu pohoda. Sousedka mezitím psíka vyndala z jeho úkrytu a hrála si s ním. Pejsek to byl velmi milý a nakonec se
rozhodl, Å¾e nejlépe mu bude u mnÄ›. Uvelebil se mi na klínÄ› a olizoval mi ruku. Usnul jsem....
Do Bratislavy je to kousek,
ani si nepamatuju jak, najednou chodila mezi námi letu&scaron;ka a oznamovala, Å¾e za´chvíli pÅ™istáváme. VÅ¯bec jsem
zprvu nevnímal - oba prá&scaron;ky zaúÅ™adovaly a já byl ponÄ›kud mimo. Ani jsem nezaregistroval, Å¾e jsme letÄ›li... Paní
si chystala své vÄ›ci, zpod sedadla vyndala psí ta&scaron;ku a sejmula ze mnÄ› toho malého nezbedu. PÅ™íjemnÄ› mÄ› hÅ™á
A - zaÄ•ala se omlouvat: "Jéje, nezlobte se na nÄ›j, tak on to zase nevydrÅ¾el, chudinka malej, ale nebojte, to se vypere..."
letadla jsem vycházel z poÄ•Å¯ranými kalhotami. Já to zvládl, ale pes ne....
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