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Lítala jsem Ä•asto malými letadly "Dopravní inspekce" a dodnes, kdyÅ¾ mÅ¯Å¾u, tak letím. VÅ¾dy tam nahoÅ™e mám pocit, Å
nade v&scaron;ím, nad denními starostmi, nad trápením; je tam ticho, klid a pohoda, miluju ten pocit. KdyÅ¾ se pak
kouká&scaron; dolÅ¯ a vidí&scaron; malé domeÄ•ky, zahrádky, bazénky, lesy, louky, pole a Å™eky, nebo i moÅ™e - Å™íkám si
jak je ta na&scaron;e zemÄ›koule stra&scaron;nÄ› krásná.
Vyrostla jsem na statku u Bene&scaron;ova; byla jsem tam do sedmi let, a pak uÅ¾ jsem tam nikdy nebyla, aÅ¾ jednou
malým letadlem; byl to mÅ¯j sen, se tam zas nÄ›kdy podívat .Splnil mi to kamarád, co znal má tajná pÅ™ání a
v&scaron;echno jsem zase znova vidÄ›la z vý&scaron;ky: dvoreÄ•ek, na kterém jsem vyrostla, na&scaron;e pole a les, sad,
stodolu, statek a hospodu, která k tomu patÅ™ila, chvíli jsem tam krouÅ¾ila a slzy mi tekly, no po 30 ti letech to byl pro mÄ›
obrovský citový záÅ¾itek.
Jednou jsme zase letÄ›li Praha - Tatry a zpÄ›t. Cesta tam byla nádherná, plná slunce a já byla v
letecké eufórii, Å¾e jsem opÄ›t blíÅ¾ Bohu, jako vÅ¾dy, jakmile se usadím do letadla. Zato za dva dny cesta nazpátek byla ces
plná hrÅ¯zy; letÄ›li jsme Cesnou, dostali se do obrovské bouÅ™ky a letadlo se asi hodinu propadalo aÅ¾ o metr a pÅ¯l do
hloubky, blesky nás kÅ™iÅ¾ovaly, nevidÄ›li jsme nic, lilo jako z konve, jen ty obrovské blesky obÄ•as prosvítily kopit, nikdy jsem
se tak stra&scaron;nÄ› nebála jako tenkrát, ale od létání mÄ› to rozhodnÄ› neodradilo, jen jsem to zaÅ™adila do
&scaron;uplíÄ•ku "moje hrÅ¯zostra&scaron;né záÅ¾itky".
Milovala jsem ty chvíle, kdy jsem mohla zkusit i pilotovat; je to jiné
neÅ¾ v autÄ›. Doprava a doleva to funguje stejnÄ›, ale kdyÅ¾ k sobÄ› pÅ™itáhnete knipl, tak stoupáte, a kdyÅ¾ odtlaÄ•íte, tak
klesáte. Je to hádhera, mít to v&scaron;e ve svých rukou a koukat na tu spoustu budíkÅ¯. Jindy jsem zase lítala s
kamarádem nad Berounskem, docela nizouÄ•ko na Karl&scaron;tejnem - nad na&scaron;í historií, (to by Karel asi koukal)
jaká je to nádhera vzná&scaron;et se kousínek nad hradem a jeho nádvoÅ™ími a vÅ¯bec v&scaron;emi tÄ›mi zalesnÄ›nými
kopeÄ•ky, kde se v údolí line Å™eka a po slinicích se posunují autíÄ•ka. Na sportovních leti&scaron;tích je vÅ¾dy velmi milá
zvlá&scaron;tní atmosféra, dostanente tam kávu a potkáte se tam se spoustou takových a je&scaron;tÄ› mnohem
vÄ›t&scaron;ích nad&scaron;encÅ¯ a svérázných koÅ™enÅ¯, neÅ¾ jste Vy sami a pokud jste alespoÅˆ trochu pohledná Å¾ena
nebojíte se, tak jste stÅ™edem pozornosti.
TouÅ¾ila jsem odjakÅ¾iva si skoÄ•it padákem, ale mÅ¯j rozumný první manÅ¾e
hned v poÄ•átcích zakázal, Å¾e prý aÅ¾ odchovám dÄ›ti, tak pak mÅ¯Å¾u. Dokonce to po rozvodu sám zajistil a zaplatil. Jupíí
a jelo se k Mnichovu Hradi&scaron;ti na malé sportovní leti&scaron;tÄ›. Jela nás tam celá banda nad&scaron;encÅ¯ a
zvÄ›davcÅ¯. Ti, co to uÅ¾ okusili, vyprávÄ›li a my nováÄ•ci napjatÄ› naslouchali, co nás Ä•eká a nemine a Ä•ím jsme se blíÅ¾ili
tím jsme byli nad&scaron;enÄ›j&scaron;í. Na&scaron;e dÄ›ti jely téÅ¾, manÅ¾el jim Å™ekl: "rozhodnÄ› neváhejte a pojdte se
podívat na poslední minuty maminÄ•ina Å¾ivota". A bylo, dÄ›ti utrousily slzu a já dodala: " Å¾e mÄ› Å¾ivou nikdo nedostane"! a
jsem vyautovala smutek z na&scaron;eho výletu. Na leti&scaron;ti byla obrovská euforie, lidiÄ•ky si tam skládali padáky,
nÄ›kdo uÅ¾ seskakoval, jiní dÄ›lali v nÄ›kolika lidech rÅ¯zné nádherné formace ve vzduchu....
Byla tam velmi zvlá&scaro
atmosféra nad&scaron;ení, v&scaron;echna auta mÄ›la otevÅ™ené dveÅ™e a kufry a nikdo se nebál, Å¾e se mu tam nÄ›co ztr
pro strach tam prostÄ› nebylo místo a to bylo cítit i ve vzduchu. Instruktor si nás po jednom vzal a kaÅ¾dému
zvlá&scaron;Å¥ ukázal, co se bude dít a následovat, a jak se chovat ve vzduchu. A uÅ¾ pÅ™ilétalo malé letadlo, do
kterého se ve&scaron;lo asi 12 para&scaron;utistÅ¯ a dva tandemy. Po cestÄ› nahoru se je&scaron;tÄ› vtipkovalo a za
ohlu&scaron;ujícího hluku jsme postupnÄ› stoupali do vý&scaron;ky 4000 metrÅ¯ nad zemí; pak se najednou otevÅ™ely dveÅ™
na povel vyskakoval jeden za druhým jak po másle. VÅ¯bec jsme nepÅ™emý&scaron;lela, Å¾e neskoÄ•ím, já prostÄ› necouvám
KdyÅ¾ uÅ¾ jsem se dostala aÅ¾ sem, tak vzhÅ¯ru do bezvÄ›domí!!!
Mezi dveÅ™mi stál instruktor na&scaron;eho tandemu
mu zavÄ›sila do takového mÄ›síce mezi nohy, ruce na kÅ™íÅ¾ pÅ™es prsa a nohy skrÄ•it v kolenou nahoru, chvíli jsem se kou
dolÅ¯ a jen mi hlavou kmitlo, Å¾e je divný, Å¾e se vÅ¯bec nebojím, Å¾e to asi ani není úplnÄ› normální, on na mÄ› zaÅ™val, já
zaÅ™vala: "tak jedem!" a vrhli jsme se oba po hlavÄ› dolÅ¯ ze 4000 m nad zemí a pÅ™i rychlosti 400km(hod).
Bylo to nÄ›co
úÅ¾asného, tÄ›Å¾ko se to popisuje, je to úplnÄ› bláznivé. Chvíli vidíte spodek letadla, chvíli ta políÄ•ka, jak se otáÄ•íte, neÅ¾ s
stabilizujete, pak jen roztáhnete ruce a nohy a plachtíte pár minut jako pták, tváÅ™e vám bublají ve vÄ›tru, vlasy stojí
v&scaron;echny nahoÅ™e... jako jeden muÅ¾. Pak se vytáhne padák a úplnÄ› vás to vynese nahoru... a najednou se
v&scaron;e úplnÄ› zpomalí, v&scaron;ude je jen klid a ticho a vy si jen tak plachtíte... kdyÅ¾ máte Ä•lovÄ›ka, co skoÄ•í s vámi a
natáÄ•í vás, tak navíc je&scaron;tÄ› dÄ›láte opiÄ•ky na kameramana.
Také si tam mÅ¯Å¾ete vyzkou&scaron;et na vlastní kÅ
jak vlastnÄ› funguje proudÄ›ní vzduchu, protoÅ¾e kdyÅ¾ v tom, jak jste roztaÅ¾ení jak Å¾ába a letíte, tak kdyÅ¾ zdvihnete jed
tak se tím smÄ›rem najednou zaÄ•nete toÄ•it a kdyÅ¾ zase druhou, tak se zaÄ•nete otáÄ•et tím druhým smÄ›rem, úplnÄ› cítíte
Vás ten proud vzduchu drÅ¾í a nese a Vy to mÅ¯Å¾ete korigovat, je to takové prima plavání ve vÄ›tru.
V&scaron;e to ale
trvá jen malou chvilku a zaÄ•ne se pomalounku pÅ™ibliÅ¾ovat zem, instruktor, neÅ¾ dopadne na zem, tak vám naÅ™ídí, abys
dala nohy do pravého úhlu pÅ™ed sebe a on to dobíhá, já jen cítila jak mÄ› polní strni&scaron;tÄ› &scaron;imrá na zadku a uÅ¾ jsme stáli na zemi. Je to obrovský emocionální záÅ¾itek. Pak se v&scaron;ichni z bandy k vám rozbÄ›hnou a ti, co
neskoÄ•ili, chtÄ›jí vÄ›dÄ›t jaké to je a uÅ¾ se tÄ›&scaron;í nahoru, protoÅ¾e jsou právÄ› na Å™adÄ›.
A vy najednou za chv
se vám z nebe sná&scaron;ejí va&scaron;e dÄ›ti, co tomu poku&scaron;ení také nakonec neodolaly... Inka
UPOZORNÄšNÍ:
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