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Létání mÄ› dÄ›sí a navíc jsem tak na 80% pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e letadlo, ve kterém se nacházím, urÄ•itÄ› spadne. Nevím, jest
nÄ›jaká kníÅ¾ka mohla pomoci zbavit se fobie z létání, která se léty prohlubuje; ale moÅ¾ná bych díky ní mÄ›la &scaron;anci
získat uÅ¾iteÄ•né informace, jeÅ¾ by mÄ› dokázaly pÅ™esvÄ›dÄ•it o tom, Å¾e je vlastnÄ› jedno, Ä•ím Ä•lovÄ›k jede nebo letí.
nikdo neví, kde a pÅ™i jaké pÅ™íleÅ¾itosti dostane Pe&scaron;ka.

Rádi bychom se jako rodina v létÄ› dostali dále, neÅ¾ autem do Chorvatska, ale v&scaron;echno to bohuÅ¾el stojí a pad
na mé absolutní neochotÄ› zatnout zuby a pÅ™ekonat pár hodin strachu. Kde v&scaron;ude jsem uÅ¾ mohla být....
Jako dítÄ
inÅ¾enýra, pracujícího na zahraniÄ•ním oddÄ›lení jedné stavební firmy, jsem lítala opravdu hodnÄ›. Destinace nepatÅ™ily k tÄ›
nejbezpeÄ•nÄ›j&scaron;ím a dokonce jsem mÄ›la tu Ä•est být v posledním letadle na lince Bagdád - Teherán, neÅ¾ vypukla
válka Irák - Irán. Pamatuji si, Å¾e mi dokonce prohlíÅ¾eli panenku Káju, co kdyby nesla ve svých útrobách pár deka
semtexu. Tehdy to bylo zajímavé, úÅ¾asné, skvÄ›lé. Nejvíc mÄ› bavilo odlítání a pÅ™istávání. RadostnÄ› jsem výskala a
tÄ›&scaron;ila se, aÅ¾ za dal&scaron;ích osm hodin ná&scaron; pÅ™eobrovský letoun pÅ™istane na dal&scaron;ím leti&scaron
které bude zase jinak vonÄ›t, a lidi budou zase tro&scaron;ku jiní.
Naprosto odli&scaron;nÄ› to v&scaron;e proÅ¾íval mÅ¯j
tatínek. NÄ›kolik týdnÅ¯ pÅ™ed odjezdem s ním nebyla Å¾ádná Å™eÄ• a dopÅ™ával si tak dlouho odpírané cigarety ve vÄ›t&s
neÅ¾ pÅ™ípustném mnoÅ¾ství, o alkoholu ani nemluvÄ›. Jak jsem ale rostla, rostlo i moje pochopení pro jeho tehdej&scaron;í
chování. V souÄ•asnosti se nacházíme pÅ™ibliÅ¾nÄ› na stejném levelu.
Nesná&scaron;ím, ba musím prohlásit: nenávidím
létání. Pocit, Å¾e nemám pevnou pÅ¯du pod nohama, jen tÄ›ch pár centimetrÅ¯ Å¾eleza, mÄ› dÄ›sí. Navíc jsem skrz naskrz
prolezlá teorií, Å¾e i kdyÅ¾ je lítání údajnÄ› nejbezpeÄ•nÄ›j&scaron;í zpÅ¯sob cestování, tak pÅ™i automobilové, autobusové,
vlakové a bÅ¯hvíjaké bouraÄ•ce máte pÅ™eci jen trochu &scaron;anci na pÅ™eÅ¾ití, ale kdyÅ¾ se takový boeing Å™ítí upros
biÄ•ován lijákem a neúprosnou bouÅ™kou doprostÅ™ed Atlantiku, jsou &scaron;ance na pÅ™eÅ¾ití opravdu promilové.
MÅ
zatím poslední let z Prahy do Å½enevy dopadl dobÅ™e. Sice mÄ› to stálo pár dnÅ¯ nervování, ale pÅ™i pÅ™istání jsem na seb
byla py&scaron;ná. Opravdu, stateÄ•ná holka. Å˜íkám si, Å¾e si to lítání musím teÄ• zas nejdÅ™ív trochu osahat po EvropÄ›... a
pak se tÅ™eba vydám i za oceán, ale to je otázka nÄ›kolikaletého tréninku a du&scaron;evní pÅ™ípravy.
Jinak to
nevidím. Paula
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