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SOUTÄšÅ½ - VÅ½DYÅ¤ LÃ‰TAT JE TAK SNADNÃ‰ - VIII.
PondÄ›lÃ-, 30 Ä•erven 2008

Napí&scaron;u vám také nÄ›co o lítání, ale tro&scaron;ku jiném, neÅ¾ asi zná vÄ›t&scaron;ina z vás. V&scaron;ak u nás
to je taky "tro&scaron;ku jiné", neÅ¾ u vÄ›t&scaron;iny z vás. Vzdálenosti jsou tady podstatnÄ› vÄ›t&scaron;í, rozdíly v poÄ•así
jakbysmet; lidi tu jsou sice stejní jako jinde, ale - pÅ™eci jen "tro&scaron;ku jiní", neÅ¾ jinde. Asi to bude tím, Å¾e máme
"tro&scaron;ku jiná" mÄ›Å™ítka: to co je pro nás kousek cesty, by pro vás byl pÄ›knÄ› velký výlet. Tak poslouchejte:

PrávÄ› jsme se vrátili domÅ¯, Byli jsme ve Whitehorsu. LetÄ›li jsme tam a zpátky a bylo to fajn. Nikdo nás neunesl a
dokonce jsme ani nespadli. I kdyÅ¾ se musím pÅ™iznat, Å¾e se snaÅ¾ím vÅ¾dycky sledovat, kama letíme a kde jsou nÄ›jaké
vhodné prÅ¯seky nebo aspoÅˆ Å™eky.
To jako kdyby náhodou .... abych vÄ›dÄ›la, kama se pak (aÅ¾ tedy spadnem a pÅ™
dát: :-))). Ono totiÅ¾ lítat s Air North je samo o sobÄ› obrovský záÅ¾itek. Tomu ostatnÄ› nasvÄ›dÄ•uje i cena letenky: 420 $ za
km.
KdyÅ¾ jsme letÄ›li tam, tak to bylo skoro normální, aÅ¾ na to, Å¾e letu&scaron;ka mezi námi chodila v lyÅ¾aÅ™
kombinéze a palÄ•ákách (dakota je totiÅ¾ je&scaron;tÄ› z 2. svÄ›tový války nemá dobÅ™e fungující vytápÄ›ní), a kafe Ä•i Ä•aj
nalévala z thermosky.
Na zpáteÄ•ní cestÄ› to bylo podstatnÄ› zajímavÄ›j&scaron;í. LetÄ›lo nás celých "Ä•tyÅ™i" lidí, tÅ™i le
Dawsonu a jeden Indián do Old Crow (coÅ¾ je vesnice, která má sotva 100 obyvatel a je za polárním kruhem).
Na&scaron;e letadýlko bylo asi pro deset lidí, tentokrát uÅ¾ moderní a vytápÄ›né... Ov&scaron;em Å¾ádná letu&scaron;ka
se tentokrát nekonala, obsluhoval nás sám kapitán letadla a pilot v jedné osobÄ›. Tedy obsluhoval: ... poslal po
letadle bednu s popem, vemte si co kdo chcete, a ujal se pilotování, Ä•ímÅ¾ ve&scaron;kerý servis skonÄ•il... TakÅ¾e - takhle
tu cestujem :-))).
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