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TAK JAKO VE STARÃ‰ ANGLII ...
ÃšterÃ½, 20 zÃ¡Å™Ã- 2016

Tak jako ve staré Anglii &ndash; zpívávali pánové VodÅˆanský a Skoumal. Drala se mi ta píseÅˆ na mysl, kdyÅ¾ jsem
srovnával svou první náv&scaron;tÄ›vu Londýna (v roce 1965, tedy pÅ™ed jedenaÄ•tyÅ™iceti lety!) s dojmy souÄ•asnými. Skor
nic není jako ve staré Anglii! Tenkrát se po ulicích spoÅ™ádanÄ› a váÅ¾ným krokem pohybovali uhlazení pánové v Ä•erných
oblecích, s buÅ™inkami na hlavách a de&scaron;tníky v rukou, pravé to obrazy anglické spolehlivosti a solidnosti.

Frkér v&scaron;eliký levou stranou se pídil, na ulicích byly semafory pro chodce s typickými velikými knoflíky, které, kdyÅ¾ jste
stiskli, okamÅ¾itÄ› zastavily pojízdnou dopravu, chodec vykroÄ•il a auta ukáznÄ›nÄ› stála neÅ¾ pÅ™ejde, a objeví se jim zase
zelená. Chodci pak zase ukáznÄ›nÄ›, vidouce, Å¾e tu a tam je&scaron;tÄ› nÄ›kdo jde, kdo by tÅ™eba chtÄ›l taky pÅ™ejít, poÄ
jich bude víc a zmáÄ•kli najednou. Udivovalo mÄ› to; v Praze by se na auta buÄ• vÅ¯bec nedostalo, nebo by vyráÅ¾ela na
neustálou Ä•ervenou.
A mnoho jiných projevÅ¯ ostrovní ukáznÄ›nosti. ÄŒlovÄ›ka mimoostrovního, neÅ™ku-li jiného etnika, jste potkali zcela výjim
a pÅ¯sobil jako exótum. Kampak na staletími vytÅ™íbený Å™ád! StÅ™íbrné nóbl ticho linulo se v&scaron;ude kol. Trávník
v&scaron;ude, ale zejména v Hyde Parku, pÅ™ipomínal hustý ply&scaron; toho nejdraÅ¾&scaron;ího medvídka a Ä•lovÄ›ku se
vynoÅ™ila na&scaron;e lidová &bdquo;TraviÄ•ka zelená&ldquo;.
Nikde poskvrnky, kdyÅ¾ jste si lehli, bylo to opravdu
potÄ›&scaron;ení a na kÅ¯Å¾i dojem jako peÅ™ina. Ne tak dnes. ÄŒlovÄ›ka formálnÄ› odÄ›ného spatÅ™íte spí&scaron; vý
ulicích je nepÅ™etrÅ¾itá zmÄ›Å¥ lidí v&scaron;ech barev tváÅ™e i odÄ›ní, vyluzujících rÅ¯zné zvuky, hluky, výkÅ™iky. Do toh
dusavá hudba z obchodÅ¯, &scaron;eptavÄ› tÅ™askavá hudba ze sluchátek teenagerÅ¯ a rozliÄ•né výkÅ™iky
v nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích jazycích, nabývající na síle s úbytkem denního svÄ›tla. Nechybí ani v&scaron;udypÅ™ítomní bezdom
roz&scaron;iÅ™ující paletu hlukÅ¯, barev i pachÅ¯ mÄ›rou dÅ™ív nevídanou. Trávník v Hyde Parku je spí&scaron;e okousaný a
místy vydÅ™ený, neÅ¾ peÄ•livÄ› udrÅ¾ovaný. Chodci pÅ™echázejí kdykoliv, Ä•ervená neÄ•ervená, a auta se mezi nimi prod
se neÅ™ítí jako &scaron;ílená.
StÅ™íbrné nóbl ticho nebylo ani v na&scaron;em hotýlku. Z jedné strany nádraÅ¾í s pÅ™íslu&scaron;nou kulisou hospod,
povaleÄ•Å¯, opilcÅ¯ a jiných libých zdrojÅ¯ zvukÅ¯ noci, ze strany druhé dvorek, vyhlíÅ¾ející pustÄ›, ale oÅ¾ivený Ä•etnými výd
klimatizací, huÄ•ících jako piliÅˆáky, takÅ¾e celkový dojem byl, jako byste prodlévali v nÄ›jaké velmi vytíÅ¾ené elektrárnÄ›, Ä•i
strojírnÄ›. Ná&scaron; hotýlek sice ke &scaron;kodlivému hluku klimatizací nepÅ™ispíval, ale to prostÄ› proto, Å¾e ji nemÄ›l. C
sice moÅ¾ná bylo ekologické, ale jen stÄ›Å¾í vydrÅ¾itelné.
ByloÅ¥ tou dobou v LondýnÄ› horko a typicky ostrovní vlhko, s
absolutní. Potil jsem se bez ustání a je&scaron;tÄ› hor&scaron;í to bylo po pÅ™íchodu do hotelového pokoje: dÅ¯m byl
rozpálený, vzduch se nehnul, otevÅ™ená okna nepomohla k ochlazení, zato hojnÄ› vpou&scaron;tÄ›la hluk ze zmínÄ›ných
ventilaÄ•ních agregátÅ¯ okolních domÅ¯, který malá místnÅ¯stka dutÄ› násobila. ChtÄ›li-li jste pÅ™eci trochu ticha, bylo nutno
okna zavÅ™ít a tu se ta malinká místnÅ¯stka Ä•ile zadýchala, a, jak pravívali pánové V+W, nastalo dusno, parno a
vehementno.
První den jsem naivnÄ› doufal, Å¾e kovový panel na stÄ›nÄ› slouÅ¾í k vÄ›trání, pÅ™ípadnÄ› ochlazení, jak b
krajích zvykem. Nikoliv. Bylo to velmi úÄ•inné topení, které se okamÅ¾itÄ› zaÄ•alo vypalovat, a tak kromÄ› vedra vznikl
je&scaron;tÄ› známý dusivý smrad, který ne&scaron;lo vyvÄ›trat.
Zdravotní procházky byly nezbytné, soubor zmínÄ›ných
vlivÅ¯ nedal spoÄ•inouti. Bylo nutno se vyprocházet do bezvÄ›domí. CoÅ¾ mi neÄ•inilo potíÅ¾e, po pÄ›ti hodinách chÅ¯ze jsem
nic dal&scaron;ího nepotÅ™eboval. Ale ta kalná rána chodcova&hellip; Hotýlek evidentnÄ› pamatoval lep&scaron;í Ä•asy,
kdy byl zÅ™ejmÄ› urÄ•en jako první pomoc pro cestující, potÅ™ebující si mezi jednotlivými vlakovými spoji tak jednu noc odpo
Klapot koÅˆských kopyt mohl v té soutÄ›sce mezi ním a nádraÅ¾ím pÅ¯sobit romanticky. A ovívání p&scaron;trosími péry tolik
hluku nenadÄ›lalo.
Zbyly mu ty malé místnÅ¯stky, nÄ›které z nich je&scaron;tÄ› zmen&scaron;ené o vestavÄ›né
pÅ™íslu&scaron;enství, které ov&scaron;em také celkový dojem neru&scaron;ilo pÅ™ehnanou novotou. Kdoví, k Ä•emu tenkrá
slouÅ¾ily&hellip; Tapety obstaroÅ¾ní, opakovanÄ› flikované a natírané barvou pou&scaron;tního písku, je&scaron;tÄ› umocÅˆu
dojem Sahary. Do pokojíÄ•ku se ve&scaron;la akorát postel, pÅ™imknutá k pÅ¯lskÅ™íni a jinak nic. Jedna Å¾idle. V koutÄ› dr
s televizorem, produkujícím Å¾lutomodrý obraz na tÅ™ech kanálech. O ten jsem se nÄ›kolikrát pra&scaron;til. A pak na zdi
pÅ™idÄ›laný tácek, drÅ¾ící nezbytnou konvici na Ä•aj, Ä•tyÅ™i pÅ™ihrádeÄ•ky s komplimentárním Ä•ajem, kávou, cukrem a
&bdquo;zesvÄ›tlovaÄ•em nápojÅ¯&ldquo;, a jeden malý hrneÄ•ek s pod&scaron;álkem. Víc se neve&scaron;lo.
PÅ™i pití si
Ä•lovÄ›k musel drÅ¾et &scaron;álek v ruce, nebo ho opatrnÄ› vybalancovat na posteli, klasicky anglicky mÄ›kké. KdyÅ¾ jsem
hrneÄ•ek uchopil poprvé, byl pÅ™ilepen k pod&scaron;álku horním obvodem.
Akorát záchodokoupelna nebyla tak úplnÄ› o&scaron;untÄ›lá, i kdyÅ¾ dÅ™evÄ›né lajsny kolem vany vlhkem a stáÅ™ím
drobet odstávaly a byly ponÄ›kud tmavÄ› lemovány. Tento ve&scaron;kerý luxus za 68 liber na noc &ndash; tedy bratru za
tÅ™i tisíce Ä•eské. Zase se mi vybavilo, co jsem Ä•ítával o chudých emigrantech za války a co jsem nikdy nepochopil:
nejlevnÄ›j&scaron;í bylo ubytování v hotýlcích, kdyÅ¾ na byt nemÄ›li.
TÅ™eba byla za Remarqeua chudoba emigrantÅ¯ nÄ
jiného, neÅ¾ bohatství intelektuála z evropského východu v jeho nejproduktivnÄ›j&scaron;ím vÄ›ku. PoÄ•kat: ale
v na&scaron;em postsocialistickém gründerském kapitalismu platí, Å¾e znaÄ•ka teprve Ä•iní zboÅ¾í kýÅ¾eným (a taky patÅ™
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drahým!) A ná&scaron; hotýlek se jmenoval Royal Adelphi Hotel! Jméno vzne&scaron;enost sama; neÅ¾ jsem ho vidÄ›l, mÄ›l
jsem trochu strach, zda to nebude pro na&scaron;i ministerskou kasu pÅ™íli&scaron;ný luxus, abych nebyl naÅ™Ä•en
z rozhazovaÄ•nosti za státní peníz. Interiér mne uklidnil. ZÅ™ejmÄ› tam králové odkládali své podkoní. MÄ›li to blízko na
vlak, kdyby je král vyhodil. Dnes je ve&scaron;kerý provoz na londýnských ulicích znaÄ•nÄ› hustý. Chodci do sebe naráÅ¾ej
pevnin&scaron;tí s ostrovními, jak ti jsou zvyklí chodit vpravo a oni vlevo. V odpolední &scaron;piÄ•ce o to víc. Autobusy se
plouÅ¾í stÅ™edem mÄ›sta sotva krokem, jít pÄ›&scaron;ky je Ä•asto rychlej&scaron;í. Auta vyplÅˆují zbytek prostoru mezi nim
rik&scaron;ové, dÅ™íve v LondýnÄ› nevídaný zjev, prohánÄ›jí se ulicemi s turisty. Å˜idiÄ•i autobusÅ¯, vesmÄ›s z nejtemnÄ›j&sc
Afriky, prodavaÄ•ky s blízkého Orientu, stánkaÅ™i pak pÅ¯vodu smí&scaron;eného a velmi nejistého. Akorát ti
rik&scaron;ové byli vesmÄ›s mladí bílí. Å½e by nÄ›jaký nový druh fit-necentra pro vylep&scaron;ení exteriéru?
Zato v nedÄ›li! PonÄ›kud jsem za ta léta pozapomnÄ›l, Å¾e anglická nedÄ›le je totální nicnedÄ›lání. MÄ›l jsem toho uÅ¾ít je
ráno, ale úplnÄ› mi to staÄ•ilo. Odlétal jsem totiÅ¾ v nedÄ›li ráno a pravili mi, na mÅ¯j dotaz hned po pÅ™íletu na Heathrow, Å¾
mám být na leti&scaron;ti v nedÄ›li nejdÅ™ív v 6.30 a nejpozdÄ›ji, ale opravdu nejpozdÄ›ji v 8, kdyÅ¾ mi to odlétá v 8.50. A Å¾
mám pamatovat, Å¾e cesta ze stÅ™edu mÄ›sta trvá skoro celou hodinu. A aÅ¥ si nemyslím, taxík Å¾e bývá v londýnském
provozu je&scaron;tÄ› pomalej&scaron;í a nadto mnohem draÅ¾&scaron;í, tak aÅ¥ si pÅ™ivstanu.
I pÅ™ivstal jse
Vstával jsem v nedÄ›li na tamní podmínky nekÅ™esÅ¥ansky brzo, v pÅ¯l &scaron;esté. Hotel byl je&scaron;tÄ› v hlubokém
spánku a snídanÄ› mÄ›la vypuknout aÅ¾ za dvÄ› hodiny. Na&scaron;tÄ›stí jsem prozíravÄ› zaplatil uÅ¾ vÄ•era veÄ•er. Pro jis
se je&scaron;tÄ› v recepci vyptal na cestu. OrientovanÄ› vypadající muÅ¾ mi hbitÄ› vysvÄ›tlil to, co, mi Å™ekli na leti&scaron;ti
mou doplÅˆující otázku, jakéÅ¾e jsou tak mezi spoji metra intervaly, abych nezme&scaron;kal, odpovÄ›dÄ›l mi, Å¾e tam jezdí
jeden vlak za druhým. Tak honem o hladu rychle posbírat svých pÄ›t &scaron;vestek a ti&scaron;e vypadnout.
Ulice
liduprázdné, ojedinÄ›lý mladík pokládající balík novin pÅ™ed obchÅ¯dky a stánky, jinak nikdo. OdnÄ›kud nÄ›kam projel prázdný
autobus. Vyrazil jsem k nejbliÅ¾&scaron;í stanici metra, po svahu k TemÅ¾i, abych se ta&scaron;kou obtÄ›Å¾kanou spisy a
novinami nezchvátil hned na zaÄ•átku dne. Pozor! PÅ™ed vchodem do metra zataÅ¾ená roleta. PamÄ›tliv toho, Å¾e uÅ¾ dÅ™
jsem cestou Ä•etl, Å¾e veÄ•er bývají nÄ›které vchody do metra zamykány, &scaron;el jsem, tentokrát do kopce, ke stanici
dal&scaron;í. StejnÄ› dvÄ› linky metra o tomto víkendu nejezdily, pro nutné úpravy Ä•ehosi.
I druhá stanice pustá a zavÅ™ená. OdnÄ›kud zevnitÅ™ se pÅ™i&scaron;oural uklízivý Ä•ernoch. Na mÅ¯j dotaz, co se dÄ›je
udivenÄ› odpovÄ›dÄ›l: VÅ¾dyÅ¥ je pÅ™ece moc brzo, metro zaÄ•íná jezdit aÅ¾ po pÅ¯l osmé. Polilo mne horko. Vím, Å¾e je
expres z leti&scaron;tÄ› kamsi do Paddingtonu, ale zdaleka nevím, jestli za tÄ›chto okolností taky v nedÄ›li ráno, a taky
netu&scaron;ím, jak se tam dostat, kdyÅ¾ metro je doÄ•ista bez Å¾ivota. Ptal jsem se Å™idiÄ•e jednoho náhle
zastaviv&scaron;ího autobusu, jak Å¾e na Heathrow. Hluboce se zamyslel a po chvíli odpovÄ›dÄ›l, Å¾e to musím nÄ›jakým jin
autobusem. Kterým, to v&scaron;ak nevÄ›dÄ›l. Na jízdních Å™ádech nic pozitivního.
ÄŒas ubíhal, napÄ›tí stoupalo. Nikde
Å¾iváÄ•ka, který by vypadal, Å¾e ví. Londýnská nedÄ›le, poctiví lidé mají spát. VÄ›ci se mi zaÄ•aly jevit Ä•ernÄ›. To v&scaron
pÅ™itom odehrávalo pÅ™ed rovnÄ›Å¾ liduprázdným nádraÅ¾ím. Horror hnedle jako Bergmannovy Lesní jahody. UÅ¾ jen ten
co se mu ulomí kolo, muÅ¾, co se rozteÄ•e do kanálu a hodiny bez ruÄ•iÄ•ek.
Hodiny v&scaron;ak ruÄ•iÄ•ky mÄ›ly a neúpro
jimi posouvaly. Obe&scaron;el jsem pusté nádraÅ¾í a v koutku uvidÄ›l jediný taxík. Vyrazil jsem k nÄ›mu u doufání, Å¾e za
volantem nebude sedÄ›t nÄ›jaký duch, který se pÅ™í&scaron;ernÄ› zachechtá, kdyÅ¾ mu Å™eknu, kam potÅ™ebuju. Nebyl.
naopak pÅ™íjemný mlad&scaron;í muÅ¾, který taky nevÄ›dÄ›l, jak se na leti&scaron;tÄ› jinak dostat, ale Å¾e mne tam doveze.
nad&scaron;ení, Å¾e mi snad nepropadne letenka, se záhy zaÄ•alo mÄ›nit v nový horror, kdyÅ¾ jsem pohlédl na taxametr, na
kterém pÅ™iskakovala libra za librou, hnedle jak na benzínové pumpÄ›. Je&scaron;tÄ› jsme nebyli ze stÅ™edu Londýna a uÅ¾
tam bylo 10 liber. Lístek na metro stál 3.80. SnaÅ¾il jsem se konverzovat nenucenÄ›, ale pÅ™itom jsem v duchu trnul. Já, který
pocházím z nebohatých pomÄ›rÅ¯, komu babiÄ•ka Å™íkávala, Å¾e taxíkem jezdí jen rozmaÅ™ilci a Å¾e jsou to jen takové líÄ
peníze. Já, který jsem v Å¾ivotÄ› jel taxíkem asi tak pÄ›tkrát, kdyÅ¾ uÅ¾ mi &scaron;lo opravdu skoro o Å¾ivot. A teÄ• kouká
liber a leti&scaron;tÄ› je&scaron;tÄ› mimo dohled. No, zastavilo se to na 48 librách. 2160 korun! S tím já musím vydrÅ¾et
v Praze celiÄ•ký týden! Spropitné jsem se dát neodváÅ¾il, v obavÄ›, Å¾e budu na ministerstvu kárán ze zhÅ¯vÄ›Å™ilosti a po
obdrÅ¾ení úÄ•tu jsem vyrazil k dal&scaron;ímu dobrodruÅ¾ství.
ÄŒasovÄ› to nebylo tak stra&scaron;né, bylo pÅ¯l osmé, mÄ›l jsem pocit, Å¾e Ä•asu je aÅ¾ nazbyt. Ten pocit mÄ› ale
pÅ™e&scaron;el hned v leti&scaron;tní hale. Jak byly ulice prázdné, tak v hale to huÄ•elo jak v úle, terminál 1 byl naplnÄ›n
hady front pÅ™ed Å™adou odbavovacích míst, které v&scaron;ak nenesly stopy nápisÅ¯, kam Å¾e se to zrovna odbavuje. Jak
se tam v&scaron;ichni ti lidé dostali, jsem netu&scaron;il. Zkoumat jsem to ani nezaÄ•al, protoÅ¾e vidina Ä•ekání v tak
dlouhatánské frontÄ› mi opÄ›t orosila Ä•elo potem. &Scaron;el jsem se tedy informovat k pultu, za nímÅ¾ sedÄ›lo nÄ›kolik
informátorek a prodavaÄ•ek letenek, abych se zeptal, co a jak.
Vybral jsem si takovou serióznÄ› vyhlíÅ¾ející dám
která vypadala jako zku&scaron;enost sama a ukázal jsem jí svÅ¯j papír s rozpisem letÅ¯, Å¾e letenka byla vystavena
elektronicky. Nepochopila a ptala se, kde mám letenku papírovou. Zopakoval jsem, Å¾e nic jiného, neÅ¾ tenhle kus papíru,
k dispozici nemám. NevÄ›Å™ícnÄ› zakroutila hlavou a &scaron;la se zeptat. Pak si mne na&scaron;la v poÄ•ítaÄ•i. To ji ale
neuspokojilo a pravila, Å¾e jsem mÄ›l pÅ™ijít vÄ•era, Å¾e není jisté, jestli mne vÅ¯bec vezmou. To zase nebylo jasné mnÄ›, p
ten papír obsahoval správné datum, Ä•íslo letu a údaj, Å¾e let je konfirmován. I zachytila ta dáma obra, co &scaron;el
zrovna kolem a co mÄ›l v ruce mobil. Chvíli mu nÄ›co vzru&scaron;enÄ› sdÄ›lovala a on pak nÄ›kam zamobiloval a
s uspokojením pokýval hlavou. Trochu to uspokojilo i tu dámu a napsala mi jakousi náhradní letenku, s tou aÅ¥ jdu k bránÄ›
Ä•íslo 20 a tam Å¾e se uvidí. Å½e se to snad povede, ale Å¾e si mám vzít tÄ›Å¾kou ta&scaron;ku s sebou, Å¾e to je&scaron
jisté. A Å¾e to ÄŒSA v Praze spletly. Co, to jsem nepochopil. Å½e bych vlastnÄ› mÄ›l jít na jiný terminál k pÅ™epáÅ¾ce ÄŒS
se domluvit. NepÅ™i&scaron;lo mi na um proÄ•, letenka byla kontrahována s BA.
I pro&scaron;el jsem hraniÄ•ní kontrolou
prohodiv nÄ›kolik zdvoÅ™ilostních frází a tudíÅ¾ hladce a pÅ™i&scaron;el ke katru dal&scaron;ímu. Zase Ä•ekání, zase
domlouvání. UÅ¾ men&scaron;í. Tam mi vymÄ›nili pÅ¯vodní letenku provizorní za letenku provizorní o nÄ›co míÅˆ. Ta uÅ¾
obsahovala vÄ›t&scaron;inu bÄ›Å¾ných údajÅ¯, chybÄ›lo jenom Ä•íslo sedadla. Tak hurá po jezdících kobercích k
oznaÄ•enému východu. Tam nové pÅ™ekvapení - jen pár lidí do velikého letadla, nikdo u odbavovacího pultíku, aÄ•koliv mÄ›la
být za 5 minut &bdquo;brána&ldquo; jiÅ¾ uzavÅ™ena. Po tÄ›ch pÄ›ti minutách se pÅ™eci jen dostavili dÅ¯stojní odbavovaÄ
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jsem u nich první. Ouha. Zpátky k jinému katru, kde mi teprve vystaví letenku definitivní. Tam vlídná dáma, aÅ¥ se
posadím, za chvíli to bude. Mezitím se odnÄ›kud pÅ™ihnal obrovský dav a utvoÅ™il dlouhatánskou frontu. PÅ™ipadal jsem si
na zaÄ•átku filmu Jacquese Tatiho Prázdniny pana Hulota.
Dáma se po chvíli davem prodrala a podávala mi letenku. NeÅ¾ se mi ji podaÅ™ilo uchopit, padl její zrak na mou
ta&scaron;ku, letenkou ucukla, kabelu zvedla a Å™ekla, Å¾e je moc tÄ›Å¾ká, Å¾e musím pÅ™iplatit. Protestoval jsem, Å¾e b
dávno dal do podpalubí, ale Å¾e mi to dÅ™ív nedovolili. PÅ™eci bych se dobrovolnÄ› netahal s takovým krámem.
TakÅ¾e
se posadit a Ä•ekat. Mezitím dav vsákla roura pÅ™íchodu k letadlu a já jsem tam zbyl zase sám, jen je&scaron;tÄ› s nÄ›jakou
Å¾enou. Ta mÄ›la zÅ™ejmÄ› podobný problém, protoÅ¾e po chvíli pÅ™i&scaron;el silný muÅ¾, na na&scaron;e zavazadla n
adresní pásky a kamsi je odnesl. My jsme koneÄ•nÄ› obdrÅ¾eli kýÅ¾ené letenky. Do letadla jsem nastoupil jako poslední. S
ponÄ›kud podlomenou existenÄ•ní jistotou jsem usedl na jakési men&scaron;í sedadlo mezi dvÄ›ma normálními, rozklopil si
na tÅ™etiny naskládaný stoleÄ•ek a zaÄ•al si Ä•íst povzbudivou story z tlustých amerických novin, kde se zdravotní sestra
svÄ›Å™ovala se svými dojmy ze záplav v New Orleansu, kde do&scaron;la voda, elektrika, pomoc nikde, zato se objevily
hordy drancujících ozbrojencÅ¯ a ostÅ™elovaÄ•i, kteÅ™í pálili &scaron;pitál ne&scaron;pitál. Lidé mÅ™eli jako mouchy, sestra
je jen staÄ•ila pÅ™ikrýt prostÄ›radlem a Å™íci modlitbu a uÅ¾ musela dal&scaron;ímu umírajícímu zmírÅˆovat utrpení aspoÅˆ
kapkami vody na rty. Byla donucena zastávat roli boha a rozhodovat, kdo pÅ™eÅ¾ije a koho musí nechat umÅ™ít. LékaÅ™i
nakonec umírajícím dávali smrtelné dávky morfinu, aÄ•koliv je to ve státÄ› zakázáno - pokud jim je&scaron;tÄ› nÄ›co
zbylo, neboÅ¥ ozbrojenci se chutÄ› pÅ™evlékali do oblekÅ¯ zdravotního personálu a kradli drogy, kde se dalo. Kam to ten
svÄ›t spÄ›je!
V letadle se mezitím ochladilo jak na SibiÅ™i a já byl jen v ko&scaron;ili s krátkým rukávem, jak bylo v tom LondýnÄ› poÅ™á
horko. Spolucestující po mé pravici i levici se hrouÅ¾ily do svetrÅ¯ a &scaron;ál, já mÄ›l v&scaron;echno v podpalubí.
TÄ›&scaron;il jsem se na teplé &bdquo;meal&ldquo;, jak rozpis letÅ¯ sliboval. Meal v&scaron;ak nÄ›jak ne a ne pÅ™ijít. Po
chvíli pÅ™ijeli se stoleÄ•kem a nabízeli &ndash; nastojte &ndash; ledovou vodu, ale mÄ›li taky Ä•aj a kávu. Za horký Ä•aj jsem b
povdÄ›Ä•en. Pak zaÄ•alo vonÄ›t nÄ›co peÄ•eného a nám se zaÄ•aly sbíhat sliny. Dostalo se ale jen na piloty a snad nÄ›koho
v business class. Na nás zbyla jen ta vÅ¯nÄ›.
Je&scaron;tÄ› jednou projeli se stoleÄ•kem s vodou a vodními
nápoji a zaÄ•ali jsme klesat. Za co to ti brit&scaron;tí airwayci nedávno stávkovali, ksakru? Psalo se, Å¾e kvÅ¯li tomu,
aby nepropustili výrobce a dodavatele obÄ•erstvení. Å½e by teÄ• stávkovali oni? Kde je výborné jídlo, které nám nabízeli
pÅ™ed nÄ›kolika roky pÅ™i cestÄ› z Londýna, kde je Johny Walker s Ä•ernou nálepkou, jímÅ¾ nás Ä•astovali? PomÄ›ry se k
smÄ›rem k nule, Å™íkali kdysi moudÅ™í V+W. Tenkrát se lidi tomuto výroku smáli.
PÅ™istáli jsme v Ruzyni mÄ›kce
(na&scaron;tÄ›stí vzhledem k nedávným zprávám o leteckých ne&scaron;tÄ›stích), já v&scaron;ak s tvrdou rýmou a
zklamáním z toho, Å¾e uÅ¾ ani v Anglii, proslulé kdysi jako symbol slu&scaron;nosti a serióznosti, se Ä•lovÄ›k splnÄ›ní
naslibovaného nedoÄ•ká. Abych to odreagoval, napsal jsem toto povídání. A je&scaron;tÄ› na leti&scaron;ti jsem napsal
tyto poznatky do ankety, o kterou Å¾ádají British Airways od svých cestujících vyplnit. NeboÅ¥ kdo mlÄ•í, souhlasí. Já ne!
PÅ™esto pÅ™ese v&scaron;ecko je ale Londýn krásné a pÅ™íjemné mÄ›sto, plné Å¾ivota a mimoÅ™ádných nových staveb!
jednání na&scaron;í konference bylo opravdu dÅ¯stojné.
MUDR JIÅ˜Í KUTINA

http://www.kudlanka.cz
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