Kudlanka

ÄŒLOVÄšK - PÅ˜Ã•TEL PSA??
NedÄ›le, 21 srpen 2022

TÃ½den pÅ™ed
mezinÃ¡rodnÃ-m mistrovstvÃ-m ve skocÃ-ch na lyÅ¾Ã-ch bylo v areÃ¡lu SvatÃ½ Petr ve
Å pindlerovÄ› MlÃ½nÄ› snÄ›hu poskrovnu. SprÃ¡vce stadionu nÃ¡m, tÅ™em zamÄ›stnancÅ¯m
zmÄ›nil dennÃ- pracovnÃ- dobu na noÄ•nÃ-. Obsluhovali jsme zaÅ™Ã-zenÃ- na vÃ½robu snÄ›hu,
jeÅ¾ pracovalo pouze kdyÅ¾ teplota klesla hluboko pod nulu. Ve
svÄ›tle silnÃ½ch reflektorÅ¯ se snÃ¡Å¡el na rozjezdovou i dopadovou plochu
skokanskÃ©ho mÅ¯stku snÃ-h. Po dvou hodinÃ¡ch jsem byl vystÅ™Ã-dÃ¡n.

SviÅ¾nÃ½m krokem jsem se vzdaloval od skokanskÃ©ho mÅ¯stku a tÄ›Å¡il se na teplo
sluÅ¾ebnÃ- mÃ-stnosti a kÃ¡vu. Zastavil mÄ› neobvyklÃ½ zvuk. NocÃ- se ale neslo jen
vzdÃ¡lenÃ© syÄ•enÃ- trysek a brumlÃ¡nÃ- kompresoru. Po nÄ›kolika krocÃ-ch jsem ale
zaslechl slabÃ© kÅˆuÄ•enÃ-.

VykroÄ•il jsem smÄ›rem, odkud nÃ¡Å™ek pÅ™ichÃ¡zel, baterkou posvÃ-til
na nÃ-zkou budovu Å¡aten pro zÃ¡vodnÃ-ky, a rozhodl se je prohledat. OtevÃ-ral jsem
jedny dveÅ™e za druhÃ½mi a kuÅ¾elem svÄ›tla pozornÄ› propÃ¡tral kaÅ¾dou mÃ-stnost. U
poslednÃ-ch dveÅ™Ã- jsem zavÃ¡hal, byl to suchÃ½ zÃ¡chod. PouÅ¾Ã-val se jiÅ¾ jen
mimoÅ™Ã¡dnÄ›. NÃ¡Å™ek se ale ozÃ½val odtud. Pomalu jsem otevÃ-ral dveÅ™e a posvÃ-til
dovnitÅ™. K mÃ©mu pÅ™ekvapenÃ- byl prostor prÃ¡zdnÃ½, ale srdcervoucÃ- kÅˆuÄ•enÃpochÃ¡zelo z hloubi toalety. Vstoupil jsem dovnitÅ™ a srdce mi buÅ¡ilo hrÅ¯znou
pÅ™edstavou. Dal jsem dÅ™evÄ›nÃ© vÃ-ko stranou a posvÃ-til dolÅ¯.

Zde, hluboko na smÄ›si papÃ-rÅ¯ a lidskÃ½ch vÃ½kalÅ¯ se v
rohu krÄ•il malÃ½ bÃ-lÃ½ pejsek. V nÃ¡valu hoÅ™kosti a zhnusenÃ- jsem se sesunul podÃ©l
stÄ›ny do dÅ™epu. JÃ¡ jsem se pÅ™ed tÃ-m malÃ½m pejskem za lidi straÅ¡nÄ› stydÄ›l...
KdyÅ¾
jsem se koneÄ•nÄ› vzpamatoval a zhodnotil situaci, bylo jasnÃ©, Å¾e sÃ¡m tÅ™esoucÃ- se
zvÃ-Å™Ã¡tko z tÃ© hroznÃ© dÃ-ry nemohu vytÃ¡hnout. Nechal jsem rozsvÃ-cenou baterku
vedle otvoru, aby ten malÃ½ dole vÄ›dÄ›l, Å¾e jej neopouÅ¡tÃ-m.

Netrvalo dlouho a tÃ-snil jsem se dvÄ›ma parÅ¥Ã¡ky v malÃ©m
prostoru. JedinÃ¡ moÅ¾nost, jak pejskovi pomoci, byla do zÃ¡chodu vlÃ©zt. Postavou
nejmenÅ¡Ã-, svlÃ©kl jsem teplÃ© obleÄ•enÃ- a pomalu, aÅ¾ do podpaÅ¾Ã- jsem zvolna vlezl
do otvoru. Pak mÄ› chlapi uchopili za ruce a spouÅ¡tÄ›li dolÅ¯. KoneÄ•nÄ› jsem se protÃ¡hl
otvorem a dosÃ¡hl dna. Podali mi rukavice a jÃ¡ jim v zÃ¡pÄ›tÃ- podal pejska.

â€žPÅ™ijdem pro tebe, vydrÅ¾." A jÃ¡ slyÅ¡el uÅ¾ jen rychle
se vzdalujÃ-cÃ- kroky. Nesli pejska do tepla sluÅ¾ebnÃ- mÃ-stnosti. ÄŒekal jsem v tÃ©
smrdutÃ© dÃ-Å™e a snaÅ¾il si pÅ™edstavit Ä•lovÄ›ka, kterÃ½ dokÃ¡zal bÃ½t tak krutÃ½. PÅ™Ã¡l
jsem si, aby v lidskÃ½ch vÃ½kalech stÃ¡l mÃ-sto mÄ›, a sebe naopak v duchu vidÄ›l, jak s
uspokojenÃ-m zatloukÃ¡m vÃ-ko a nechÃ¡vÃ¡m dotyÄ•nÃ©ho krutÃ©ho Ä•lovÄ›ka v tÃ©to studenÃ© a
pÃ¡chnou jÃ¡mÄ›.

MÃ© vysvobozenÃ- bylo obtÃ-Å¾nÄ›jÅ¡Ã-, ale nakonec se aÅ¾ na nÄ›jakÃ©
odÅ™eniny podaÅ™ilo.
SprÃ¡vce stadionu pejska adoptoval, a ten jeÅ¡tÄ› mnoho let
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rozdÃ¡val vÅ¡em lidem v okolÃ- radost svÃ½m skotaÄ•enÃ-m. vÅ¡echny vÃ¡s moc zdravÃ-Pepa
Kouba
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