Kudlanka

Å½IVOT JE KRÃ•SNÃ• VÄšC!
PondÄ›lÃ-, 07 Ä•ervenec 2008

Není to dávno, co vysílala ÄŒT1 poÅ™ad &bdquo;Trapasy", tÅ™i celkem povedené povídky, které byly prokládány historkami
hercÅ¯, pÅ™ítomnými ve studiu. NÄ›kdo z nich tam vzpomnÄ›l zubaÅ™e a náv&scaron;tÄ›vy s ordinací spojené. A to mi pÅ™ip
taky jeden mÅ¯j "velice osobní" záÅ¾itek, spojený se zubaÅ™em, o který se s vámi ráda podÄ›lím.
Bylo mi nÄ›co kolem tÅ™icítky, bydlela jsem v malém posádkovém mÄ›stÄ› v západních ÄŒechách a byla jsem Ä•lenkou
autoklubu. Tehdy se na na&scaron;em terénu Svatého Petra jezdilo mistrovství ÄŒeskoslovenska v motokrosu ve
stopÄ›tadvacítkách. Pro motoristické i nemotoristické obyvatele to byla vÅ¾dy sláva, závody pÅ™ená&scaron;ela i televize.
My - Å¾enské osazenstvo autoklubu - jsme zaji&scaron;Å¥ovaly poho&scaron;tÄ›ní pro poÅ™adatele, závodníky a hosty.
LékaÅ™ský dozor zaji&scaron;Å¥ovala poliklinika a vojenský útvar - kaÅ¾dý z nich tam mÄ›l svoji sanitku a sluÅ¾bu konajícího
lékaÅ™e.
V tom roce lékaÅ™ský dozor vy&scaron;el na vojenského zubaÅ™e. Bylo o nÄ›m známo, Å¾e je to opravdu zubaÅ
kapacita (kdekdo se k nÄ›mu chtÄ›l dostat) a navíc vyhlá&scaron;ený proutník. A tak se v klubovnÄ› po ukonÄ•ení závodÅ¯
se&scaron;li u stolu mÅ¯j manÅ¾el a onen zubaÅ™ (nebudu jmenovat, zkrátka zubaÅ™). A jak tak klábosili a mámili na mÄ›
panáky, tak se dohodli, Å¾e mému muÅ¾i spraví zuby a kdy má za ním do kasáren pÅ™ijít. Tím se manÅ¾el stal
&bdquo;prominentním pacientem" a já samozÅ™ejmÄ› chtÄ›la taky.
TakÅ¾e kdyÅ¾ mÄ› zaÄ•al bolet zub, poÅ¾ádala jsem
doktora, jestli bych k nÄ›mu nemohla také pÅ™ijít. Velice ochotnÄ› souhlasil, vysvÄ›tlil mi, Å¾e na bránÄ› uÅ¾ budu
nahlá&scaron;ena, jen mám Å™íct jméno a sluÅ¾ba mÄ› odvede k nÄ›mu do ordinace. S sebou mám ale urÄ•itÄ› vzít láhev rum
- na dotaz &bdquo;k Ä•emu?" mi bylo Å™eÄ•eno, Å¾e na vyplachování úst. KdyÅ¾ mÄ› sluÅ¾ba dovedla pÅ™ed ordinaci, stál
nÄ›kolik vojákÅ¯, kteÅ™í si mÄ› poÅ™ádnÄ› pÅ™emÄ›Å™ili pohledem, nasadili Ä•epice a odkráÄ•eli neznámo kam; já pak zbyl
chodbÄ› sama. To uÅ¾ mi bylo jasné, co se musí asi v ordinaci dít, kdyÅ¾ pÅ™ijde na o&scaron;etÅ™ení dáma, ale nebylo mi
kde a jak.
KdyÅ¾ jsem ve&scaron;la oznámila jsem doktorovi, Å¾e ostatní ode&scaron;li a ptala se proÄ•? a dostalo se mi
vynikající odpovÄ›di - vysvÄ›tlení, Å¾e na zubaÅ™ském kÅ™esle je to nejlep&scaron;í a urÄ•itÄ› jsem to tam je&scaron;tÄ› ned
Opravdu nedÄ›lala - a byla jsem snad jediná pacientka, které se pan doktor &scaron;Å¥oural jenom v zubech, i kdyÅ¾ je
pravda, Å¾e udrÅ¾et si ho od tÄ›la, mi dalo stra&scaron;nou fu&scaron;ku. KdyÅ¾ se obÄ•as po létech potkáme, tak mÄ› uÅ¾
z dálky zdraví - &bdquo;nazdar bestie" . Ví sice o mnÄ›, Å¾e jsem nebyla Å¾ádná svÄ›tice, ale rozhodnÄ› jsem nehodlala být
jeho trofej. Zdenka
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