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PF 11
Tato zkratka pfiipomíná spí‰ název fotbalového klubu
neÏ pfiání k Novému roku. Tfieba taková PraÏská
fotbalová jedenáctka. Pro pivo se hodí spí‰ desítka
nebo dvanáctka. U FlekÛ pak mají tfiináctku. A v roce
2014 bude sté v˘roãí památného v˘roku Josefa ·vejka:
„Tak nám zabili Ferdinanda.“
Zaãátek nového roku lze tedy oslavovat vÏdy originálnû,

ale vût‰inou je to vÏdy stejné: o pÛlnoci ze Sylvína na
Nov˘ rok létají petardy a poddan˘ lid se vûnuje alkoholu.
Druh˘ den pak má kocovinu, následují pfiedsevzetí o
hubnutí, která vydrÏí do tfií králÛ.
KdyÏ jsem byl první zimu v Torontu v roce 1981, tak

jsem na Silvestra dûlal noviny a na pÛlnoãní pfiípitek
jsem dorazil pût minut po dvanácté. Tato traumatická
zku‰enost  zanechala trvalé následky. Od té doby jsem
dûlal vánoãní dvojãísla nebo vánoãní roz‰ífiená vydání
vÏdy pfied vánocemi. Letos to bylo rekordnû brzy.
KaÏd˘m rokem si fiíkám, Ïe první ãíslo v novém roce
vyjde s pfiedstihem. Pokud se mi to nepodafií, tak jsou
za tím nepfiedvídatelné okolnosti. A co se dá pfiedvídat
na Nov˘ rok? Ani letos jsem mnoho nepfiedvídal.
Jak jsem napsal v fiíjnu, cesta do Itálie není nikdy

snadná. Tu a tam se nûjaká ta pfiekáÏeãka vloudí.
Nebylo tomu jinak ani letos zaãátkem prosince. KdyÏ
jsem doletûl do PafiíÏe, s úÏasem jsem zjistil, Ïe jedno
letadlo z PafiíÏe do Florencie letí pfiede mnou. PoÏádal
jsem tedy, jestli bych mohl letût o dvû hodiny dfiíve.
Moje snaha v‰ak byla marná. „Va‰e letenka je
nezmûnitelná,“ znûl such˘ hlas za pfiepáÏkou.
Podûkoval jsem a vyuÏil jsem lehátka, která v PafiíÏi na
terminálu G2 mají cestující k dispozici. KdyÏ jsem v‰ak
chtûl nastoupit na svÛj let, tak jsem zaregistroval, Ïe
mÛj let byl zru‰en. Zeptal jsem se, proã mnû nemohli
dát na dfiívûj‰í let, jelikoÏ uÏ tehdy museli vûdût, Ïe moje
letadlo nepoletí. Òfiedník mlãel, vystavil letenku na pfií‰tí
let a dal mi od‰kodné, které bylo v poukázce na jeden
nealkoholick˘ drink. Podûkoval jsem. Moje lehátko
bylo v‰ak jiÏ obsazené. A tak jsem vypil darované kafe
a koupil si dvû deci bílého vína za pût eur nebo-li za
europského búra.
Po té, co jsem se‰el o patro níÏ, abych nastoupil do

letadla, situace se zopakovala: „Nemáme vás na
seznamu cestujících!“ a letu‰ka bûÏela nûkam s mojí
letenkou. Zatím se letadlo zaplnilo. Po chvíli se vrátila
a pfiinesla dal‰í palubní letenku. Tentokrát na jiné místo.
Koneãnû jsem se dostal do letadla. KdyÏ jsem dorazil
ke svému sedadlu, bylo obsazené. To uÏ mne
zneklidnûlo, protoÏe by to mohlo znamenat pfiesunutí
do dal‰ího letadla. Neznamenalo. Letu‰ka se bystr˘m
okem podívala po letadle a pak mne posadila k oknu v
11. fiadû. Pravda, kdyÏ pfii‰el v˘pis mílí z OK Plus, tak
jsem vlastnû z PafiíÏe do Florencie neletûl. Nebo letûl
naãerno.
Zjistil jsem, Ïe nejen cestování do Itálie má svoji

poezii, ale i cestování z Itálie má své kouzlo. Pfii
zpáteãní cestû nám ve Florencii nejprve  nechtûli vzít
kufr, protoÏe je pfiíli‰ tûÏk˘. Pfiesunuli jsme tedy nûco do
lehãího kufru, kter˘ nedosahoval patfiiãné váhy. KdyÏ
jsme si dali poslední capuccino, tak pfiísná paní nám
pfied vstupem nedovolila jít s pfiíruãním kuffiíkem do
letadla, Ïe je pfiíli‰ tûÏk˘ a Ïe malífisk˘ stojan by mohl b˘t
zbraní. Nechali jsme tedy zabalit malífisk˘ stojan s

pfiíruãním zavazadlem jako jedno zavazadlo a zaplatili
deset eur za balení a ‰edesát eur za gepek a zamífiili
jsme úspû‰nû pfies PafiíÏ do Prahy.
Pfiestup jsme zvládli s neuvûfiitelnou sviÏností a

elegancí. BohuÏel tato sviÏnost a elegance chybûla
na‰im zavazadlÛm. A tak z celkem teplé Florencie jsme
se ocitli v zmrzlé Praze bez zavazadel. Koupili jsme si
tedy lístek na autobus a v letním obleãení jsme dorazili
na Strossmayerovo námûstí ãekat na kufry. âas jsme
chtûli vyuÏít ke koupení kupónu na mûstskou dopravu,
jenÏe kupóny jiÏ se neprodávají a je nutné si koupit tzv.
Open card. Musím dodat happy-end druhého dûjství:
Kufry do‰ly do pÛlnoci. V Praze a v Hradci Králové jsme
strávili krásn˘ pfiedvánoãní pohádkov˘ t˘den, kdy
svûtélka svítila, v kaÏdém kostele byl betlém a jesliãky,
zpívaly se koledy a královské zahrady byly otevfiené
pro vefiejnost.
To nejlep‰í pfii‰lo na konec pfii odletu. Taxik na leti‰tû

byl mírnû zpoÏdûn, protoÏe snûÏilo. Pilot vozu zvládl
cestu z Letné do Ruzynû pouze s nûkolika lehk˘mi
smyky a v relativnû dobrém ãase. Digitální tabule na
leti‰ti ukazovala, Ïe letadlo není zpoÏdûné. I do Airbusu
jsme nastoupili vãas. V dobû plánovaného odletu letadlo
trochu cuklo, ale pouze cuklo. TahaãÛm vypro‰Èujícím
letadla ze snûhu se protoãila kola a to bylo v‰e. Nastalo
vypro‰Èování „‰kubem“. Leti‰tní tahaã se rozjel a vÏdy
s letadlem ‰kubnul. Tak jsme se po dvaceti centimetrech
pfiibliÏovali k startovací dráze.
KdyÏ bylo do‰kubáno, tak jsme jeli odmrazovat. Místo

v deset ráno jsme se dostali ke startu krátce po poledni.
Na pfiestup v PafiíÏi jsme mûli dvû hodiny. ZpoÏdûní
bylo pfiibliÏnû stejné. Nûkolik vrstev mrakÛ, pfies které
následovalo stoupání a pak zase klesání. Pûknû do
mlhy, takÏe v PafiíÏi nebylo na krok vidût. Pfiistáli jsme
a stále byla nadûje, Ïe chytíme letadlo do Toronta.

JenÏe nás ãekalo dal‰í pfiekvapení: Pilot oznámil, Ïe
musíme poãkat dvacet minut na leti‰tní autobus. Mezitím
jiÏ bylo v letadle jako v saunû. Nûjaká paní za námi
dostala hysterick˘ záchvat. Pán pfied námi se pfiímo
rozkohoutil.
To pfiimûlo jinak zku‰eného pilota letadla k tomu, aby

pustil trochu O2 do kabiny. Mírnû zmodralí cestující
zaãali nabírat nejprve zelenou, pak dokonce ãervenou
barvu. Koneãnû dorazil autobus, kter˘ nás vezl kolem
terminálu F2, odkud startovalo letadlo do Toronta k
terminálu D2, kde jsme vystoupili a kmitali jsme s
pfiíruãními zavazadly opût k F2. U Berlínské zdi, jak lze
nazvat pfiechod ze Schengenského prostoru do zbytku
svûta v‰ak byla atmosféra podobající se vãelímu úlu,
pfiesnûji fieãeno sr‰nímu hnízdu. Pfiipomínalo to
pfiedãasn˘ svátek svatého ·tûpána nebo-li Boxing
Day.
Vyvstala hamletovská otázka boxovat ãi neboxovat.

Na digitální tabuli byl jiÏ nápis Nástup do Toronta
ukonãen. Po rychlé poradû jsme se rozhodli pro druhou
variantu - neboxovat a ‰li jsme si ulevit na toaletu. S
ãistou hlavou i moãov˘m mûch˘fiem jsme zamífiili k
pfiepáÏce se zru‰en˘mi letadly. Nacházela se na konci
haly. V‰em bylo jasné o co se jedná, aãkoliv tam byl na
svûtelné tabuli nápis Air Kenya.
Tento nápis nás utvrdil, Ïe stojíme ve správné frontû.

Obãas nás nûjak˘ fi‰kus pfiedbûhl, ale to nás posilnilo
v jistotû, Ïe na‰e cestovní orientace je správná.
Trochu nás pfiekvapil okamÏik, kdyÏ se úfiedník sedící

za pfiepáÏkou beze slova zvedl a ode‰el. V ten okamÏik
jsme si pfiipadali jako mÛj spoluÏák Béla Sandor,
svérázn˘ Maìar z jiÏního Slovenska, kter˘ jednou
nakládal hlínu na nákladní automobil, kter˘ po naloÏení
odjel, ale on stále házel lopatou do prázdna. Stáli jsme
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