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Atény
KO L É B K A E VROP S K ÝC H D Ě JI N

Pražské Letiště Václava Havla bylo plné lidí. U přepážek stály fronty
turistů s pasy v rukou. Cestující pomalu postupovali před bezpečnostní rámy. Za chůze si odepínali náramky, vytahovali si mobily a mince
z kapes a vkládali je do plastových krabic, které ležely na zvláštních
pultech z válečků, jež posunovaly krabice do tlamy nevzhledné boudičky. Dědeček položil kufr na posuvný pult a odepínal si pásek.
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„Kam se ten kufr sune?“ málem vykřikla Viktorka. Dědeček polekaně
vzhlédl, ale hned se uklidnil. „Do rentgenu, tam ho prosvítí paprsky
a pracovníci letiště zkontrolují, zda nepřevážíme něco zakázaného, třeba zbraně nebo ostré předměty. Ve vzduchu musíme být v naprostém
bezpečí. Teď ještě projdeš rámem, aby se kontrola přesvědčila, že nemáš ani u sebe nic nebezpečného. Půjdu první, ukážu ti to.“
Dědeček se vydal k rámu, obsluha mu pokynula, že může projít,
a dědeček vykročil. Vtom se ozvalo pronikavé písknutí a na rámu se
rozsvítilo červené světlo. Viktorka se lekla a s obavou čekala, co se
bude dít. Odvedou snad dědečka do vězení? Co by si tady sama počala?
Mladík v uniformě dědečkovi napovídal: „Co jste si zapomněl odložit?
Peněženku? Mobil?“ Dědeček vrtěl hlavou, ne, všechno dal do krabice.
Poškrábal se bezradně na hlavě. „Hodinky!“ zvolal mladík a ukázal na
dědečkovu zvednutou ruku. Aha, uklidnila se Viktorka. Dědeček poděkoval, sundal si hodinky, položil je do krabice k ostatním předmětům
vyndaným z kapes a znovu prošel rámem. Žádný zvuk se neozval a na
rámu zazářilo zelené světýlko. Viktorka si oddechla. Teď ji to ale čeká
taky, došlo jí. Ještě jednou se prohlédla, měla na sobě jen letní šaty
bez kapes, kabelka už zmizela v rentgenu. Nu, jdu do toho, pomyslela
si. Počkala na pokyn slečny v uniformě a statečně vkročila do rámu.
Nic se neozvalo, slečna se usmála a ukázala na krabice, které vyjížděly
z rentgenové budky: „Nic tady nezapomeň. Kam letíte?“ „Do Atén, to je
v Řecku,“ hlásila Viktorka. „Já vím, krásné město, byla jsem tam. Tak
šťastnou cestu,“ slečna se obrátila zpátky k rámu, kde čekali další lidé.
Dědeček ukázal Viktorce palubní lístky, které dostali u přepážky
v hale, a hledal, jaký kód má východ k jejich letadlu. „Tady je to anglicky,
co mám hledat?“ ptala se bezradně Viktorka. „GATE, čte se to gejt,“ ukázal dědeček na letenku. „A ještě si všimni, jaký je na letence uveden čas
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k nastoupení do letadla, tady, BOARDING TIME, čteme bórding tajm,
board je paluba a time je čas, to víš. Píšou tady 10.05, to je za hodinu,
máme ještě dost času, stihneme si dát něco k jídlu.“ Viktorka se rozhlédla a ukázala na velkou tabuli s písmeny a čísly východů: „Tamhle je
náš, C5, anglicky sí fajv,“ vytáhla se před dědou.
„To jsem tomu dal,“ brumlal si cestou dědeček potichu. Trochu se
styděl, že chtěl být Viktorce při prohlídce vzorem, a takhle se předvedl.
Viktorka rychle odvedla řeč jinam, aby se dědeček netrápil: „To je divné
slovo, rentgen, proč se to tak jmenuje?“ Dědečkovi se viditelně ulevilo,
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že mohl začít vyprávět a zamluvit tu trapnou scénku s rámem. „Podle
vynálezce těch pronikavých paprsků Viléma Röntgena. Byl to německý
učenec, fyzik, který při jednom pokusu objevil záření, které prostupuje různými předměty. Dostal za to nejvyšší vědecké ocenění na světě,
Nobelovu cenu, protože prospěl celému lidstvu. Když přijedeš například do nemocnice s podezřením na zlomenou ruku, pošlou tě na rentgen. Ten pronikne tkáněmi ruky, pořídí snímek kostí a hned je jasno.“
Mezitím došli do rozlehlé čekárny u východu C5. Obrovskými prosklenými stěnami bylo vidět plochu letiště i startovací a přistávací
dráhu. Na obrazovce nad chodbou k letadlům se ujistili, že čekají na
správném místě: ATÉNY, svítilo na monitoru. Usadili se a dědeček
pokračoval: „Mimochodem, Röntgen učil na mnoha univerzitách, byl
nesmírně vzdělaný, a přesto neměl maturitu. Víš, co to je?“ „Jo, jo,
zkouška, kterou se ukončuje střední škola, třeba gymnázium, to vím,“
vybavovala si Viktorka. „A proč ji neměl? Propadl?“ „Kdepak, vyloučili
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