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DlouhÃ¡ a tvrdÃ¡ cesta ke Ä•tyÅ™stovkovÃ© formaci
PÅ™Ã-bÄ›h Bill von Novaka, ve kterÃ©m popisuje svoji trnitou cestu od prvnÃ-ch skokÅ¯ aÅ¾ ke svÄ›tovÃ©mu tÃ½mu. VolnÄ›
Honza Beran.

ZaÄ•al jsem se vÄ›novat sportovnÃ-mu paraÅ¡utismu v roce 1991.
TenkrÃ¡t se skÃ¡kalo z maliÄ•kÃ© Cessny na letiÅ¡ti v pÅ™ekrÃ¡snÃ© pÅ™Ã-rodÄ›, kterÃ¡
patÅ™ila do oblasti hrabstvÃ- Suffolk, nedaleko New Yorku. JasnÄ› si vzpomÃ-nÃ¡m na
chvÃ-li, kdy jsem obdrÅ¾el svÅ¯j prvnÃ- paraÅ¡utistickÃ½ Ä•asopis - zrovna jsem
provÃ¡dÄ›l jeden z prvnÃ-ch seskokÅ¯ na letiÅ¡ti pod kÅ™Ã-dly naÅ¡Ã- novÃ©
"vÃ½konnostnÃ- skupiny" Mantas (nahradila skupinu na starÃ©m Douglasu DC-5,
na kterÃ©m jsem prodÄ›lal svÃ© dÅ™evnÃ- zaÄ•Ã¡tky). TakÃ© jsem se tehdy poprvÃ© vidÄ›l v
televizi, v krÃ¡tkÃ© reportÃ¡Å¾i natoÄ•enÃ© pro sportovnÃ- kanÃ¡l MTV.

V roce 1992 se mi podaÅ™ilo sehnat videozÃ¡znam dvoustovkovÃ© formace v jiÅ¾nÃKarolÃ-nÄ›. VzpomÃ-nÃ¡m si, Å¾e mÄ› ohromila svojÃ- neuvÄ›Å™itelnou velikostÃ-; asi nikdo
z nÃ¡s nebyl schopen pÅ™emÃ½Å¡let o vÅ¡ech tÄ›ch lidech, kteÅ™Ã- jsou spolu
najednou ve volnÃ©m pÃ¡du a nebÃ½t pÅ™itom beznadÄ›jnÄ› frustrovanÃ½. ZÃ-skali jsme
letos uÅ¾ druhou Cessnu, a tak v jednom dni potÃ©, co vyskÃ¡kali studenti,
jsme vyzkouÅ¡eli osmiÄ•kovou formaci. MyslÃ-m, Å¾e se nÃ¡m tehdy podaÅ™ilo pochytat
ve tÅ™ech lidech.

Tak nÄ›jak v tomto obdobÃ- jsem objevil paraÅ¡utistickÃ½ klub na sever od New
Yorku a zaÄ•al jsem tam kaÅ¾dÃ© pondÄ›lÃ- skÃ¡kat s Donnou Reidovou, tehdy to byl
kÅ¡eft za cca 13,500 dolarÅ¯. PostupnÄ› jsem se uÄ•il skÃ¡kat dvojkovou a pak
Ä•tyÅ™kovou formaci. VzpomÃ-nÃ¡m si, Å¾e jsem asi 150 seskokÅ¯ po sobÄ› pokaÅ¾dÃ©
narazil do formace; kdy se mi zdÃ¡lo, Å¾e prostÄ› vÅ¡echno dÄ›lÃ¡m Å¡patnÄ›. NedaÅ™ilo
se mi zapojit se do formace - a v tÄ›ch vzÃ¡cnÃ½ch okamÅ¾icÃ-ch, kdy jsem toho
pÅ™ece jen dosÃ¡hnul, jsem byl vÅ¾dycky moc nÃ-zko nebo vysoko, no prostÄ› to nebylo
ono. VzpomÃ-nÃ¡m si, Å¾e jsem hledal nÄ›koho, kdo by se mi vÄ›noval jako instruktor,
ale o zelenÃ¡Ä•e nemÄ›l v podstatÄ› nikdo ze zkuÅ¡enÃ½ch lidÃ- zÃ¡jem.

Nakonec jsem se vnutil jednomu skokanovi, kterÃ½ byl o nÄ›co lepÅ¡Ã- neÅ¾ jÃ¡, a
trÃ©novali jsme spolu dvojky. ZlepÅ¡oval jsem se velmi pomalu. NÄ›kdy v tomto
obdobÃ- (rok 1993) jsem odletÄ›l do San Diega, abych zde poprvÃ© uzavÅ™el smlouvu
na moje skÃ¡kÃ¡nÃ- za penÃ-ze, a taky abych provedl svÅ¯j prvnÃ- sekok v Perris.
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Jeden z prvnÃ-ch, koho jsem tam potkal, byl John Hamilton. Chvilku si se
mnou povÃ-dal a pak dodal: "Hele, neÅ¾ odjedeÅ¡, stav se jeÅ¡tÄ› za
mnou." To bylo v nedÄ›li. Podniknul jsem nÄ›kolik dalÅ¡Ã-ch skokÅ¯, pak se
sbalil a pÅ™ipravil se k odjezdu. KdyÅ¾ jsem se s nÃ-m pÅ™iÅ¡el rozlouÄ•it, Å™ekl
mi : "Ne, ne, teÄ• jeÅ¡tÄ› nemÅ¯Å¾eÅ¡ odjet, udÄ›lÃ¡me velkou formaci pÅ™i zÃ¡padu
slunce."

TakÅ¾e jsem si znova vybalil kombinÃ©zu a potom jsme se spolu pokusili o
jedenÃ¡ctkovou formaci. Vlezli jsme do Douglasu DC-3, vzlÃ©tli a vyskoÄ•ili pÅ™esnÄ›
pÅ™i zÃ¡padu slunce. VÃ½skok docela zafungoval a my se zaÄ•ali postupnÄ› spojovat.
Po pÅ™istÃ¡nÃ- jsem zhlÃ©dl videozÃ¡znam a k neuvÄ›Å™enÃ-! DosÃ¡hli jsme osmi bodÅ¯
z jedenÃ¡ctkovÃ© sestavy! Vypadalo to, Å¾e jsem se nakonec opravdu pÅ™ece jen
nÄ›co nauÄ•il! Nechal jsem kaÅ¾dÃ©ho, aby se mi zvÄ›Ä•nil do pamÃ¡tnÃ-Ä•ku a spÄ›chal
zpÃ¡tky do San Diega, pÅ™iÄ•emÅ¾ jsem celÃ½ zpÃ¡teÄ•nÃ- let nemyslel na nic jinÃ©ho neÅ¾
na mÅ¯j nejvÄ›tÅ¡Ã- ÃºspÄ›ch v dosavadnÃ-m skÃ¡kÃ¡nÃ-.

MÃ¡m pocit, Å¾e toto byl bod zlomu, ve kterÃ©m jsem opravdu zaÄ•al chÃ¡pat, o Ä•em skÃ¡kÃ¡nÃvlastnÄ› je a od tÃ© chvÃ-le Å¡el mÅ¯j pokrok mÃ-lovÃ½mi kroky. (Po lÃ©tech, kdyÅ¾ jsem
se znova podÃ-val do tehdejÅ¡Ã-ho pamÃ¡tnÃ-Ä•ku a prohlÃ-Å¾el si podpisy, vidÄ›l jsem
tam takovÃ¡ jmÃ©na jako Melanie ConatserovÃ¡, John Eagle, John Hamilton, Tony
Domenico, Kate CooperovÃ¡ - a uvÄ›domil jsem si, Å¾e jsem nikdy pÅ™edtÃ-m nezaÅ¾il
lepÅ¡Ã- den.)

Musel jsem si videozÃ¡znam z toho dne pouÅ¡tÄ›t neustÃ¡le dokola. Taky jsem si
znovu prohlÃ-Å¾el pÃ¡sku s dvoustovkovou formacÃ-, tentokrÃ¡t jsem ji ale uÅ¾
vidÄ›l jinÃ½ma oÄ•ima. Najednou jsem byl schopen rozpoznat chyby skokanÅ¯ i v
takhle velikÃ© formaci. A jestliÅ¾e ONI mohli udÄ›lat chyby a pÅ™esto se dostat do
dvoustovkovÃ© sestavy, moÅ¾nÃ¡ jednoho dne budu schopen jÃ¡ dokÃ¡zat nÄ›co podobnÃ©ho
s maximÃ¡lnÃ- eliminacÃ- vÅ¡ech chyb.

Jakmile jsem se vrÃ¡til, rychle mi doÅ¡lo, Å¾e pokud se chci dostat ve skÃ¡kÃ¡nÃdÃ¡l, musÃ-m moje malÃ© letiÅ¡Å¥Ã¡tko opustit. TeÄ• uÅ¾ jsem v klubu skÃ¡kal
Ä•astÄ›ji a Ä•astÄ›ji. LetÄ›l jsem do Chicaga, abych si skoÄ•il s kolegy u
pÅ™Ã-leÅ¾itosti jednoho dÃ-vÄ•Ã-ho rekordnÃ-ho pokusu. 60 lidÃ- ve vzduchu najednou! A
dokonce nÄ›kteÅ™Ã- z nich dokÃ¡zali svoji Ãºlohu splnit! Bylo ÃºÅ¾asnÃ© vidÄ›t
najednou tolik lidÃ- ve vzduchu, zatÃ-mco spousta jinÃ½ch (vÄ•etnÄ› mÄ›) na to ze
zemÄ› zÃ-rala s otevÅ™enou pusou.
Na pÅ™Ã-Å¡tÃ- rok jsem se pÅ™estÄ›hoval do San Diega, Ä•Ã¡steÄ•nÄ› i proto, abych byl
blÃ-zko Perris. TÃ©mÄ›Å™ okamÅ¾itÄ› jsem zaÄ•al skÃ¡kat v San Diegu a strÃ¡vil jsem tam
nÃ¡sledujÃ-cÃ-ch pÄ›t let tÃ-m, Å¾e jsem vyuÄ•oval paraÅ¡utismus. LÃ¡kavÃ¡ nabÃ-dka bÃ½t
placen za skÃ¡kÃ¡nÃ- byla pÅ™Ã-liÅ¡ silnÃ¡ na to, neÅ¾ aby se dala ignorovat, a tak
jsem byl nÃ¡hle jeden z mnoha zkuÅ¡enÃ½ch instruktorÅ¯ na malÃ©m letiÅ¡ti. Byly
to pÅ™ekrÃ¡snÃ© Ä•asy. PoÅ™Ã¡d jsem si obÄ•as sem tam skoÄ•il pro radost, ale vetÅ¡inu
Ä•asu jsem strÃ¡vil vÃ½ukou studentÅ¯ AFF a provozovÃ¡nÃ-m tandemovÃ½ch seskokÅ¯.

Kolem roku 1998 jsem se zaÄ•al cÃ-lenÄ› blÃ-Å¾it do Perris. PostupnÄ› jsem zaÄ•al omezovat poÄ•et svÃ½ch Å¾Ã¡kÅ¯
a chtÄ›l jsem se vÃ-c vÄ›novat skÃ¡kÃ¡nÃ- pro radost - a taky jsem koneÄ•nÄ› vydÄ›lal
dost penÄ›z na to, abych si to mohl dovolit. ZÃ¡vistivÄ› jsem sledoval
sestavu o 246 lidech, kterÃ¡ se vytvoÅ™ila nad Chicagem a potom o 282 lidech v Thajsku.
V tÃ©to dobÄ› jsem Ä•asto skÃ¡kal s Kate a Tonym, kteÅ™Ã- mÄ› nauÄ•ili 90% toho,
co dodnes vÃ-m o lÃ©tÃ¡nÃ- ve velkÃ½ch sestavÃ¡ch.
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V roce 2001 jsem se rozhodl jÃ-t do toho. PÅ™ihlÃ¡sil jsem se na kaÅ¾dÃ½ kemp
s velkÃ½mi sestavami, kterÃ½ se mi povedlo najÃ-t, od Cross Keys, pÅ™es
Chicago, aÅ¾ do Perris. Na zaÄ•Ã¡tku roku 2002 jsem rozeslal pÅ™ihlÃ¡Å¡ky na vÅ¡echny
strany a Å™ekl Kate, Rogeru Ponceovi, Georgovi Jichovi - prostÄ› kaÅ¾dÃ©mu, o kom
jsem vÄ›dÄ›l - Å¾e chci dosÃ¡hnout rekordu. Po vÅ¡ech tÄ›ch zkuÅ¡enostech
s velkÃ½mi sestavami se mi zdÃ¡lo, Å¾e bych toho letos dosÃ¡hnout mohl.
K mÃ©mu pÅ™ekvapenÃ- jsem obdrÅ¾el pozvÃ¡nÃ- jiÅ¾ nÃ¡sledujÃ-cÃ- tÃ½den. AÅ¾ pozdÄ›ji
jsem zjistil, Å¾e jsem vcelku nÃ¡hodnÄ› trefil velmi vhodnou kombinaci mÃ½ch
schopnostÃ- a zkuÅ¡enostÃ- do textu pÅ™ihlÃ¡Å¡ek, kterÃ© jsem rozeslal. MÄ›l jsem
zkuÅ¡enosti s organizovÃ¡nÃ-m rÅ¯znÃ½ch akcÃ-, i s AFF, Kate vÄ›dÄ›la o mÃ½ch
schopnostech pro velkÃ© sestavy, byl jsem s Georgem drÅ¾itelem rekordu ve
stÃ¡tÄ› Arizona, i kdyÅ¾ pÅ™esto jsem se
zatÃ-m o nic tak velkÃ©ho dosud nepokusil.

V tomto obdobÃ- jsem takÃ© hodnÄ› skÃ¡kal s JuliÃ- Richterovou, ZÃ•ZRAKEM
s pouhÃ½mi tÅ™emi sty seskoky, kterÃ¡ tÃ©Å¾ obdrÅ¾ela pozvÃ¡nku na tÅ™Ã-stovkovou
formaci. VyzkouÅ¡eli jsme si toto lÃ©to spolu nÄ›kolik velkÃ½ch sestav. V tuto
chvÃ-li jsem mÄ›l 2800 seskokÅ¯, ale vÄ›tÅ¡ina z nich byla se studenty anebo
opravdu Å¡patnÃ© RW skoky. Dost dobÅ™e ale fungovalo nejen s nÄ›kÃ½m spoleÄ•nÄ›
skÃ¡kat, ale i sdÃ-let spoleÄ•nÃ½ pokoj - myslÃ-m, Å¾e jsem se hodnÄ› nauÄ•il, kdyÅ¾
jsem pozoroval, jakÃ½m zpÅ¯sobem se sama uÄ•Ã- a snaÅ¾il se jÃ- vÄ›rnÄ› napodobovat.

KdyÅ¾ jsme se dostavili do Eloy v prosinci 2002, vpomÃ-nÃ¡m si, Å¾e jsem byl
doslova vydÄ›Å¡enÃ½. TakovÃ¡ halda lidÃ-! A to jsem nikdy nedÄ›lal nic vÄ›tÅ¡Ã-ho neÅ¾
120way sestavu ! PrvnÃ- seskoky byly dost nepovedenÃ©. OÄ•ekÃ¡val jsem rychlost
volnÃ©ho pÃ¡du cca kolem 190 km/h (coÅ¾ nÃ¡m taky
Å™ekli, Å¾e mÃ¡me oÄ•ekÃ¡vat) a jÃ¡ jsem hned pÅ™i druhÃ©m skoku podpadnul sestavu.
PevnÄ› rozhodnutÃ½, Å¾e se to propÅ™Ã-Å¡tÄ› uÅ¾ nestane, naÅ¡il jsem si v noci na
hotelovÃ©m pokoji na kombinÃ©zu dodateÄ•nÃ© lÃ¡tkovÃ© pruhy, kterÃ© mÄ›ly zajistit, Å¾e
budu padat pomaleji.

PÅ™Ã-Å¡tÃ- rÃ¡no - ejhle! Podpadnul jsem znova. Sakra, vypadÃ¡ to, Å¾e mÄ› brzo kopnou
do zadku. PÄ›t seskokÅ¯ tÃ-mto zpÅ¯sobem a zaÄ•nou uvaÅ¾ovat, jak se mÄ› zbavit. ZaÄ•al
jsem trekovat od 18,000 stop podle plÃ¡nu a
skonÄ•il nÄ›jakÃ½ch 5 km od letiÅ¡tÄ›. PÅ™istÃ¡l
jsem a sledoval, jak nÄ›kdo pÅ™istÃ¡vÃ¡ vedle mÄ›. A nebyl to jen tak nÄ›kdo, nÃ½brÅ¾
Dan BC, jeden z organizÃ¡torÅ¯. Mohlo by bÃ½t jeÅ¡tÄ› hÅ¯Å™? MÃ¡m se zastÅ™elit prÃ¡vÄ›
tady na mÃ-stÄ› ?

"Hej, proÄ• pÅ™istÃ¡vÃ¡Å¡ tÃ-mto zpÅ¯sobem?" zeptal se.

"No, podpadnul jsem," znÄ›la mÃ¡ odpovÄ›Ä•.
"Fakt? JÃ¡ taky. JakÃ¡ byla rychlost volnÃ©ho pÃ¡du?"

Myslel jsem si, Å¾e se nemÅ¯Å¾e stÃ¡t nic, co by vylepÅ¡ilo dojem z tohoto
skoku, ale vidÃ-te, Å¾e nic se nejÃ- tak horkÃ©, jak se uvaÅ™Ã-. JestliÅ¾e mohl
podpadnout i sÃ¡m velikÃ½ Dan BC, tak ani jÃ¡ nemÃ¡m dÅ¯vod cÃ-tit se tak blbÄ› jak
jeÅ¡tÄ› pÅ™ed chvÃ-lÃ-.

PÅ™ed pÅ™Ã-Å¡tÃ-m seskokem jsem byl absolutnÄ› rozhodnutÃ½, Å¾e tentokrÃ¡t
nepodpadnu.Vzal jsem si nadÃ½chanou kombinÃ©zu, pÅ™es kterou jsem si jeÅ¡tÄ›
pÅ™etÃ¡hnul svetr. Vypadal jsem jak panÃ¡Ä•ek od Michelinu. To taky zpÅ¯sobilo, Å¾e i
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pÅ™i pÄ›knÃ©m mrazu pÅ™i vÃ½skoku mi bylo docela teplo.

Seskoky se neustÃ¡le zlepÅ¡ovaly. Julie a jÃ¡ jsme odeÅ¡li o nÄ›co dÅ™Ã-ve, dali si
veÄ•eÅ™i a porovnÃ¡vali svoje zÃ¡znamy, zatÃ-mco â€žtvrdÅ¡Ã-" skokani se Å¡li do knajpy
opÃ-t. Jak se dÃ¡ zvlÃ¡dnout rekordnÃ- sestava pod parou? NechÃ¡pu to.

Ve Ä•tvrtek jsme to koneÄ•nÄ› dokÃ¡zali - v poslednÃ-m skoku toho dne. KaÅ¾dÃ½ to
vÄ›dÄ›l v momentÄ›, kdy jsme otevÃ-rali a kaÅ¾dÃ½ pÅ™istÃ¡l na hlavnÃ- plochu bez
ohledu na to, kde mÄ›l urÄ•enÃ© mÃ-sto pÅ™istÃ¡nÃ-. NÃ¡sledovalo mnoÅ¾stvÃ- plÃ¡Ä•e a
objÃ-mÃ¡nÃ- zatÃ-mco Duffy Fainer Å™eÄ•nil k Ä•umilÅ¯m. "Zatleskejte tÄ›mto
talentovanÃ½m, vytrvalÃ½m atletÅ¯m! PrÃ¡vÄ› jste vidÄ›li, jak se tvoÅ™Ã- historie,
pÅ™Ã¡telÃ©." AniÅ¾ bychom Ä•ekali na zÃ¡vÄ›reÄ•nou Å™eÄ•, okamÅ¾itÄ› jsme zaÄ•ali s pÅ™Ã-pitky.
Tu noc to bylo super. VzpomÃ-nÃ¡m si, Å¾e jsem byl souÄ•Ã¡stÃ- 200 Ä•lennÃ© skupiny
jihoamerickÃ½ch tancÅ¯ v hangÃ¡ru, zatÃ-mco ostatnÃ- poÅ™Ã¡d odbÃ-hali pro
alkohol. PotÃ©, co byl rekord oficiÃ¡lnÄ› vyhlÃ¡Å¡en, zamÃ-Å™ili jsme jeÅ¡tÄ› do knajpy
poÅ™Ã¡dnÄ› to oslavit (vÃ-m minimÃ¡lnÄ› o tÅ™ech lidech, kteÅ™Ã- se nÃ¡sledujÃ-cÃ- den na
alkohol nemohli ani podÃ-vat). VrÃ¡tili jsme se na hotel o pÅ¯lnoci, zpÃ-vali jsme
pÃ-sniÄ•ky od REM a Å™vali jsme u toho z plnÃ½ch plic.

NÃ¡sledujÃ-cÃ-ho dne jsme moudÅ™e odvolali pokus o 310way sestavu; pÃ¡r lidÃ- bylo
sotva schopnÃ½ch udrÅ¾et se na nohou (na jejich obhajobu chci ale Å™Ã-ct, Å¾e to
bylo zaslouÅ¾enÃ©). PozÃ-tÅ™Ã- jsme se nÄ›kolikrÃ¡t pokusili 300way rekord pÅ™ekonat,
ale neÃºspÄ›Å¡nÄ›. Dostal jsem ale Å¡anci vzÃ-t si prsnÃ- kameru a natoÄ•it seskoky,
prostÄ› nÄ›co, do Ä•eho jsem se dosud bÃ¡l pustit. Povedlo se mi poÅ™Ã-dit super
videozÃ¡znam.

Tu noc jsem si balil vÄ›ci a taky se prochÃ¡zel po hangÃ¡ru a prohlÃ-Å¾el jsem si
pohÃ¡zenÃ© plÃ¡ny a obrÃ¡zky seskokÅ¯. Sebral jsem tam jeden z velkÃ½ch
seskokovÃ½ch diagramÅ¯ - cca 1m x 1m (vÄ•etnÄ› jmen skokanÅ¯) a povÄ›sil si ho v
kancelÃ¡Å™i. PÅ™ileÅ¾itostnÄ› se na nÄ›j dÃ-vÃ¡m a jsem nadÅ¡enÃ½, Å¾e jsem byl souÄ•Ã¡stÃnÄ›Ä•eho tak obrovskÃ©ho. I po tak dlouhÃ© dobÄ› mÃ¡m pocit, Å¾e ta vÄ›c poÅ™Ã¡d vypadÃ¡
neskuteÄ•nÄ› velikÃ¡.

V pÅ™Ã-Å¡tÃ-m roce SvÄ›tovÃ½ TÃ½m dosÃ¡hl sestavy o 372 lidech a jÃ¡ jsem byl pÅ™i tom.
TentokrÃ¡t s tÃ-m bylo podstatnÄ› mÃ©nÄ› starostÃ-. Tak, jak vÄ›ci ve VaÅ¡em
skÃ¡kÃ¡nÃ- postupujÃ- vpÅ™ed, je sloÅ¾itÃ© vÃ-tÄ›zit "prostÃ½m sestavenÃ-m formace na
svÄ›tovÃ½ rekord" s dostaÄ•ujÃ-cÃ- zkuÅ¡enostÃ-. Zapojil jsem se do Rustyho tÃ½mu
a strÃ¡vil jsem dva tÃ½dny v Koratu (a potom jeden velmi stresujÃ-cÃ- den v
Tahkli), kdy jsme dosÃ¡hli rekord v 357way sestavÄ›. NejvÃ-c se mi
z tÃ© doby vryl do pamÄ›ti poslednÃ- seskok. UÅ¾ jsme dosÃ¡hli 357, takÅ¾e
poslednÃ- skok byl brnkaÄ•ka. A poprvÃ© v Å¾ivotÄ› jsem pozoroval, jak se na
nÃ¡s valÃ- bouÅ™kovÃ© mraky, i vesniÄ•ku plnou barev pode mnou a horskÃ½ masÃ-v na
obzoru a uvÄ›domil si, jak je to odliÅ¡nÃ© od seskokÅ¯ ve StÃ¡tech. KdyÅ¾ jsme
pÅ™istÃ¡li, obklopili nÃ¡s vesniÄ•anÃ©, kteÅ™Ã- nÃ¡m donesli grapefruity a pivo. NeÅ¾
jsme probÄ›hli clonou mÃ-rnÃ©ho deÅ¡tÄ› a nasedli do letadla na zpÃ¡teÄ•nÃ- cestu,
polovina paraÅ¡utistÅ¯ uÅ¾ byla opilÃ¡.

NynÃ- jsem za sebou zanechl dalÅ¡Ã- rekord - 400way. A i kdyÅ¾ asi
neexistuje rekord v sestavÃ¡ch jako tento, aby se nÄ›kdy mohl stÃ¡t
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"zastaralÃ½m", zjistil jsem, Å¾e najednou potÅ™ebuji vÃ-ce Ä•asu na to,
abych se mohl vÄ›novat i dalÅ¡Ã-m Ä•innostem mezi kterÃ© patÅ™Ã- i zajÃ-t si obÄ•as
s pÅ™Ã¡teli do restaurace. TakÅ¾e nakonec doufÃ¡m, Å¾e brzo opustÃ-m toto
zamÄ›stnÃ¡nÃ- a budu se tak moci vÄ›novat vÃ½robÄ› triÄ•ek, nebo fotografovÃ¡nÃ- mÄ›sta
ze stÅ™echy. MÃ¡m pocit, Å¾e tÄ›ch 100-kovÃ½ch a i vÃ-ce -kovÃ½ch sestav bylo docela
dost (dosud pÅ™es 250) a dost bylo i seskokÅ¯ z velkÃ© vÃ½Å¡ky (pÅ™es 100),
takÅ¾e jsem mohl dokonale poznat svoji prÃ¡ci, a mohu se tak nynÃ- zaÄ•Ã-t vÄ›novat
vÄ›cem, kterÃ© mÄ› pÅ™i tomto zpÅ¯sobu Å¾ivota zatÃ-m jenom mÃ-jely.

A to nejpodivnÄ›jÅ¡Ã- nakonec - plnÄ› jsem si uvÄ›domil, jak relativnÃ- nÄ›kterÃ© vÄ›ci
mohou bÃ½t (a to nemyslÃ-m jako Å¾ert), kdyÅ¾ jsem se po tÅ™ech tÃ½dnech strÃ¡venÃ½ch
v Thajsku (a jednom v AustrÃ¡lii) vrÃ¡til do kancelÃ¡Å™e. VeÅ¡el jsem,
zkontroloval e-maily, a zaÄ•al obvolÃ¡vat lidi. A v jednu chvÃ-li jsem se
zadÃ-val na velkou strukturu sestavy o 300 lidech na zdi. A pomyslel si: "VÃ-Å¡,
ono to vlastnÄ› tak obrovskÃ© nebylo."
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