
 

Šťastnou cestu, babičko! 

 

 

Měřím 157 centimetrů. Moje mami byla ještě menší než já a moje babi 

byla ještě menší než moje mami.  

Když si babička stoupla na dvoře ke zdi chalupy a vedle sebe opřela o 

zeď svoje březové koště, byla skoro stejně velká. 

 

Babička nikdy v životě nebyla dál než dvakrát v Rohově, kam vodila kozu 

ke kozlovi. Pak už i tam chodila koza sama, když to na ní přišlo. 

Četla jsem ráda časopis Mladý svět. Tehdy mi bylo osmnáct let. Jednou 

jsem narazila na oznámení: Společnost Pan American přijímá přihlášky 

k pravidelným letům na Měsíc. Hned jsem věděla, co musím udělat - 

přihlásit babičku. 

Sice jsem zprvu pochybovala, jestli to přece jen není vtip, ale 

zanedlouho přišel pošťák a doručil dopis. Obálka Pan American World 

Airways, via air mail par avion correo aerro. Letecky!  Mrs Helena 

Skalníková. Nebylo pochyb. Bylo to pro babičku! 

Babička, která skoro neviděla a nosila na každý metr jiné brýle, mi řekla, 

ať jí to přečtu nahlas. Tak jsem četla a celá rodina s napětím 

naslouchala…  

 

Vážená paní, 

Děkujeme Vám za důvěru, že společnost Pan American bude první, 

která uskuteční komerční let do vesmíru, stejně tak jak již často byla 

první zde na zemi. Máme v úmyslu nezklamat tuto důvěru. Přiložená 

průkazka potvrzuje tento úmysl a formálně uznává Vaše pořadí na 

čekací listině prvního letu na Měsíc. Datum začátku pravidelných letů 

není ještě znám. Zařízení a směr cesty budou pravděpodobně podléhat 

schválení vlády. Otázka ceny není ještě plně vyřešena. Žádáme Vás o 

strpení, dokud tyto základní podmínky nebudou vypracovány. Existují 

nezbytné požadavky, které musí být splněny dříve, než budeme moci 

přijímat vklady nebo dělat pevné rezervace. Prozatím plánujeme 



informovat Vás o všech důležitých krocích a čas od času si Vám 

dovolíme napsat. Děkujeme Vám znovu, že jste se obrátila nejdříve na 

Pan American. To je právě náš úmysl být první. Na Zemi. K Měsíci. 

Kdekoliv. 

Zůstáváme v dokonalé úctě 

                                                                   Pan American World Airways 

                                                                          Pařížská 1, Praha 1 

                                                                            Peter H. Wenzel 

                                                                    Ředitel pro Československo 

                                                                           a Východní Evropu  

 

Zvláštnost: 

Přiložena byla kartička, jakých má dnes každý v peněžence několik. 

Tenkrát to ale byla první kartička, kterou jsem kdy viděla. Na přední 

straně dva kosmonauti ve skafandrech s kufříky ( asi kyslík), za nimi 

nebe plné hvězd … a v pozadí Měsíc.   

Text: Helena Skalníková has become a certified member of Pan Am´s 

„FIRST MOON FLIGHTS“ CLUB 52072 number – podpis James 

Montgomery, Vice President Sales.  

 

Na zadní straně: 

Pan Am makes the going great 

* First in Latin America 

     * First on the Atlantic 

          * First on the Pacific 

               * First Round the World 

 

Babičce se zastavila lžíce v klepající se ruce o plechový kastrůlek, nám 

všem u stolu dech. Nikdo nevěděl, co na to říci. Ve mně byla malá 

dušička. 

První protrhla mlčení babička: 



„Ale dyť já nemám peníze ani na ten kafandr! To budu muset prodat 

chalupu!“ 

Přestože jsme jí pro její pomalou chůzi ve dvakrát větších botách než 

měla nohu, říkali „Stopař Rychlá noha“, teď, motivována vidinou tak 

velké příležitosti, sebrala dopis s kartičkou a jako srnka přeběhla naproti 

přes ulici ke starému Čejkovi, jestli to taky dostal. Ten sedával celé dny 

na lavičce před svou chalupou a bafal z fajfky. 

Babička se vrátila, bezmocná a bezradná. „Tak Čejka to nedostal! 

Musím na MNV, podle čeho to vybírali. Čejka říkal, že nejspíš proto, že 

jsem malá a vejdu se do kabinky.“ 

Už to nešlo dál utajovat. Rodičům jsem se přiznala. Zbývalo zklidnit 

babičku a vysvětlit jí, že bude muset počkat, až na ní dojde řada. 

Řada na ní došla. Už je v nebi, dokonce bez kartičky. Ta mi zůstala na 

památku.  

 

 

Poznámka: 

Ale nedočká se nikdy společnost Pan American. V roce 1991 zkrachovala. 

 

 

 

 

 

 

  


