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TakÅ¾e srub stojí, co následuje dál? Dali jsme se do budování vnitÅ™ního zaÅ™ízení. A tak postupnÄ› vzniklo: nalevo ode dve
stÅ¯l s dvÄ›ma lavicemi, vedle nÄ›j velká postel, která je postavena hodnÄ› vysoko od zemÄ›. Tím pádem je na ní tepleji, neÅ¾
kdyby byla pÅ™i zemi, a souÄ•asnÄ› prostor pod ní slouÅ¾í jako skladovací prostor pro nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í krámy.

Napravo jsou kamna, nalevo od nich kuchyÅˆský pult. Na protÄ›j&scaron;í stÄ›nÄ› jsme postavili postele nad sebou a
v&scaron;ude, kam se podíváte, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í poliÄ•ky, vÄ›&scaron;áky, &scaron;ÅˆÅ¯ry na su&scaron;ení vlhkých
&scaron;atÅ¯ a podobnÄ›. PÅ™ekliÅ¾ku na kuchyÅˆský pult jsme pracnÄ› dovezli z civilizace, stejnÄ› jako prkna na stÅ¯l. Ale
v&scaron;echna ostatní potÅ™ebná prkna jsme naÅ™ezali pÅ™ímo na místÄ›, z velkého smrku, který vyvrátila vichÅ™ice.
dlouhého rovného prkna nebo trámu jsem vyvinul pÅ™ímo vÄ›deckou metodu, o kterou se s vámi teÄ• zcela
nezi&scaron;tnÄ› podÄ›lím: Å˜etÄ›z motorové pily musí být perfektnÄ› nabrou&scaron;ený, kláda, kterou Å™eÅ¾ete, musí stá
(tÅ™eba na paÅ™ezu).
- Nesmí vás nic trápit,
- musíte být vyrovnaní,
- spokojeni s osudem,
- soustÅ™edÄ›ní a hlavnÄ› - pÅ™ed zahájením Å™ezu musíte nÄ›kolikrát opakovat "Om, mani padme hummmm".
- JedinÄ› tak uÅ™eÅ¾ete rovné prkno.
- :-)))
- V opaÄ•ném pÅ™ípadÄ› z toho vyjde zmetek,
- vhodný leda tak k pÅ™iloÅ¾ení do kámen.
Tak, a srub je koneÄ•nÄ› hotový, pÅ™ipravený slouÅ¾it jako základna pr
pÅ™es jeho malé rozmÄ›ry (14x14 stop), v nÄ›m mohou pohodlnÄ› bydlet Ä•tyÅ™i lidé. Tímto dÄ›kuji Kudlankám i KudlancÅ¯m
pozornost, a teÄ• si dovolím vám napsat je&scaron;tÄ› nÄ›co k lovu koÅ¾e&scaron;inové zvÄ›Å™e.
Krize trappingu nasta
pÅ™ed dvaceti lety, kdy se do nÄ›ho pustily nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í spolky pro ochranu zvíÅ™at. AktivistÅ¯m, kteÅ™í vÄ›t&scaron
ve velkých mÄ›stech a o pÅ™írodÄ› toho moc neví ,vadily hlavnÄ› takzvané legholds, coÅ¾ jsou pasti, které chytí zvíÅ™e za no
Mluvilo se hodnÄ› o pÅ™ípadech, kdy si chycené zvíÅ™e nohu uhryzalo a uteklo, konaly se protesty a demonstrace, dámy v
norkových koÅ¾í&scaron;cích byly ke své hrÅ¯ze postÅ™íkaný sprayem a výsledek se dostavil.
Ceny koÅ¾e&scaron;in rych
MÅ¯j názor na celou vÄ›c je takový, Å¾e ochránci zvíÅ™at Ä•ásteÄ•nÄ› pÅ™ehánÄ›li. ZvíÅ™e chycené za nohu vÄ›t&s
pÅ™eru&scaron;enému krevnímu obÄ›hu ve velkých mrazech zahyne velmi rychle. Ale - kruté to rozhodnÄ› bylo. A proÄ• být kru
ke zvíÅ™atÅ¯m, kdyÅ¾ existují i jiné metody... VláÄ•a Yukonu se v tomto hodnÄ› angaÅ¾ovala a finanÄ•nÄ› podpoÅ™ila výmÄ
pasti za pasti conibear, které zabíjejí podobnÄ› jako pastiÄ•ky na my&scaron;i - tedy okamÅ¾itÄ›. VláÄ•a také zavedla povinné
&scaron;kolení v&scaron;ech trapperÅ¯ v pouÅ¾ívání tÄ›chto nových pastí. Joanne, Mary a já jsme pÅ™ed lety jedno takové
&scaron;kolení absolovovali v hlavním mÄ›stÄ› Yukonu, Whitehorse, a mÄ›li jsme &scaron;tÄ›stí, Å¾e jsme dostali jako uÄ•itele
pÅ™ímo legendu yukonských trapperÅ¯, Alexe van Bibbera. To je Indián, kterému je uÅ¾ hodnÄ› pÅ™es 90 let, ale je poÅ™ád
neuvÄ›Å™itelnÄ› vitální, má krásný smysl pro humor a hodnÄ› nás toho nauÄ•il. Má také nÄ›kolik vyznamenání za stateÄ•nost z
II. svÄ›tové války a velice prestiÅ¾ní Å˜ád Kanady. MÅ¯Å¾ete ho vidÄ›t na tomto videu:
My s Joanne pouÅ¾íváme
conibear. Kdyby tyhle &bdquo;humánní" pasti neexistovaly, netrapovali bychom... Tak si Å™íkám, co si teÄ•, moÅ¾ná, o
pouÅ¾ívání humánních pastí Å™eknÄ›te. Å½e na zabíjení není nic humánního. JenÅ¾e my, lidé, pÅ™eci zvíÅ™ata pouÅ¾ívám
zaÄ•átku na&scaron;í historie. A divoká kuna, která se na konci svého svobodného Å¾ivota chytí do pasti a bÄ›hem
nÄ›kolika vteÅ™in zemÅ™e, má rozhodnÄ› lep&scaron;í údÄ›l, neÅ¾ prase, které Å¾ije celý svÅ¯j Å¾ivot ve vepÅ™ínÄ›, nebo
slepiÄ•árnách. OstatnÄ› na to, jak taková past vypadá a jak funguje, se mÅ¯Å¾ete podívat zde:
BohuÅ¾el, c
koÅ¾e&scaron;in zÅ¯stávají i pÅ™es v&scaron;echny zmÄ›ny v metodách lovu nízké a tak je celé toto odvÄ›tví v dlouhodobé
krizi. Tady na Yukonu se finanÄ•nÄ› vyplatí trapovat jen lidem, kteÅ™í mají na svém území silnice, cesty nebo velké Å™eky, po
kterých mohou pÅ™i kladení a kontrolách pastí urazit velké vzdálenosti autem nebo snÄ›Å¾ným skútrem. Je také potÅ™eba, ab
vÄ›t&scaron;ina území byla v niÅ¾&scaron;ích polohách a tedy zalesnÄ›ná.
ProtoÅ¾e vysoko v horách, daleko od
nejbliÅ¾&scaron;í silnice, v Å™ídkých severských lesích a na tundÅ™e je zvíÅ™at málo. Na trapline, jakou máme my s Joanne
je&scaron;tÄ› nikdo nezbohatl. Je to vlastnÄ› hodnÄ› práce za málo penÄ›z.
Ale není skuteÄ•né bohatství jinde? V&scaron
Kudlankám pÅ™eji hezky den, Mikin PokraÄ•ování I.PokraÄ•ování - II.
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