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NedÄ›le, 20 kvÄ›ten 2007

Je teÄ• kolem nás plno nutných &bdquo;vylep&scaron;ení&ldquo;, která jsou sice nezbytná, ale jejich samotná instalace
je nÄ›kdy pÅ™evelice nepÅ™íjemná. (Mluvím o nás, lidu panelákovitém.) Není to tak dávno, co se - podle vládního naÅ™ízení provádÄ›la regulace otopné soustavy, osazování termoregulaÄ•ních hlavic &ndash; nu, prostÄ› tu pár dnÅ¯ pracovala
(bouchala, vrtala, vodu zavírala i pou&scaron;tÄ›la) poÄ•etná parta montérÅ¯.
Pak nám vymÄ›Åˆovali mÄ›Å™áky na teplou i studenou vodu, plyn&hellip; lakovala se okna (tedy "ona se nelakovala
obÄ•as se na patÅ™e vyskytoval nÄ›jaký umÄ›lec s pixliÄ•kou a &scaron;tÄ›tcem).
TeÄ• (pauza byla snad mÄ›síc...) mám
dnÅ¯ nejbliÅ¾&scaron;ích i vzdálenÄ›j&scaron;ích záleÅ¾itost podstatnÄ› hor&scaron;í &ndash; tedy vzhledem k tomu, jak
ovlivÅˆuje na&scaron;e souÄ•asné Å¾ivotní pohodlí: probíhá rovnÄ›Å¾ naÅ™ízená výmÄ›na výtahÅ¯. Ve tÅ™ech vedle sebe st
panelácích najednou. Prý to bude trvat &bdquo;jen&ldquo; &scaron;est nedÄ›l&hellip;
PochopitelnÄ›, Å¾e lituju ty, kteÅ™í b
nade mnou a musí capkat pÄ›&scaron;ky (já mám byteÄ•ek v pÅ™ízemí, pÅ™esnÄ› naproti výtahu), ale souÄ•asnÄ› si pomalu
zoufám. SbíjeÄ•ky, rozbru&scaron;ky - od sedmé hodiny ranní do sedmé veÄ•erní ve v&scaron;ední den a od osmi do pÄ›ti o
víkendu. TakÅ¾e neskuteÄ•ný kravál a v&scaron;udypÅ™ítomný prach, prach, prach&hellip;
Jediné, co jsem trochu vyuÅ
obÄ•as pÅ™ipojím (se svou tro&scaron;kou vrtání), kdyÅ¾ si tu uklízím po minulé spou&scaron;ti. Sotva jsem totiÅ¾ zvládla
debordelizaci bytu po montáÅ¾i oken v obýváku (coÅ¾ bylo hlavní pÅ™iÄ•inou, proÄ• jsem nemohla odletÄ›t do NY &ndash; ne
jsem si tak stra&scaron;livÄ› namohla záda stÄ›hováním nábytku z obýváku a hlavnÄ› od oken, Å¾e mÄ›li páni doktoÅ™i co
dÄ›lat, aby mÄ› dali zas do pouÅ¾itelné formy).
A tak si tu úpím, cpu se prá&scaron;ky proti alergii, kejchám, smrkám a
pÅ™emý&scaron;lím, kamÅ¾e vás to moji milí zase vytáhnu... Jak jste si asi v&scaron;imli, dala jsem na levou stranu anketku
ohlednÄ› Sletu Krásných Kudlanek. Myslím, Å¾e jsem uÅ¾ nÄ›co pÅ™íjemného na&scaron;la...
Je&scaron;tÄ› ohlednÄ› te
&ndash; vypí&scaron;u (tento týden, aÅ¾ se dohodnu s majiteli onoho kutlou&scaron;ku) dejme tomu dva tÅ™i termíny;
hla&scaron;te se, jak se to komu z vás hodí. NÄ›komu se bude hodit jeden, nÄ›komu dva, nÄ›komu v&scaron;echny tÅ™i
&ndash; vÄ›Å™ím, Å¾e to bude minimálnÄ› stejnÄ› super, jako minule&hellip; Va&scaron;e d@niela
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