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SLUNOVRAT NA YUKONU
NedÄ›le, 01 Ä•ervenec 2012

Ahoj kudlanky a kudlánci, rád bych vám ukázal Slunovrat v krajinÄ› pÅ¯lnoÄ•ního slunce. Náhoda tomu chtÄ›la, Å¾e
jsme moje manÅ¾elka Joanne a já získali zajímavý job. ÚdrÅ¾bu dvou campgroundu (kempingu) na dlouhatánské Dempster
highway, která zaÄ•íná kousek od Dawsonu a konci po 671 kilometrech v eskymácké osadÄ› Inuvik.

Kontrakt jsme získali v konkurzu tím, Å¾e jsme poslali nabídku v zalepené obálce do pÅ™íslu&scaron;né kanceláÅ™e Yuko
Parks a kdyÅ¾ bylo v&scaron;ech 6 obálek s nabídkami za pÅ™ítomnosti svÄ›dkÅ¯ rozlepeno, byla ta na&scaron;e
nejniÅ¾&scaron;í. Krabice od vína plná bankovek zde zapotÅ™ebí není.
A tak jezdíme Ä•tyÅ™i mÄ›síce v roce, kaÅ¾dé dva
vrcholu turistické sezóny pak kaÅ¾dý týden) po &scaron;tÄ›rkové silnici 446 kilometrÅ¯ na sever.

Jedna hodina v noci poblíÅ¾ Rock River. To bílé na zemi - na tundÅ™e - to není sníh, ale rostlina zvaná Arctic cottongrass
Krásnou pÅ™írodou, pÅ™es nÄ›kolik horských prÅ¯smyku, lesem i tundrou, kolem Å™ek a potoku aÅ¾ za polární kruh. Sa
práce v campech vezme dohromady jen asi tÅ™i hodiny a tak jsme vlastnÄ› nÄ›co jako placení turisti.
V druhém campu u
Rock River. který je 40 km za polárním kruhem, máme malý obytný pÅ™ívÄ›s, ve kterém vÅ¾dy po posezení u ohnÄ› trávíme n
a ráno jedeme zase zpátky.

PÅ¯lnoc...

Krásná práce, ale tím, Å¾e ji musíme dÄ›lat o weekendech, vedle normálního zamÄ›stnání. je to práce dost nároÄ•ná.
Je&scaron;tÄ›Å¾e jdu za tÅ™i mÄ›síce do dÅ¯chodu ...
Ta plechovka vedle mne je spray na komáry. Ti totiÅ¾ v téhle dobÄ› nechybí tady nikde...

A tak jsme se 22. Ä•ervna, tedy jen jediný den po slunovratu, ocitli pÅ™esnÄ› o pÅ¯lnoci na 66.33 stupních severní &scaron;
tedy na polárním kruhu.

Jak vidíte na fotkách, slunce, které se má v den letní rovnodennosti dotknout o pÅ¯lnoci obzoru a pak zase stoupat, je
ve skuteÄ•nosti je&scaron;tÄ› pomÄ›rnÄ› vysoko na obloze.

PomníÄ•ek na polárním kruhu z dálky. A ty dva svÄ›tlé body nalevo?To jsou kadibudky. V pozadí Richardson Moutains.
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To je tím, Å¾e Yukon je ve stejném Ä•asovém pásmu jako Kalifornie nebo Britská Kolumbie, ale pÅ™itom leÅ¾í více na zápa
Proto je zde skuteÄ•ná pÅ¯lnoc aÅ¾ nÄ›kdy po 1. hodinÄ› ranní.

Tak. Jak se vám to tady u nás líbí? Ze zemÄ› bílých noci zdraví v&scaron;echny kudlanky a kudláky
MIKIN A JOANNE
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