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Zdravím vás, v&scaron;echny neznámé pÅ™ítelkynÄ›, z letnÄ› naladÄ›ného mÄ›sta VidnÄ›, plného kvÄ›tin a v&scaron;ech bare
parkové zelenÄ›. Å˜eka Dunaj, jejíÅ¾ vlny jsou nÄ›kdy nÄ›Å¾né a tiché jako milenec, jindy bouÅ™livé a vytékající z bÅ™ehu do
poklidných míst - Donauinsel, který byl speciálnÄ› vybudován, aby jejich zlostné pÅ™ívaly pohltil v dobÄ›, kdy nastane
mimoÅ™ádný dé&scaron;Å¥. Proto, aby se mÄ›stu samotnému nic nemohlo stát.
Modré vody Dunaje mám ráda, neboÅ¥ mi pÅ™ipomínají trochu moÅ™e, co ani Rakousko nemá a která já miluji.
ProjíÅ¾dím se tu Ä•asto na kole, neboÅ¥ bydlím nedaleko - 10 minut jízdy - a jen tak Å™eku pozoruji. NÄ›kdy jako by mne lákal
posezení na nÄ›které z mnoha laviÄ•ek, umístÄ›ných podél cest, a vyprávÄ›la mi o tom,
-·
jak tu sídlili staÅ™í Å˜ímané a mÄ›sto pojmenovali Vindobona,
-·
jak tuto zemi ovlivnila dlouhá doba vlády HabsburkÅ¯, trvající pÅ™es 640 let,
-·
jak si císaÅ™ Ferdinand I. vzal za Å¾enu Annu ÄŒeskou a Uherskou, a zdÄ›dil v roce 1526 ÄŒechy, které byly habsbu
panstvím aÅ¾ do roku 1918. Mimochodem, kamkoliv se ve Vídni podíváte, v&scaron;ude uvidíte známé prvky Ä•eské
architektury, neboÅ¥ právÄ› za doby monarchie tu pracovala spousta Ä•eských dÄ›lníkÅ¯.
NahoÅ™e, nad zámkem
Schönbrunn, v pavilonku, si Ä•asto dávám kafíÄ•ko s na&scaron;lehaným mlékem, které se uÅ¾ dávno pije i v ÄŒesku.
Pozoruju dolní fontánu a její tÅ™pytivé kapky vody odráÅ¾ející se ve slunci jako skuteÄ•né diamanty, a myslím na historii tÄ›cht
míst. Víte, mÄ› historie, toulky krajinou, to v&scaron;echno nesmírnÄ› baví. V&scaron;echno si fotografuji, zapisuji a
pÅ™edev&scaron;ím ráda poznávám na vlastní oÄ•i. A tak se dívám kolem, a hned mi tane na mysli: stavba zámku byla
dokonÄ•ena za Marie Terezie, její následník, Josef II., zavedl spoustu nových reforem a zpÅ™ístupnil obrovský park Prater, kter
dÅ™ív býval soukromou císaÅ™skou oborou.
KdyÅ¾ se tak procházím zámeckým parkem (kdyÅ¾ jsem jej vidÄ›la poprvé
pÅ™ekvapilo mne, Å¾e je Schönbrunn uprostÅ™ed mÄ›sta, hned vedle ru&scaron;né ulice a v rovinÄ›; nevím proÄ• jsem si ho
pÅ™edstavovala nÄ›kde pÄ›knÄ› usazeného v klidu na kopeÄ•ku), pÅ™emý&scaron;lím o tom, jak mnoho máme s
Raku&scaron;any spoleÄ•ného, jak jsou propojeny na&scaron;e koÅ™eny. PÅ™esto mám nÄ›kdy pocit, Å¾e právÄ› tady ve Víd
nás stále berou, pÅ™edev&scaron;ím ta star&scaron;í generace, jako pÅ™istÄ›hovalce. Co by asi Å™íkali, kdyby se to tu hemÅ
v&scaron;emi národnostmi jako tÅ™eba v New Yorku&hellip; Faktem je, Å¾e je tu plno TurkÅ¯, JugoslávcÅ¯ a
pÅ™íslu&scaron;níkÅ¯ ostatních islámských zemí - jako Afgánistán a jiné, a Å¾e Raku&scaron;áci mají strach o svá pracovní
místa a z kriminality.
A je&scaron;tÄ› k té kávÄ›, co tu na mne Ä•eká, vám musím pÅ™ipsat zajímavost: podle legendy ji se
pÅ™ivezla v polovinÄ› 17. století turecká armáda. Raku&scaron;ané a pÅ™edev&scaron;ím VídeÅˆané si na pití káviÄ•ek
v&scaron;eho druhu ohromnÄ› potrpí a dÄ›lají ji v&scaron;ude opravdu chutnou. OsobnÄ› mám nejradÄ›ji Segafredo, byÅ¥ je to
káva z Itálie. Mimochodem, tÄ›ch ItalÅ¯ je tu také jak hub po de&scaron;ti. Pizzeriemi je zaplaveno celé mÄ›sto, skoro
stejnÄ› jako Ä•ínskými restauracemi. Ale jsou tu i Ä•eské restaurace a vesmÄ›s plné. Inu, tÄ›m na&scaron;im dukátovým
buchtiÄ•kám, svíÄ•kové, Ä•i knedlu, vepÅ™u, zelu a dobÅ™e vychlazenému Ä•eskému pivu jen tak leckdo neodolá.
UÅ¾ t
docela dlouho Å¾iju. NÄ›kdy &scaron;tastná, nÄ›kdy míÅˆ, jindy veselá, pak smutná, tak jak se pÅ™es mne valí události
v&scaron;edních dní. K pití dobré kávy mi v&scaron;ak stejnÄ› jako mnoha vám ostatním chybí ta opravdu dobrá
kamarádka. Jsem sice Ä•lovÄ›k hodnÄ› samostatný, ale pÅ™ece jen potÅ™ebuji pÅ™ítelkyni, se kterou oblítáme krámy s hadÅ
otestujeme v&scaron;echny parfémy, prohlédneme v&scaron;echny hrníÄ•ky a talíÅ™ky a pak se finálnÄ› posadíme totálnÄ›
unavené u dobré kávy a klábosíme.
CoÅ¾ je pocit za v&scaron;echny peníze svÄ›ta a je jedno, zda jste v Rakousku,
Kalifornii, Ä•i v na&scaron;em ÄŒesku. TakÅ¾e se s vámi pro dne&scaron;ek louÄ•ím a virtuálnÄ› vám pÅ™ipíjím &scaron;álke
té své &ldquo;vídeÅˆské&rdquo;. MÄ›jte se krásnÄ›, at jste v tuto chvíli, kde jste. Va&scaron;e IVA
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