Kudlanka

INTERNETOVÃ‰ SOCIÃ•LNÃ• SÃ•TÄš
PondÄ›lÃ-, 22 kvÄ›ten 2017

NÄ›kdo je zatracuje (já nÄ›kdy taky), jiný vychvaluje. Tenhle pÅ™íbÄ›h by nebyl, kdyby nefungoval Facebook. Zhruba pÅ™ed tÅ
lety byl v Karlových Varech na vojnÄ› chlapec, Å™íkejme mu Mirek. Tam potkal dívku, do které se zakoukal, tu nazvÄ›me Dana.
Jejich láska nezÅ¯stala dlouho bez následkÅ¯ a tak se schylovalo ke svatbÄ›. ObÄ› rodiny se dohodly, v&scaron;echno
bylo v poÅ™ádku, a jak se patÅ™í. JenÅ¾e - tÄ›snÄ› pÅ™ed svatbou - si to milá Dana rozmyslela, vdávat Å¾e se nebude, radÄ
zÅ¯stane svobodnou matkou.

Nikomu neÅ™ekla dÅ¯vod a nikdo ji nepÅ™esvÄ›dÄ•il, aÄ• se v&scaron;ichni zúÄ•astnÄ›ní snaÅ¾ili seÄ• mohli. Nakonec se
holÄ•iÄ•ka, kterou Mirek vidÄ›l akorát jednou, kdyÅ¾ byl ve Varech uznat otcovství a vyslechnout si vý&scaron;i výÅ¾ivného. Dc
mu byla ukázána mezi dveÅ™mi bytu, Ä•ímÅ¾ jeho otcovství bylo uzavÅ™eno.
Je&scaron;tÄ› rok poÄ•kal, jestli se Dana
neumoudÅ™í, a kdyÅ¾ se tak nestalo, na&scaron;el si dÄ›vÄ•e jiné, oÅ¾enil se a z manÅ¾elství se mu narodily dvÄ› dÄ›ti, opÄ
Mirek kluky neumÄ›l). Po Ä•ase, jak to tak bývá, se manÅ¾elé rozvedli a holky, uÅ¾ velké sleÄ•ny, zÅ¯staly s otcem na baráku.
Jedna z nich je uÅ¾ vdaná a taky má potomky, tentokrát páreÄ•ek. Dana ve Varech se nikdy nevdala, i kdyÅ¾ Å¾ila ve
spokojeném vztahu s vedoucím prodejny, ve které prodávala.
A tady zaÄ•íná pÅ™íbÄ›h, který je jako z Ä•ervené
knihovny&hellip; Dne&scaron;ní mladí (a nejen mladí) si bez poÄ•ítaÄ•e nedovedou Å¾ivot pÅ™edstavit. Nejen poÄ•ítaÄ•, dn
chytrý telefon vám otvírá svými moÅ¾nostmi dveÅ™e do svÄ›ta poznání. A tak se jednoho dne na FB star&scaron;í MirkovÄ›
manÅ¾elské dceÅ™i objevila dívka, která ji oslovila; pojmenujeme ji pro pÅ™ehlednost Katka. Ví o nÄ›jakém Mirkovi z Kladna,
jehoÅ¾ jméno koresponduje s jejím, jestli ho náhodou nezná. A tak se dovÄ›dÄ›la, Å¾e je to dívÄ•in otec. Katka nezaváhala a
poÅ¾ádala, zda by ho nemohla pozdravovat, Å¾e je to zÅ™ejmÄ› i otec její... Mirkovi to zji&scaron;tÄ›ní vyrazilo dech, do ce
vÄ›ci se vloÅ¾ila babiÄ•ka dÄ›vÄ•at (velice zdatná ve vyuÅ¾ívaní poÄ•ítaÄ•ové komunikace) a zaÄ•ala výmÄ›na informací. Mez
na&scaron;el na FB taky Danu a koneÄ•nÄ› se po tolika letech se&scaron;li, aby si vysvÄ›tlili, co se tehdy stalo a proÄ• to
v&scaron;echno tak skonÄ•ilo. BÄ›hem té doby, jak to tak u dne&scaron;ních mladých chodí, si Mirkovo první dcera Katka
(dcera z VarÅ¯) na&scaron;la pÅ™ítele, povili spolu dítko a zaÄ•ali si budovat vlastní hnízdo. ProtoÅ¾e Mirek je velmi
&scaron;ikovný a pracovitý chlap, tak zaÄ•al za dcerou jezdit vypomáhat, no a za Danou napravit, co za ta léta
zame&scaron;kali.
Vzniklo takové neoficiální víkendové manÅ¾elství a Mirkovo rodina se rozrostla o dal&scaron;í dceru
a tÅ™etí Mirkovo vnouÄ•e. KdyÅ¾ se letos chystala Katka oslavit svoje tÅ™icáté narozeniny a rodiÄ•e se jí zeptali, co by si
k narozeninám pÅ™ála, tak odpovÄ›dÄ›la, Å¾e by chtÄ›la jejich oddací list &ndash; aby byli manÅ¾elé, jak se patÅ™í.
Prác
rekonstrukci bydlení KatÄ•iny nové rodiny zabraly v&scaron;echen Ä•as, nebyl Ä•as na nÄ›jaké hlouposti. NicménÄ›, co by pro
svoje dÄ›ti rodiÄ•ové neudÄ›lali, Å¾e. A tak si Dana s Mirkem (v tichosti) dojednali svatbu v evangelickém kostele, kde faráÅ™
má povolení uzavírat i civilní sÅˆatky, na den, kdy Katka své tÅ™icátiny slavila. A tak v ten den dostala obálku, ve které byla
pozvána do kostela na urÄ•itou hodinu, aby byla svÄ›dkem uzavÅ™ení sÅˆatku svých rodiÄ•Å¯.

Byla to bomba nejen pro ni, ale i maminku Dany, která taky nemÄ›la o niÄ•em ani tuchy. Svatba to byla riflová, a
v kostele se se&scaron;la celá rozvÄ›tvená rodina. Korunu tomu v&scaron;emu nasadila nejmlad&scaron;í Mirkovo dcera,
která prohlásila, Å¾e ona tudíÅ¾ chce k tÅ™icátinám sourozence. Ov&scaron;em dostala odpovÄ›Ä•, Å¾e o sourozence si klid
Å™ekni vlastní matce. Mj. nové Å¾enÄ› svého otce holky Å™íkaly nÄ›Å¾nÄ› &bdquo;na&scaron;e mace&scaron;ka&ldquo;.
pracují sice kaÅ¾dý tam kde dosud, a nehodlají na tom zatím nic mÄ›nit, ale víkendy tráví spolu. BuÄ• Dana na KladnÄ›, nebo
Mirek v Nejdku a jsou nadmíru spokojeni. PerliÄ•kou ze svatby byl výrok nejmlad&scaron;í Mirkovy dcery, parafrází na
hlá&scaron;ku ze známého filmu: &bdquo;Vy jste váÅ¾nÄ› moderní, máte tÅ™icetiletou dceru, a uÅ¾ se berete&ldquo;!
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