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SLIBY SE MAJÃ• PLNIT - JENÅ½E ...
PondÄ›lÃ-, 29 kvÄ›ten 2017

UÅ¾ s tím bojuju hodnÄ› dlouho... Å˜íká se tomu sociální fobie a je to fakt nepÅ™íjemná vÄ›c. Pro mne i pro ty, kterých se to ob
týká. Slíbím, Å¾e nÄ›kam pÅ¯jdu, Å¾e budu ráda, kdyÅ¾ ke mnÄ› nÄ›kdo pÅ™ijde - ale, kdyÅ¾ pÅ™ijde na vÄ›c, tak mám vÅ
nejlep&scaron;í a nejjakostnÄ›j&scaron;í výmluvy... A jsem zas hluboce zavrtaná ve svém kutlochu. Ale letos jsem se
rozhodla to nÄ›jak zlomit. Pokusit se dostat dál neÅ¾ jen do nejbliÅ¾&scaron;ího obchodu.

Mám velkou výhodu, Å¾e mám ve vás v&scaron;ech hodnÄ› kamarádek a kamarádÅ¯, nÄ›které opravdu jen virtuální,
mnohé znám osobnÄ›. Jednou z tÄ›ch "osobních" je i DEERES. Moc fajn Å¾enská, hodná, chytrá, spolehlivá a
nesmírnÄ› seriózní. Ale dosti pochval :-). Rozhodla se, Å¾e mne za kaÅ¾dou cenu vytáhne ven - do pÅ™írody, kterou ona má
tak zmáknutou. "UkáÅ¾u ti celé pole rozkvetlých konvalinek - to prostÄ› musí&scaron; vidÄ›t a neberu uÅ¾ Å¾ádné výmluvy!
PÅ™iznávám, Å¾e je&scaron;tÄ› ráno v ten den jsem si pohrávala s mobilem... SouÄ•asnÄ› jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e tohle uÅ¾ jí
udÄ›lat. Venku bylo k vzteku krásnÄ›, Å¾ádné vedro, ani dé&scaron;Å¥, ani vítr, pÅ™íroda jednodu&scaron;e fandila jí. A tak
jsem omluvnou sms zase vymazala, popadla báglík s nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ími vÄ›cmi (pití a Åˆamky pro Ä•ubáka) a
odevzdala se osudu - bafla vodítko a &scaron;li jsme... MÄ›la jsem od ní perfektní itineráÅ™, takÅ¾e dojet metrem na
Dejvickou, tam pÅ™esednout na autobus a vylézt na stanici Å½alov. Lidi, ta cesta autobusem pak vedla úplnÄ›
mimopraÅ¾sky krásnou krajinou! Je&scaron;tÄ› jsem se pak autobusáka zeptala, zda vystupuju opravdu na správné
stanici - a zaÄ•al mÅ¯j leto&scaron;ní a vÅ¯bec po dlouhé dobÄ› první výlet.
Je nedÄ›le, pomalu jedenáctá hodina a já
Ä•ekám na cílové zastávce na &scaron;éfredaktorku Kudlanky. KoneÄ•nÄ› pÅ™íjíÅ¾dí bus Å™ady tÅ™ista, otvírají se dveÅ™
v&scaron;ichni cestující, dveÅ™e se zavírají a &scaron;éfredaktorka nikde. Pak se náhle otevÅ™ou dveÅ™e u Å™idiÄ•e a z n
vystupuje Daniela s Kayou v náruÄ•í. PÅ™edtím se asi jenom tÅ™ikrát u Å™idiÄ•e ujistila, Å¾e je správnÄ› na Alja&scaron;ce
to ta pravá Alja&scaron;ka a Å¾ádná jiná se v &scaron;irokém okolí nevyskytuje. Nastává vÅ™elé vítání lidí a psÅ¯ a
míÅ™íme do divoÄ•iny.
Byla jsem nesmírnÄ› stateÄ•ná. StáÅˆa (ano, deeres se jmenuje StáÅˆa) mÄ›la s sebou svého Pirxe, oba psi se chovali,
jako by se znali odedávna, takÅ¾e nic nebránilo, abychom se nevydali v&scaron;ichni kupÅ™edu. Panejo, já, zvyklá
jen na nevelký Centrální park na JiÅ¾áku, kde se vyskytuju dvakrát dennÄ›, jsem najednou &scaron;la stále kupÅ™edu a
dál, cestiÄ•kou mezi rozkvetlou loukou, pak lesem ... A nebyla to Å¾ádná procházka po nedÄ›lní lázeÅˆské kolonádÄ›,
vítala jsem se osobnÄ› témÄ›Å™ s kaÅ¾dým &scaron;utrákem na cestÄ›. StáÅˆa mi tak po Ä•tvrthodinkách ubezpeÄ•ovala, Å
nebude tak do kopce, a Å¾e "poÄ•kej, to se ti bude líbit!"
Tohle nebyla cesta, kterou jsem pro své neohrabané tÄ›lo
chystala, snaÅ¾ila jsem se nefunÄ›t, obÄ•as i mluvit, a kdyÅ¾ to &scaron;lo, tak se i rozhlédnout vÅ¯kol. Jo, fakt, to bylo
stra&scaron;ný, úplnÄ› jak pÄ›&scaron;ky na Alja&scaron;ku, v&scaron;ak jsem jí to neustále opakovala. - StáÅˆa si ze mne
urÄ•itÄ› dÄ›lá legraci... Ona jde tak lehce, upozorÅˆuje mne na kaÅ¾dou zelenou Ä•i rozkvetlou Å¾ouÅ¾el, kdeÅ¾to já se oÄ
chytám nejbliÅ¾&scaron;ích záchytných bodÅ¯... Cestou míjíme poslední pÅ™epÅ™ahací stanice a za ploty nás &scaron;tÄ›k
vítají mohutní psi pouÅ¾ívaní do psích spÅ™eÅ¾ení pÅ™i cestách na sever.Vstupujeme na planinu, kde se pase stádo sobÅ¯
KaribÅ¯, hlídané pasákem s kulovnicí a mohutným psiskem. Ochrana sobÅ¯ pasáky a psy je tu nutná. MedvÄ›di grizzly i
rosomáci tu setrvale Ä•íhají na chutnou svaÄ•inku. PÅ™i extrémím poÄ•así se k nim pÅ™idají i hladoví lední medvÄ›di.
Ach jo, co je lep&scaron;í - dÄ›lat, Å¾e jako nic, nebo poÅ¾ádat o oddech? Na&scaron;tÄ›stí se nám pÅ™ipletly do cesty
spí&scaron; já jim) pÅ™ekrásné oveÄ•ky a "ty jsem si prostÄ› musela vyfotit" - úleva! Jen stojím a dýchám...SouÄ•asnÄ› si
slibuju, Å¾e uÅ¾ budu urÄ•itÄ›, ale urÄ•itÄ› podobné výlety dÄ›lat Ä•astÄ›ji. KdyÅ¾ se tak rozhlíÅ¾ím - koneÄ•nÄ› jsem schop
dokonce i spustím zrak do nádherné a pÅ™ehluboké rokle, o které mi StáÅˆa vypráví, jen si tak Å™íkám, co by asi bylo,
kdyby mi uklouzla bota... vau, to by se mi asi blbÄ› lezlo nahoru... SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e ta rokle má jméno, to jen já si nic
nepamatuju.
A pak uÅ¾ jsem u té nádhery, o které mi StáÅˆa tolik vyprávÄ›la, u nesmírnÄ› velké plánÄ› kvÄ›toucích a
voÅˆavých konvalinek. Nikdy jsem jich tolik najednou je&scaron;tÄ› nevidÄ›la. Hned mne napadlo, Å¾e je to bájeÄ•né, Å¾e js
tak skryté a vzdálené od bÄ›Å¾ných cest, protoÅ¾e by byly urÄ•itÄ› velmi rychle vyrvány a prodány...
A my míÅ™íme dále do hustého lesa s alja&scaron;skou kvÄ›tenou a vzhÅ¯ru do hor. Chceme dnes zdolat Silver Mountain
311m n.m, kdy musíme pÅ™ekonat pÅ™evý&scaron;ení 134 metrÅ¯. Brzy litujeme, Å¾e jsme si nenajaly nosiÄ•e, kteÅ™í by n
na vrchol donesli na svých bedrech. Cestou mineme mohylu, kde minutou ticha uctíme ty, kteÅ™í zahynuli tÄ›snÄ› pÅ™ed
vrcholem. Znovu nabíráme sil a za odmÄ›nu se nám otevírá pohled do hlubokého kaÅˆonu Å™eky. PÅ™ekonáním
vý&scaron;kového rozdílu jsme se dostaly na roveÅˆ siru Edmundu Percivalu Hillarymu a Reinholdu Messnerovi.Dole pod
námi je Alaska rilroad. Vidíme vlakový expres jak projíÅ¾dí hlubokým kaÅˆonem podél Å™eky a míÅ™í dál na sever aÅ¾ k Sev
ledovému oceánu . Chvíli se dohadujeme, co za vodní tok protéká kaÅˆonem, jestli River Chena, nebo Tanana a
nakonec se shodneme na VltavÄ›.
Nevím jak, ale podaÅ™ilo se jí mne dostat aÅ¾ na vyhlídku. Nejspí&scaron; to bylo
Å¾e jsem se stydÄ›la moc skuhrat - Å¾e jsem vidÄ›la, jak si ti dva Ä•tvernoÅ¾ci blaÅ¾enÄ› spolu hrají, jak je pro Kaya tahle
procházka plná blaÅ¾enosti, tak dlouho a v tak krásném prostÅ™edí! Nebe jen kousek nad hlavou, pode mnou - hodnÄ›
hluboko - tekla Å™eka, kolem ticho a klid, nikde ani náznak dvounohého Å¾iváÄ•ka - nádhera!!! Sedla jsem si na pÅ™íjemný
balvan (v té chvíli bych si sedla i na fakirÅ¯v jehelníÄ•ek) a dívala se dolÅ¯. Ve skrytu du&scaron;e jsem pÅ™emý&scaron;lela,
jak se, krucifix a proboha dostanu dolu???
Sestupujeme a pomalu míÅ™íme do domorodé osady. Po hodinÄ› narazíme n
první stopu domorodcÅ¯. PÅ™es hlubokou rokli je nataÅ¾ený primitivní visutý provazový most. PÅ™ekonáváme pÅ™ekáÅ¾k
nastává chvíle odpoÄ•inku. Zatímco Daniela marnÄ› loví mobilní signál, chlupatci se kolem hemÅ¾í tak, Å¾e je nelze spoÄ•ítat
ani uzávÄ›rka objektivu u foÅ¥áku nestíhá a proto jsou z nich na fotce jenom &scaron;mouhy.
Cesta dolÅ¯ byla
sloÅ¾itÄ›j&scaron;í. Tedy pro mne, protoÅ¾e jsem mÄ›la z nohou upletenou vánoÄ•ku a vlastnÄ› se jen soustÅ™edila na to, ab
se a) chovala trochu normálnÄ›, b) moc neskuhrala a nezastavovala se. Jen jsem si tak v duchu opakovala, Å¾e se
musím pÅ™íleÅ¾itostnÄ› omluvit synkovi, kterému pÅ™i sotva dvacetinovém vejletu kÅˆuÄ•ím, Å¾e - "uÅ¾ nemÅ¯Å¾u, tak p
podej mi ruku, poÄ•kej na mne, co to po mne chce&scaron;, ty si neuvÄ›domuje&scaron;, Å¾e tohle uÅ¾ pro mne není... atd.
atd." - vÄ›Å™te mi, já se v duchu za sebe tolik stydÄ›la :-)).
Pak se pÅ™ede námi objevily nÄ›jaké "malé kopeÄ•ky"
http://www.kudlanka.cz
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Stánino oznámení, Å¾e za chvilku, jen kousek, a jsme u ní doma a tam si dáme kafeeee - jí v první chvíli vÅ¯bec nevÄ›Å™ila,
ale kdyÅ¾ to nÄ›kolikrát zopakovala a stále mlela cosi o sotva pár desítkách metrÅ¯ - tak jsem uÅ¾ v duchu jásala a
sama sebe obdivovala.
KoneÄ•nÄ› dorazíme k domorodé osadÄ›, kde nás vítá ochranný duch totemového
sloupu.Procházíme kolem tajuplného obÄ›tního kamene a dále zÅ™ejmÄ› kolem pohÅ™ebi&scaron;tÄ›, oznaÄ•eného tabulemi
neznámým postaviÄ•kovým písmem. A uÅ¾ vidíme i mÅ¯j vymazlený srub a obÄ› uÅ¾ se tÄ›&scaron;íme na poho&scaron;tÄ›n
Podává se pramenitá voda, prouÅ¾ky uzeného lososa od místních AleutÅ¯ a jako chutný dezert jemnÄ› posolené hlaviÄ•ky
pampeli&scaron;ek a sedmikrásek.
U Stáni to bylo nesmírnÄ› hezké. Má velmi hezký a velmi prakticky uspoÅ™ádaný
byt. Jak závidím... JenÅ¾e ona se kvartálnÄ› nestÄ›huje, jako já... ona si jednou dala v&scaron;e na své místo, a tam to
pak v&scaron;echno zvostává. To není jako u mne, kde se to mÄ›ní pomalu jak dubnové poÄ•así. Inu, kaÅ¾dý jsme jiný.
A je tu chvíle louÄ•ení. Pro Danielu a Kaya pÅ™ilétá vrtulník a je&scaron;tÄ› naposledy si máváme a spolu s Katapultem
notujeme :&ldquo;Ahoj a zase pÅ™í&scaron;tÄ›eeee....!&ldquo; Já zÅ¯stávám, abych amatérsky suplovala práci
zku&scaron;eného antropologa pÅ™i zkoumání domorodého obyvatelstva.
Bylo to moc fajn... Cestou domÅ¯ jsem drÅ¾ela
svého &scaron;mudlu v náruÄ•í, on, taky slu&scaron;nÄ› ucabrtaný, mi na klínÄ› pospával.
Doma, na kanapi, jsem si celou
tu &scaron;trapáci pak v duchu pÅ™ehrávala. StáÅˆo, dokázala jsi nemoÅ¾né - vytáhla jsi mne na dvanáctikilometrový
vej&scaron;lap a já moc dÄ›kuju.UrÄ•itÄ› to musíme zase nÄ›kdy zopakovat!
STÁÅ‡A a d@nielaplus Pirx a Kayo
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