Kudlanka

JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - PRSTEM PO MAPÄš ...
PondÄ›lÃ-, 31 Ä•ervenec 2017

Lehounký dotyk Kayovy tlapky na pol&scaron;táÅ™ mne budí a já, je&scaron;tÄ› se zavÅ™enýma oÄ•ima, dávám ruku kolem
jeho malého tÄ›líÄ•ka. Moje chlupatá breberka se rozcabí a nechá se blaÅ¾enÄ› drbat na bÅ™í&scaron;ku. Je to ná&scaron;
kaÅ¾dodenní rituál. On mi olizuje drbací ruku, já ho rochním a je nám obÄ›ma fajn. BÄ›hem tÄ›ch pár minut mi uzrajou obÄ›
oÄ•i a postupnÄ› se mi podaÅ™í je otevÅ™ít. Je pÅ¯l sedmé a venku je je&scaron;tÄ› snesitelnÄ›. Pouhopouhých 24 stupÅˆÅ¯

Pak se ale ozve pÅ™íroda, musím vstát a tak Ä•ubáka odhodím vstÅ™íc jeho zájmÅ¯m a cestou zpátky si stavím na kafe.
Je&scaron;tÄ› zapít prá&scaron;ek na vy&scaron;&scaron;í tlak a ranní povinnosti - tedy ty nejúhlavnÄ›j&scaron;í - jsou za
mnou. NeÅ¾ se kafe dovaÅ™í jsem obleÄ•ená, pak si ho do pÅ¯l hrnku zaleju horkou vodou a zbytek doplním studeným mlékem
z ledniÄ•ky. Je to moÅ¾ná krutý k tomu kafi, ale pro mne je tím pádem zfleku pitelný.
Psovi k&scaron;íry, já boty, do ruky
vodítko, do druhé klíÄ•e a jdeme na ranní Ä•ur-kak-procházku. NÄ›kdy jsem s ním venku dýl, ale dnes to musí zvládnout tak do
tÅ™iÄ•tvrtÄ› hodiny, protoÅ¾e se mi motá hlava. Horko. Dusno. V parku je nás podobnÄ› vlajících víc, vymÄ›níme si vÄ›ty na té
"Tohle dÅ™ív nebejvalo" a kráÄ•ím domÅ¯.
Doma pou&scaron;tím vÄ›trák proti zdi - chladnÄ›j&scaron;í proud se o ni
rozprskne a mám pocit, Å¾e je to tak lep&scaron;í. Na stole mám rozprostÅ™enou mapu: "Kam bych se tak vypravila, kde
bych byla radÄ›ji a spokojenÄ›j&scaron;í, kdybych umÄ›la Å™eÄ• tamÄ›j&scaron;ích lidí a mÄ›la kde bydlet?" Skandinávie? Eé,
to taky uÅ¾ není to pravé voÅ™echové, na vidieku by mne to samotnou nebavilo a ve mÄ›sto se to handrkuje s
"náv&scaron;tÄ›vníky". TakÅ¾e Dánsko, Norsko, &Scaron;védsko - nepadají v úvahu. O NÄ›mecku a Francii ani nemluvÄ›.
Mydlí se teÄ• i Poláci...
DolÅ¯ na jih rozhodnÄ› ne. Snad na Island?
Jakub Fajnor na lidovkách mj. pí&scaron;e:
"PoÄ•et turistÅ¯ pÅ™ijíÅ¾dÄ›jících na Island rok od roku roste témÄ›Å™ exponenciálnÄ›. Zvý&scaron;ený zájem v&scaron;ak
pÅ™iná&scaron;í problémy, na které nejsou tamní obyvatelé pÅ™ipraveni. Náv&scaron;tÄ›vníci vykonávají potÅ™ebu na
nejrozliÄ•nÄ›j&scaron;ích místech. Skupina AmeriÄ•anÅ¯ afghánského pÅ¯vodu ukradla a zabila jehnÄ›, aby si je mohla
ugrilovat." Podle na&scaron;tvaných IslanÄ•anÅ¯ neexistuje týden, kdy by se na sociálních sítích neobjevilo alespoÅˆ jedno
video, na nÄ›mÅ¾ je zachycen netu&scaron;ící turista pÅ™i vykonávání potÅ™eby uprostÅ™ed divoÄ•iny. Na konci Ä•ervna
v&scaron;ak jeden pÅ™ípad do&scaron;el tak daleko, Å¾e se muÅ¾ rozhodl vysly&scaron;et volání pÅ™írody pÅ™ímo vedle
nejru&scaron;nÄ›j&scaron;í Ä•tyÅ™proudové silnice na ostrovÄ› mezi hlavním mÄ›stem Reykjavík a leti&scaron;tÄ›m v Keflavíku
Jen za první pÅ¯l rok Island letos nav&scaron;tívil témÄ›Å™ milion turistÅ¯, coÅ¾ je meziroÄ•ní nárÅ¯st o 30 procent. Za celý
jich má do zemÄ› o 340 tisících obyvatel pÅ™ijet podle odhadÅ¯ celkem 2,4 milionu. Jedno ukradené jehnÄ›, "poskvrnÄ›ná
krajina" - jo, mÄ›li by se podívat níÅ¾ do svÄ›ta, IslanÄ•ané... :-)))
Ale ne, tam ne... Je to pÅ™eci jen velký rozdíl. A tak js
zklapla mapu, &scaron;la zavÅ™ít v&scaron;echna okna v obýváku a pustit tam klimatizaci. Nemám ji ráda, obÄ•as mne po
ní bolí hlava, ale zas je to o moc pÅ™íjemnÄ›j&scaron;í, neÅ¾ mít v pokoji 35°C.
&Scaron;up &scaron;up tedy do práce
&ndash; jdu likvidovat pÅ™ebyteÄ•nosti&hellip; Otázky na vás: Kdyby, kdyby &ndash; kam byste jeli vy? V úte
má být pÅ™es 40°C &ndash; jak to v práci pÅ™eÅ¾ijete? Co proti vedru dÄ›láte? d@niela
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