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Zhruba po dobu jednoho roku jsem nabÃ-zela byt v naÅ¡em domÄ› ke krÃ¡tkodobÃ½m pobytÅ¯m. ZaÅ¾ila jsem pÅ™itom
pÅ™Ã-jemnÃ¡ i mÃ©nÄ› pÅ™Ã-jemnÃ¡ pÅ™ekvapenÃ-... Moje â€“ prÃ¡vÄ› devadesÃ¡tiletÃ¡ - maminka pobÃ½vÃ¡ dlouhodobÄ
seniorÅ¯. KdyÅ¾ byl pÅ™edloni jejÃ- byt uÅ¾ pÅ¯l roku nevyuÅ¾Ã-vanÃ½ a nevypadalo to, Å¾e se situace zmÄ›nÃ-, napadlo m
zkusÃ-me nabÃ-zet ke krÃ¡tkodobÃ½m pronÃ¡jmÅ¯m.

Myslela jsem si, Å¾e to vyjde finanÄ•nÄ›
vÃ½hodnÄ›ji neÅ¾ dlouhodobÃ½ nÃ¡jem (ukÃ¡zalo se sice, Å¾e to tak nenÃ-, pokud
zapoÄ•Ã-tÃ¡te i svÅ¯j investovanÃ½ Ä•as), ale hlavnÄ› mi to ponechÃ¡valo moÅ¾nost nechat
maminÄ•inu loÅ¾nici se vÅ¡emi jejÃ-mi vÄ›cmi nedotÄ•enou a pronajÃ-mat jen zbytek
bytu.NavÃ-c jsme byt
mohli vyuÅ¾Ã-vat sami, tÅ™eba k vÄ›tÅ¡Ã- rodinnÃ© seÅ¡losti, pokud jsme v nabÃ-dce pro
turisty vynechali â€žoknoâ€œ. TakÅ¾e jsme se pustili do rekonstrukce. KuchyÅˆ jsme
pÅ™emÃ-stili do haly, abychom zÃ-skali dalÅ¡Ã- malou loÅ¾nici, provedla jsem velkÃ©
probÃ-rÃ¡nÃ- nÃ¡bytku a vÄ›cÃ-, dala na zakÃ¡zku vyrobit Ä•tyÅ™i novÃ© postele, nakoupila
zÃ¡soby povleÄ•enÃ- a ruÄ•nÃ-kÅ¯... a docela jsem si uÅ¾ila â€žposlednÃ- dotekyâ€œ v podobÄ›
novÃ½ch zÃ¡vÄ›sÅ¯, polÅ¡tÃ¡Å™kÅ¯ a obrÃ¡zkÅ¯ na stÄ›ny. Nakonec jsem dala vÅ¡echno nafotit
a napsala jsem lÃ¡kajÃ-cÃ- text pro turisty. Na radu svÃ©ho syna jsem se rozhodla
ubytovÃ¡nÃ- nabÃ-zet pÅ™es nejoblÃ-benÄ›jÅ¡Ã- svÄ›tovÃ½ server AirB&B, kde lidÃ©
nabÃ-zejÃ- soukromÃ© ubytovÃ¡nÃ- a kterÃ½ do znaÄ•nÃ© mÃ-ry chrÃ¡nÃ- jak turisty, tak i
bytnÃ© pÅ™ed nepÅ™Ã-jemnostmi, protoÅ¾e penÃ-ze se pÅ™evÃ¡dÄ›jÃ- pÅ™es nÄ›j a protoÅ¾e si
tam o vÅ¡ech ÃºÄ•astnÃ-cÃ-ch mÅ¯Å¾ete pÅ™eÄ•Ã-st recenze.
Svoji nabÃ-dku jsem nazvala
â€žCharming appartement in a residential areaâ€œ.
Je to dost uklizenÃ©?
PÅ™iznÃ¡vÃ¡m, Å¾e jsem mÄ›la docela trÃ©mu, abych udrÅ¾ovala
byt dostateÄ•nÄ› uklizenÃ½ a aby nebyl Å¾Ã¡dnÃ½ prÅ¯Å¡vih... fakt nejsem Å¾Ã¡dnÃ¡ peÄ•livka
na poÅ™Ã¡dek, tak jsem se teÄ• snaÅ¾ila vÅ¾Ã-t do hostÅ¯, hledat kdejakou Å¡mouhu,
prÃ¡Å¡ek a zaÅ¡lost a likvidovat je. Zkusila jsem najmout uklÃ-zecÃ- sÃ-lu v podobÄ›
studentkyâ€“brigÃ¡dnice, ale nesedÄ›lo mi to. Naprosto nejsem schopnÃ¡ sdÄ›lovat nÄ›komu
pÅ™ipomÃ-nky typu â€žprosÃ-m, pÅ™Ã-Å¡tÄ› jeÅ¡tÄ› zkontrolujte i vnitÅ™ek ledniÄ•ky a
kuchyÅˆskÃ½ch skÅ™Ã-nÄ›k, nestaÄ•Ã-, kdyÅ¾ to naleÅ¡tÃ-te zevnÄ›â€œ, jelikoÅ¾ je mi to
celkovÄ› trapnÃ©; je to pro mÄ› nÄ›co ÃºplnÄ› jinÃ©ho, neÅ¾ nÄ›komu tÅ™eba kritizovat
stylistickÃ© chyby v textu (i kdyÅ¾ racionÃ¡lnÄ› vzato to zas tak moc odliÅ¡nÃ© nenÃ-)
a pÅ™ipadala bych si jako nÄ›jakÃ¡ protivnÃ¡ milostpaniÄ•ka, buzerujÃ-cÃ- sluÅ¾ku - hm,
asi je to vliv Ä•etby a stereotypÅ¯ tÄ›ch zlÃ½ch milostpanÃ- jako z Anny ProletÃ¡Å™ky.
KaÅ¾dopÃ¡dnÄ›, v minulÃ©m Å¾ivotÄ› jsem zcela jistÄ› takovou milostpanÃ- nebyla a pokud
by mÄ› nÄ›kdo chtÄ›l vytrestat, pak by mi mÄ›l pÅ™idÄ›lit sluÅ¾ku, kterou bych byla
povinna vyuÅ¾Ã-vat. To by pro mÄ› znamenalo Ãºplnou pohromu.
KulturnÃ- rozdÃ-ly
VÅ¯bec prvnÃ- hostÃ© byli RakuÅ¡anÃ©, rodinka se Å¡kolnÃ-mi
dÄ›tmi, velmi milÃ-, vstÅ™Ã-cnÃ- a bezproblÃ©movÃ-. VzÃ¡jemnÄ› jsme si napsali hezkÃ©
recenze a moje trÃ©ma se rozplÃ½vala. ÄŒasem se ukÃ¡zalo, Å¾e zhruba polovinu
zÃ¡jemcÅ¯ o ubytovÃ¡nÃ- tvoÅ™Ã- RusovÃ© a Ukrajinci, kteÅ™Ã- majÃ- trochu jinÃ© kulturnÃzvyklosti neÅ¾ StÅ™edo- a ZÃ¡padoevropanÃ©. VÅ¯bec si nevÄ›dÃ- rady s recyklacÃ-,
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protoÅ¾e netuÅ¡Ã-, co to je.
I pÅ™i kratÅ¡Ã-m pobytu dÄ›lajÃ- hodnÄ› domÃ¡cÃ-ch pracÃ- typu
pranÃ-, Å¾ehlenÃ- a vaÅ™enÃ-, takÅ¾e nutnÄ› potÅ™ebujÃ- Å¾ehliÄ•ku a suÅ¡Ã¡k na prÃ¡dlo. PijÃÄ•aj se spoustami a spoustami kostkovÃ©ho cukru. Ale zase jsem si pÅ™ece jen trochu
osvÄ›Å¾ila svoji velmi zasutou ruÅ¡tinu, coÅ¾ nebylo Å¡patnÃ©. RusovÃ© z DÃ¡lnÃ©ho
VÃ½chodu byli o poznÃ¡nÃ- srdeÄ•nÄ›jÅ¡Ã- a vÅ™elejÅ¡Ã- neÅ¾ ostatnÃ-, pÅ™ivÃ¡Å¾eli Ä•okolÃ¡diÄ•ky
s obrÃ¡zky Vladivostoku, medaile Chabarovska a podobnÃ© pÅ™edmÄ›ty a zvali mÄ› na
Ä•aj, coÅ¾ jsem odmÃ-tala kvÅ¯li jazykovÃ© bariÃ©Å™e; fakt bych si s nimi
nepopovÃ-dala.
NejexotiÄ•tÄ›jÅ¡Ã- nÃ¡vÅ¡tÄ›va byly Å¾eny z Pekingu, matka
neumÄ›la vÅ¯bec anglicky, ale dcera ano, a tak nÃ¡m tlumoÄ•ila. PrvnÃ- zdvoÅ™ilostnÃdotaz znÄ›l: â€žKolik vÃ¡m je let?â€œ KdyÅ¾ jsem popravdÄ› Å™ekla, Å¾e Å¡edesÃ¡t jedna,
Ä•Ã-nskÃ¡ maminka se zatvÃ¡Å™ila neobyÄ•ejnÄ› zÃ¡vistivÄ› a odvÄ›tila, Å¾e jÃ- je jenom
padesÃ¡t. PlatÃ- tam, Å¾e Ä•Ã-m vyÅ¡Å¡Ã- vÄ›k, tÃ-m lÃ-p.
Radosti i strasti nÃ¡s bytnÃ½ch
NÄ›kteÅ™Ã- hostÃ© (bez ohledu na nÃ¡rodnost) byli
ÃºzkostlivÄ› poÅ™Ã¡dnÃ- a byt zanechali dokonale uklizenÃ½, coÅ¾ jsem ani neoÄ•ekÃ¡vala,
jinÃ- zase ÃºplnÄ› naopak a zÅ¯stavili nÃ¡m hromady odpadkÅ¯ nebo rÅ¯znÃ¡ poÅ¡kozenÃ-,
jako uraÅ¾enÃ½ roh zdi. OkamÅ¾itÄ› se projevily vÅ¡echny nedokonalosti, kterÃ© jsme
pÅ™i rekonstrukci vynechali v nadÄ›ji, Å¾e to jeÅ¡tÄ› vydrÅ¾Ã-, ale ve skuteÄ•nosti
fungovaly jen â€žna hesloâ€œ, jako napÅ™Ã-klad napÅ¯l odÅ¡tÃ-pnutÃ© drÅ¾adlo lednice nebo
elektrickÃ¡ zÃ¡suvka, kterou jste museli pÅ™itisknout ke stÄ›nÄ›, kdyÅ¾ jste z nÃchtÄ›li vytÃ¡hnout Å¡ÅˆÅ¯ru â€“vÅ¡echny tyhle vÄ›ci se okamÅ¾itÄ› utrhly a zniÄ•ily a
Ä•lovÄ›k to nemohl hostÅ¯m zazlÃ-vat. ZkrÃ¡tka vÅ¡echno je potÅ™eba uvÃ©st do naprosto
funkÄ•nÃ-ho stavu, jinak vÃ¡m to hostÃ© â€ždorazÃ-â€œ.
ObecnÄ› lidÃ© pÃ-Å¡Ã- aÅ¾ nezaslouÅ¾enÄ› hezkÃ¡ hodnocenÃ- a
jsou vstÅ™Ã-cnÃ- a milÃ-, coÅ¾ potvrzuje teorii, Å¾e vÄ›tÅ¡ina lidÃ- je v zÃ¡sadÄ› dobrÃ¡ a
hodnÃ¡. NÄ›kdy mi pÅ¯sobili potÃ-Å¾e, za kterÃ© ani moc nemohli, hlavnÄ› s noÄ•nÃ-m
buzenÃ-m, kdyÅ¾ se nemohli dostat do bytu (aÄ•koli jsem jim ukazovala, Å¾e dveÅ™e je
potÅ™eba pÅ™itlaÄ•it a pak teprve odemykat...), nebo kdyÅ¾ sice jedni RusovÃ© z
DÃ¡lnÃ©ho VÃ½chodu odjeli ve Ä•tyÅ™i rÃ¡no sami taxÃ-kem (kterÃ½ jsem jim den pÅ™edem
objednala), ale v pÄ›t telefonovali, Å¾e tu zapomnÄ›li taÅ¡ku â€“ kterou jsem v
rozespalosti, v deÅ¡ti a tmÄ› na zahradÄ› u vrÃ¡tek prostÄ› nenaÅ¡la, protoÅ¾e byla
Ä•ernÃ¡... ale v pÅ¯l Å¡estÃ© jsem se Å¡la podÃ-vat znova a pÅ™ece jen jsem ji na
poslednÃ- chvÃ-li zachrÃ¡nila, a ta pak celÃ¡ promoklÃ¡, odcestovala se svÃ½mi pÃ¡ny z
letiÅ¡tÄ›. â€žIzvinÃ-tÄ›, sÃºmku zabÃ½li, â€œpamatuju si doteÄ• vÄ›tiÄ•ku hlavy rodiny,
kterÃ¡ extra ve spÄ›chu dojela pro taÅ¡ku taxÃ-kem z letiÅ¡tÄ›.
Jen jednou jsem zaÅ¾ila opravdovou nepÅ™Ã-jemnost, za
kterou jsem si ale z pÅ¯lky mohla sama. V nabÃ-dce AirB&B jsem mÄ›la uvedeno,
Å¾e hostÃ© mohou odjet aÅ¾ v sedm veÄ•er, ale Å¾Ã¡dnÃ½ z mÃ½ch hostÅ¯ to reÃ¡lnÄ› neudÄ›lal,
a s kaÅ¾dÃ½m jsem se v den odjezdu vÅ¾dycky domluvila, kdy pÅ™esnÄ› byt opustÃ-.
PÅ™iznÃ¡vÃ¡m, Å¾e jsem na ten Ãºdaj se sedmou hodinou ÃºplnÄ› zapomnÄ›la. Narazila jsem
na to s rodinou jednoho Ukrajince â€“ Å™Ã-kejme mu tÅ™eba Valerij. V poledne v den
odjezdu jsem je zahlÃ©dla, jak nÄ›kam vyrÃ¡Å¾ejÃ-, tak jsem si Å™ekla, Å¾e snad jen
zajdou na obÄ›d a pak byt vyklidÃ-.
Odpoledne se nic nedÄ›lo, tak jsem usoudila, Å¾e v bytÄ›
aspoÅˆ svlÃ©knu povleÄ•enÃ- a dÃ¡m ho do praÄ•ky. Odemkla jsem... a ve dveÅ™Ã-ch na mÄ›
vybafl jejich obrovskÃ½ pes, kterÃ½ mi brÃ¡nil ve vstupu do mÃ©ho vlastnÃ-ho bytu!
RÃ¡zem jsem zaÄ•ala vidÄ›t rudÄ›, Valerijovi jsem okamÅ¾itÄ› naÅ¡tvanÄ› zavolala a
poÅ¾adovala jsem, aÅ¥ ihned odejdou. To sice udÄ›lali, ale naÅ¡tvalo je to taky a
napsali mi oÅ¡klivÃ© hodnocenÃ-, pokazila jsem jim vÃ½let a bytu pak vytkli spoustu
rÅ¯znÃ½ch much, kterÃ© tam ostatnÃ- hostÃ© nevidÄ›li.
No bylo to nepÅ™Ã-jemnÃ© a zpÄ›tnÄ› vidÃ-m, Å¾e mi zbyteÄ•nÄ›
vytekly nervy a vÅ¡echno jsem mohla vyjednat po dobrÃ©m, a oni ten svÅ¯j vÃ½let
mohli v klidu dokonÄ•it.
CestovÃ¡nÃ- s AirB&B
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Po roce vÅ¡echno skoÄ•ilo tÃ-m, Å¾e se chystal na svÄ›t
druhÃ½ vnouÄ•ek, a tak teÄ• byt obÃ½vÃ¡ synova rodinka a ozÃ½vÃ¡ se z nÄ›j dÄ›tskÃ©
vÃ½skÃ¡nÃ- a miminkovskÃ½ plÃ¡Ä•.
AirB&B mÃ¡ urÄ•itÄ› mnoho vÃ½hod â€“ mÅ¯Å¾ete si vybrat
tÅ™eba jen pokoj u nÄ›jakÃ© rodiny, nebo nejrÅ¯znÄ›jÅ¡Ã- netypickÃ© ubytovÃ¡nÃ-, mÅ¯Å¾ete
pÅ™ihlÃ©dnout i k osobnosti hostitele a zÃ-skÃ¡vat tak pÅ™Ã¡tele - ale nenÃvÅ¡espasitelnÃ½. TÅ™eba prÃ¡vÄ› teÄ• jsem si chtÄ›la sehnat ubytovÃ¡nÃ- na zÃ¡Å™Ã- v Å˜Ã-mÄ› a
na AirB&B jsem vÅ¯bec neuspÄ›la â€“ potÅ™ebovala jsem totiÅ¾ jen jednu noc, coÅ¾
prakticky nikdo nenabÃ-zÃ-, nebo byly nabÃ-dky draÅ¾Å¡Ã- neÅ¾ penziony, kterÃ½ch je na
internetu k dispozici plno.
Mohu ale potvrdit, Å¾e tahle sÃ-Å¥ nabÃ-zÃ- zajÃ-mavÃ© a
vÄ›tÅ¡inou pozitivnÃ- zÃ¡Å¾itky. EVA HAUSEROVÃ•
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