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VERONIKA SE ROZHODLA BÄšHAT ...
ÄŒtvrtek, 03 prosinec 2020

UÅ¾ Ä•tvrtÃ½ tÃ½den jsem doma, kdy pravidelnÄ› kontroluji zÃ¡soby v ledniÄ•ce. Pro jistotu v hodinovÃ½ch intervalech, aby se
nezkazily. PÅ™i nÃ¡hodnÃ©m pohledu do imitace mÃ©ho baroknÃ-ho zrcadla, se mi zatajil dech.
Musela jsem nelibÄ› zkonstatovat, Å¾e nÃ¡padnÄ› pÅ™ipomÃ-nÃ¡m Titanic v dobÃ¡ch svÃ© nejvÄ›tÅ¡Ã- slÃ¡vy.
Spousta kytu a vstup do podpalubÃ- je z bezpeÄ•nostnÃ-ch dÅ¯vodÅ¯ zakÃ¡zÃ¡n...
Spousta renomovanÃ½ch fitness Ä•asopisÅ¯ doporuÄ•uje bÄ›hÃ¡nÃ-, jako nejvhodnÄ›jÅ¡Ã- sport. ÄŒlovÄ›k spÃ¡lÃ- spoustu ka
posÃ-lÃ- si pohybovÃ½ aparÃ¡t a vylouÄ•Ã- nÄ›jakÃ© ty endorfiny. Vzhledem k mÃ½m zaÅ¾Ã-vacÃ-m obtÃ-Å¾Ã-m, je pÅ™Ã-j
vylouÄ•it i nÄ›co jinÃ©ho.
Ve vÅ¡ech sportovnÃ-ch Ä•asopisech takÃ© kladou velkÃ½ dÅ¯raz na streÄ•ink. Ten je mimoÅ™Ã¡dnÄ› dÅ¯leÅ¾itÃ½, aby se sv
zahÅ™Ã¡ly a Ä•lovÄ›k tak nepÅ™iÅ¡el k Ãºrazu.
Ony stejnÃ© odbornÃ© Ä•asopisy takÃ© rÃ¡dy zmiÅˆujÃ-, Å¾e nejvhodnÄ›jÅ¡Ã- cviÄ•enÃ- jsou ta, kterÃ¡ dÄ›lajÃ- i koÄ•ky. JÃ
takÅ¾e jsem pÅ™Ã-mo u zdroje. MÅ¯j Miky se zrovna probral z dvacetihodinovÃ©ho spÃ¡nku, tak jsem ho jednoduÅ¡e
napodobila. Miky udÄ›lal koÄ•iÄ•Ã- hÅ™bet, jÃ¡ taky. Miky prohnul zÃ¡da, jÃ¡ taky. Miky natÃ¡hl tlapky dopÅ™edu, zadek vystrÄ
vzduchu a jÃ¡ taky. Pak Miky zvedl zadnÃ- nohu a olÃ-zal si ocas a kulky. To jsem neudÄ›lala. JistÄ› tuÅ¡Ã-te proÄ•. Ano,
sprÃ¡vnÄ›. Nejsem aÅ¾ tak ohebnÃ¡, jak jsem si myslela.
NatÃ¡hla jsem svÃ© clima cool teplÃ¡ky z letnÃ- kolekce 2017 a vybÄ›hla jsem do terÃ©nu. Po 500 m to jeÅ¡tÄ› Å¡lo. Kameny m
uhÃ½baly z cesty, jen mÄ› troÅ¡ku znepokojovalo, Å¾e pampeliÅ¡ky podÃ©l polnÃ- trasy se vcucly zpÃ¡tky do hlÃ-ny.

Po 1 km mi pÅ™i nÃ¡dechu lezly oÄ•i z dÅ¯lkÅ¯ a pÅ™i vÃ½dechu jsem pÄ›stÃ- zatlaÄ•ovala plÃ-ce zpÃ¡tky do krku.
Po 1.2 km jsem mÃ-jela ohradu s Bio alpskÃ½mi krÃ¡vami, kterÃ© mi nadÅ¡enÄ› buÄ•ely na pozdrav.
Ani jsem netuÅ¡ila, Å¾e se tak dobÅ™e znÃ¡me.
Po 1.5 km jsem zjistila, Å¾e moje teplÃ¡ky nejsou moc clima a uÅ¾ vÅ¯bec ne cool.
PÅ™i 1.6 km se mi dÄ›laly pÅ™ed oÄ•ima mÅ¾itky a doufala jsem, Å¾e to, co ze mnÄ› leje, jsou ty slÃ-benÃ© endorfiny.
ÄŒekala jsem, kdy mÄ› zaplavÃ- pocit tÃ© slÃ-benÃ© blaÅ¾enosti a uvolnÄ›nÃ-.
JedinÃ©, co se dostavilo, byl pocit plnÃ©ho moÄ•ovÃ©ho mÄ›chÃ½Å™e, kterÃ½ mÄ› donutil ke sprintu zpÃ¡tky domÅ¯.
Po nÄ›kolika hodinÃ¡ch jsem se v internetovÃ½ch novinÃ¡ch doÄ•etla, Å¾e v naÅ¡Ã- oblasti doÅ¡lo k lavinÃ¡m a sesuvÅ¯m pÅ¯d
PÅ™Ã-sahÃ¡m, Å¾e jsem v tom ÃºplnÄ› nevinnÄ›!
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