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KLUZIÅ TÄš MADE IN DOMA
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Nesná&scaron;ím zimu. Jakmile si poprvé postÄ›Å¾uji, Å¾e dÄ›snÄ› mrznu (vÄ›t&scaron;inou to bývá uÅ¾ nÄ›kdy v Å™íjnu), m
mi smÄ›je, Å¾e teÄ• budu takhle mrznout pÅ™í&scaron;tích &scaron;est mÄ›sícÅ¯. Musím Å™íct, Å¾e dÅ™ív to bylo je&scaron
(bydleli jsme v tmavém domÄ› s malými okny (a je&scaron;tÄ› jich bylo málo) a celou zimu bylo poÅ™ád tma a muselo se
témÄ›Å™ od rána svítit.

Ted je to lep&scaron;í, máme prosklený dÅ¯m, takÅ¾e svÄ›tla je hodnÄ› a rozhodnÄ› to pomáhá, mÅ¯Å¾u tedy Å™íct, Å¾e
tak moc nevadí. Ale ráda ji stejnÄ› nemám. Jen tak mimo tohle téma - stejnÄ› je zvlá&scaron;tní, jak ohromný vliv na
náladu má pomÄ›r denního svÄ›tla a tmy, Å¾e? Ted se sice prodávají Å¾árovky, co svítí jako denní svÄ›tlo, ale myslím, Å¾e pr
sluníÄ•ko, modré nebe a proslunÄ›ný pokoj - to nic nenahradí. Ale to jsem odboÄ•ila, zpátky k zimÄ›...
RozdÄ›luji vÄ›ci, lidi, vlastnÄ› v&scaron;echno moÅ¾né, na pÄ›t kategorií: negativní, negativnÄ› neutrální, neutrální, pozitivn
neutrální a pozitivní. Tedy sloÅ¾itÄ› Å™eÄ•eno: nÄ›koho nesná&scaron;ím; k nÄ›komu nemám Å¾ádný vztah, ale nemusím ho
Å¾ádný vztah, pak Å¾ádný vztah, ale nevadí mi; a nÄ›koho mám ráda.
A zima - zima je pro mne rozhodnÄ› hoooodnÄ›
negativní. Zimní sporty bych ale uÅ¾ dala jako neutrálnÄ› pozitivní, moÅ¾ná se i v blízké budoucnosti vypracuju k pozitivitÄ›.
MoÅ¾ná. A protoÅ¾e ani já, ani manÅ¾el nejsme normální rodiÄ•e, spí&scaron; rodiÄ•e Å™ízlí fanatickou láskou ke sportÅ¯m,
rodiÄ•e co bláznivÄ› jsou pro kaÅ¾dou blbost - udÄ›lali jsme si na zahradÄ› kluzi&scaron;tÄ›. Stra&scaron;nÄ› jednoduchá vÄ›c
taÅ¾e v&scaron;em vÅ™ele doporuÄ•uju. Uvedu návod i fotografický pÅ™íklad.

Je tu ale malý problém - musí spolupracovat poÄ•así! MÅ¯Å¾ete to ov&scaron;em zkusit jako moje máma - uzavÅ™ít doh
Sv. Petrem, ale jí to nejspí&scaron; funguje jen z dÅ¯vodu, Å¾e je &bdquo;Ó Veliká Kudlanka". MÅ¯Å¾e se ale za vás pÅ™imlu
:-))). Tedy - nesmí pr&scaron;et, nesmí snÄ›Å¾it, slunce svítit mÅ¯Å¾e, ale hlavnÄ› musí poÅ™ádnÄ› mrznout. To je klíÄ•ový bo
Jakmile si tedy zajistíte (a u Kudlanky pojistíte) vhodné poÄ•así, mÅ¯Å¾ete si vytvoÅ™it domácí bruslení (nebudu vám psát, jak
moc je to výhodné: na skok od teplého domova, od horkého kakaa, bruslení prakticky okamÅ¾itÄ›, kdy se komu zachce, a
taky je to zadarmo... hahaha, a vidíte, uÅ¾ jsem výhody napsala, I kdyÅ¾ jsem teÄ• Å™íkala, Å¾e to dÄ›lat nebudu :-))))
Pr
na domÄ› nikdy nekonÄ•í, tak sehnat pár prken a kamenÅ¯ jistÄ› není problém. Také potÅ™ebujete dostateÄ•nÄ› velkou plachtu
ale pozor, nesmí mít díry! (z vlastní zku&scaron;enosti potvrzeno &bdquo; díru nezalepíte", proto nejlep&scaron;í je koupit
plachtu novou, neodÅ™enou, bezdÄ›rnou). Natáhli jsme plachtu, pod plachtou vytvoÅ™ili rám z prken (nemusí to být ucelený
rám, staÄ•í udÄ›lat rohy a prostÅ™edky), plachtu pÅ™ipevnili kameny, zavedli hadici a zaÄ•ali rybníÄ•ek napou&scaron;tÄ›t. Je
vhodné umístit plachtu na rovinu, neboÅ¥ tím eliminujete na jedné stranÄ› víc vody a na druhé prázdno... Na&scaron;e
zahrada je celkem na rovince (aspoÅˆ jsme si to mysleli), ale voda nám ukázala, Å¾e sklon, i kdyÅ¾ minimální, tam pÅ™eci je.
Kluzi&scaron;ti to ale nevadí, jen musíte napustit o trochu víc vody. My máme na jedné stranÄ› cca 20 cm, na druhé 5 ale
co, funguje to taky :-))).
V noci je tu venku minus sedm aÅ¾ minus deset stupÅˆÅ¯. Ideální podmínky. Pak uÅ¾ staÄ•í jen v
dÄ›ti (a obrnit se vÅ¯Ä•i konstatnímu, nÄ›kolikrátdennímu nasazování a sundávání bruslí). Ná&scaron; bláznivej pesan se
rovnÄ›Å¾ snaÅ¾í do procesu (nasazování/sundávání bruslí a bohuÅ¾el i bruslení) vesele zapojit. TakÅ¾e - hrajou-li dÄ›ti hoke
vyhrává Parsley, neboÅ¥ puk chytne do tlamy a mizí. Je to dÄ›snÄ› nebezpeÄ•ný, neboÅ¥ ten blbec si myslí, Å¾e má
pravdÄ›podobnÄ› taky brusle.
No, já vlastnÄ› ani nevím, co si myslí, neboÅ¥ on zmatenÄ› bÄ›há po ledu, poÅ™ád &scaron
a celkovÄ› se snaÅ¾í led zakousnout. Natolik se o nÄ›j ale bojím (Å¾ivÄ› si pÅ™edstavuju uÅ™íznutí jeho tlapek bruslema, neb
poÅ™ád plete dÄ›tem pod nohy), Å¾e kdyÅ¾ je uÅ¾ natolik rozbÄ›snÄ›nej, Å¾e mÅ¯j Å™ev na nÄ›j pÅ™estává fungovat a jen
skáÄ•e a vraÅ¾dí led a probíhá dÄ›tem mezi nohama, zavírám ho doma a zamykám jeho útÄ›kovou díru ven. Nezbývá mu
tedy neÅ¾ sprostÄ› nadávat ledu skrz dveÅ™e, coÅ¾ Ä•iní vá&scaron;nivÄ›, rád a poÅ™ád... LENKA
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