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ABNORMÃ•LNÃ• HIC
ÃšterÃ½, 21 Ä•ervenec 2015

KdyÅ¾ je v Praze abnormální hic, tak já urÄ•itÄ› do MÄ›chenic nejedu. Ve skuteÄ•nosti tam uÅ¾ desítky let Å¾ádný bazén není
Plovárna v MÄ›chenicích je jenom název hospody; pÅ¯vodní plovárnu, která vznikla na ústí Bojovského potoka v roce
1935 po vybudování Vranovské pÅ™ehrady, si já vÅ¯bec nevybavuji. MoÅ¾ná, Å¾e Mládek se v ní kdysi koupal, ale já ne.

Dnes se tam mÅ¯Å¾ete vykoupat leda tak ve &scaron;pinavé VltavÄ› a stejnÄ› tak v ne moc Ä•istém Bojovském potoce. A
nepojedu ani do toho bazénu v Podolí, protoÅ¾e jen nerada jsem za lidskou sardinku. Bojovský potok
Celá na&scaron;e
rodina se skvÄ›le opaluje, jenom já ne. Tedy ne, Å¾e bych se nikdy neopálila, ale nejdÅ™íve mnÄ› naskáÄ•ou pihy, pak mezi
nima dal&scaron;í pihy a tak to pokraÄ•uje, aÅ¾ mám jednu velkou pihu po celém tÄ›le a to uÅ¾ jsem opálená i já. Ale dá
to fu&scaron;ku. A proto mám traumatizující záÅ¾itky z dÄ›tství, kdy já, máma a ségra jsme za horkého poÄ•así vyráÅ¾ely k
vodÄ› do Braníka k Mostu Inteligence. Máma a ségra se plácly u vody, natÅ™ely se Å¾lutou indulonou a grilovaly se, zatímco
já jsem nÄ›kde ve vrbiÄ•kách kÅˆourala, jestli uÅ¾ koneÄ•nÄ› pojedeme domÅ¯.
K veÄ•eru, kdyÅ¾ jsme koneÄ•nÄ› &scaro
tramvaj, máma i ségra mÄ›ly barvu jako Ray Koranteng, já vypadala jako jeden Ä•ervenej puchejÅ™.
A tak kdyÅ¾ udeÅ™
veder, já zalezu doma, zatáhnu Å¾aluzie, nohy strÄ•ím do lavóru se studenou vodou, za krk si dám pytlík s mraÅ¾eným
hrá&scaron;kem, pustím si film &bdquo;Mystery, Alja&scaron;ka&ldquo; a prohlíÅ¾ím si dobové fotografie bruslaÅ™Å¯ na
VltavÄ› pod Vy&scaron;ehradem a u Å½ofína, a reprodukce vánoÄ•ních trhÅ¯ na Starém MÄ›stÄ›.
Mám ráda zimu a sníh
ale teÄ• uÅ¾ tÅ™etím rokem nic, v okolí Prahy to není ani na bÄ›Å¾ky. A tak si Å™íkám, jestli to tak bylo i dÅ™íve? Já si pÅ™e
jak jsem v dÄ›tství na jazyk chytala první snÄ›hové vloÄ•ky. A to bylo teprve 11.listopadu, sv.Martina. To si to ti malíÅ™i
vymý&scaron;leli, kdyÅ¾ malovali zasnÄ›Å¾enou Prahu a zamrzlou Vltavu?
Je pÅ™íÄ•inou leto&scaron;ních veder globální
oteplování, konec studené války, Ä•i Prague Pride, Å¾e na nás Sahara funí svÅ¯j Å¾havý dech? V pÅ¯lce Ä•ervence je tráva
vypálená, jako by byl konec srpna, ze stromÅ¯ padá suché listí a v lese nenajdu ani mochomÅ¯rku.
I dÅ™ív byla vedra,
ale ne tak dlouho a letos padají teplotní rekordy jeden za druhým. VÄ•era jsem se doÄ•etla, Å¾e v roce 2030 pÅ™ijde malá doba
ledová. Tak neÅ¾ to tu definitivnÄ› zabalím, tak si snad je&scaron;tÄ› uÅ¾iji snÄ›hové závÄ›je a drkotajíc zuby, budu vzpomínat
na Ä•ervenec 2015, kdy v DobÅ™ichovicích namÄ›Å™ili 40°C nad nulou.
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