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Nedávno jsem sly&scaron;ela v rádiu pÅ™i jízdÄ› domÅ¯ docela zajímavou debatu. VÄ›t&scaron;inou beru pu&scaron;tÄ›né
rádio Ä•i cd pÅ™ehrávaÄ• jako kulisu, tentokrát jsem v&scaron;ak u&scaron;i nastraÅ¾ila. Ne&scaron;lo o nic bulvárního,
&scaron;okujícího, nebo cizokrajného, ale o nový psací vzor s názvem &bdquo;Comenia Script". Debaty se krom paní
moderátorky je&scaron;tÄ› úÄ•astnila autorka Radana Lencová a uÄ•itelka z Valdorfské &scaron;koly, prÅ¯kopnice
nového písma.
UÅ¾ na první pohled vypadá písmo jednodu&scaron;eji neÅ¾ to klasické. Nemá Å¾ádné smyÄ•ky, písmenka se nespo
pouze pÅ™iÅ™azují, Ä•ímÅ¾ se pÅ™edchází neÄ•itelnosti psaného písma. PrvÅˆáÄ•ci nebudou mít hlaviÄ•ku zamotanou ze Ä
písma, se kterými se na zaÄ•átku &scaron;kolní docházky setkávají (malé, velké, psací, tiskací). Comenia Scritp má totiÅ¾
stejnou podobu v psaném i ti&scaron;tÄ›ném projevu.
Zjednodu&scaron;ením písma se vychází vstÅ™íc v&scaron;em
men&scaron;inám, které to mají v první tÅ™ídÄ› sloÅ¾itÄ›j&scaron;í. Mám na mysli v&scaron;echny malé dyslektiky, dysgrafiky,
leváky atd. Já sama coby levoruká Ä•ást populace si pamatuji v&scaron;echny ty anabáze s psacím p, k a t.
Jakmile
jsem se dostala ze spáru krasopisu, upravila jsem si písmenka tak, jak mi &scaron;ly do ruky a perem ven. Dnes
pí&scaron;u rukou docela dost, ale vedle krasopisu uÄ•eného v prvních letech na Z&Scaron; to "ani neleÅ¾elo". PÅ™esto se to
dá i Ä•íst. Upravila jsem si sklon, písmenka a je to nÄ›co mezi psacím a tiskacím. Sama si obÄ•as nedokáÅ¾u vzpomenout, jak
se pí&scaron;e velké psací L nebo Z, ale velmi Å¾ivÄ› si pamatuju nalinkované pÅ™edti&scaron;tÄ›né lístky a hlavu mojí máti,
která nade mnou lomila ruce. Je&scaron;tÄ› kdyÅ¾ mi dali plnící pero, byla pohroma na svÄ›tÄ›.
TakÅ¾e mnÄ› se Comenius
docela líbí a pokud by to mÄ›lo ulevit a zjednodu&scaron;it nÄ›co, co v dne&scaron;ní poÄ•ítaÄ•ové a mobilové dobÄ› není uÅ¾
dÅ¯leÅ¾ité, jsem v&scaron;ema deseti pro.
Jaký je vá&scaron; názor na nové písmo Comenia script?Jste pro?Pí&scaron;ete vy sami "psacím"? Paula
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