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Venku se udÄ›lalo jaro, sluníÄ•ko probudilo krokusy, pupence na stromech se nalévají a já vylezl na zahradu, zhluboka se
nadechl a proklel v&scaron;echny lidi z panelákÅ¯, kteÅ™í teÄ• vyrazí na výlet, kde budou jíst chutné svaÄ•inky, kdeÅ¾to já
budu na zahradÄ› pÅ™ehazovat smradlavý kompost, hrabat starý mech a pak to v&scaron;echno pohnojím.

Budu se pÅ™itom snaÅ¾it myslet na to, Å¾e bydlení v domÄ› se zahrádkou má proti paneláku i nÄ›jaké výhody: tÅ™eba
Ä•lovÄ›k nemusí Ä•íst nástÄ›nky s výhrÅ¯Å¾kami domovnice nebo podle rozpisu uklízet ve spoleÄ•ných prostorách zvratky ciz
lidí.

MoÅ¾ná právÄ› váháte, zda Å¾ít radÄ›ji v domÄ› nebo v bytÄ›. Já první pÅ¯lku Å¾ivota probrblal v paneláku a tu druhou v
rodinném domÄ›, takÅ¾e vám mohu Å™íct nÄ›co o plusech a mínusech obou alternativ. Vy se pak na konci tohoto Ä•lánku
budete schopní fundovanÄ› rozhodnout, zda by nebylo vÅ¯bec nejlep&scaron;í zapomenout na dÅ¯m i na byt a zaÄ•ít bydlet v
zemljance.
Tedy zaprvé: byty v paneláku mají vÄ›t&scaron;inou niÅ¾&scaron;í stropy neÅ¾ byty v rodinných domech. KdyÅ
nás v domÄ› zatopíme, drÅ¾í se teplý vzduch tvrdohlavÄ› aÅ¾ u stropu, kde ho nejmíÅˆ potÅ™ebujeme. Bydlení v domku je p
jasnou volbou pro ty, co jsou zvyklí pohybovat se po bytÄ› na chÅ¯dách.
Velký rozdíl je i mezi sklepem v paneláku a v
domku. Sklep v rodinném domÄ› bývá prostorný a v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby v nÄ›m mÅ¯Å¾ete napÅ™íklad vychovat rodinu po
Josefa Fritzla, známého rakouského prÅ¯kopníka chovu rodinných pÅ™íslu&scaron;níkÅ¯ ve sklepÄ›. To ov&scaron;em platí
jen pro star&scaron;í zástavbu, nové domy sklepy nemívají. Namísto toho mají obrovitánské garáÅ¾e, kam je moÅ¾né
schovat tank, pÅ™ipravený zaútoÄ•it na kohokoli, kdo by vám chtÄ›l postÅ™ílet túje a anektovat bazén.
Panelákové sklepy
mají zase jiné výhody. KdyÅ¾ jsem bydlel v paneláku, mÄ›li jsme v jeho podzemí maliÄ•katou kóji, kde za hradbou Ä•tyÅ™
nahÅˆácaných kol stály police s kompoty, takÅ¾e kdyÅ¾ jste &scaron;li pro kompot, museli jste nejprve sjet výtahem sedm
pater, odemknout dvoje dveÅ™e, vyndat ze sklepa Ä•tyÅ™i bicykly, vzít kompot, zandat Ä•tyÅ™i bicykly, zamknout dvoje dveÅ™
vyjet výtahem sedm pater, coÅ¾ bylo skvÄ›lé, neboÅ¥ kompoty jsem odjakÅ¾iva nesná&scaron;el. Pokud taky
nesná&scaron;íte kompoty, je pro vás bydlení v paneláku jediné moÅ¾né Å™e&scaron;ení. Zvlá&scaron;Å¥ kdyÅ¾ uváÅ¾íte,
Å¾e do sklepa v rodinném domku lze vyskládat i nÄ›kolik dekád kompotÅ¯.
Na rozdíl od domku se panelák nemÅ¯Å¾e
chlubit pÅ¯dou. Nutno poznamenat, Å¾e my sami se na&scaron;í pÅ¯dou taky moc nechlubíme, protoÅ¾e ji obývají celé hrozny
pavoukÅ¯, velkých jako tenisáky. Pokou&scaron;eli jsme se na nÄ› nastraÅ¾it pastiÄ•ky na my&scaron;i, ale pavouci se nám
vysmáli a pastiÄ•ky roz&scaron;lapali.
Svatým grálem bydlení v domku je pro vÄ›t&scaron;inu lidí z panelákÅ¯ zahrádka.
Podle nich v&scaron;ichni, co mají zahrádku, kaÅ¾dý den jen tak posedávají v kÅ™esílkách vedle bazénÅ¯, vyplnÄ›ných
polonahými modelkami, u toho popíjejí pivo, koukají se na západ slunce a kdyÅ¾ uÅ¾ obÄ•as pohnou rukou, je to proto, aby
marinádou natÅ™eli &scaron;Å¥avnaté steaky na grilu nebo polaskali po hÅ™betÄ› u&scaron;lechtilého ohaÅ™e.
Tento do
získali obyvatelé panelákÅ¯ ze seriálÅ¯ a z reklam. My, lidé se zahrádkami, ve skuteÄ•nosti trávíme Ä•as na
zahrádkách tím, Å¾e se po nich pohybujeme v plá&scaron;tÄ›nkách a s respirátory, jako bychom se chystali do
jaderné války, stÅ™íkáme pÅ™itom po stromech pirimor a kuprikol, Å™eÅ¾eme vÄ›tve, hnojíme, hrabeme, sekáme, házíme,
kácíme, sázíme, sejeme, plejeme a klejeme.
Teprve aÅ¾ na samém konci dne se koneÄ•nÄ› dostane ke slovu
ná&scaron; gril; odkládáme si do nÄ›j vercajk. ÄŒlovÄ›ku z paneláku nelze vysvÄ›tlit, Å¾e zahrádka není místo pro relaxaci,
ale galeje, na kterých Ä•lovÄ›k nechá spoustu krve a potu jen proto, aby v létÄ› mÄ›ly m&scaron;ice co Å¾rát, o armádách
krteÄ•kÅ¯, hemÅ¾ících se v záhonech, ani nemluvÄ›.
NÄ›co vám Å™eknu: Ono je vlastnÄ› nakonec dost jedno, kde bydlíte
Mnohem víc záleÅ¾í tÅ™eba na tom, jaké máte sousedy. Na tom, zda s nimi chcete rad&scaron;i Å™e&scaron;it bouchání do
zdi a hlasitou televizi nebo cirkulárku a kakající koÄ•ky. VÅ¯bec nejvíc ale záleÅ¾í na tom, s kým bydlíte. Blízkost Ä•lovÄ›ka,
kterého máte rádi, vám dá zapomenout na v&scaron;echny stropy, sklepy a zahrádky v okamÅ¾iku, kdy ho za
vlahého jarního veÄ•era pohladíte po tváÅ™i, schováte ve své dlani tu jeho a pak se oba spoleÄ•nÄ› se zavÅ™enýma oÄ•ima
zaposloucháte, jak vám na pÅ¯dÄ› dusají pavouci.
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