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za dávných Ä•asÅ¯, kdyÅ¾ je&scaron;tÄ› nebylo freevideo.cz (z vyprávÄ›ní starce). PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ s nástupem nového
akademického roku zaplaví ulice na&scaron;í jihoÄ•eské metropole mladí, krásní, dosud nevzdÄ›laní lidé, upadnu do
jakéhosi kómatu vzpomínek na vlastní studentská léta. Ty obrazy jsou zahaleny rÅ¯Å¾ovým oparem; ne snad proto, Å¾e bych
si chtÄ›l nÄ›co pÅ™ikrá&scaron;lovat, to ne, ale studoval jsem v Ústí nad Labem a Ä•ert ví, co tam ty chemiÄ•ky vypou&scaron
do vzduchu.

Ach, studentská léta, ta léta volnosti a ztÅ™e&scaron;tÄ›ných nápadÅ¯! TÅ™eba ona slavná jízda na sáÅˆkách po
únikovém schodi&scaron;ti ve tÅ™ináctém patÅ™e kolejí ve Ä•tyÅ™i hodiny v noci u pÅ™íleÅ¾itosti Mezinárodního dne dÄ›tí! B
opravdu neskuteÄ•nÄ› ztÅ™e&scaron;tÄ›né myslet si, Å¾e kdyÅ¾ nÄ›kdo za zdí va&scaron;eho pokoje nÄ›co takového provoz
se u toho budete schopní nauÄ•it na zítÅ™ej&scaron;í zkou&scaron;ku z psychopatologie. Slovní spojení &bdquo;studentský
Å¾ivot&ldquo; je v pÅ™edstavÄ› spousty lidí synonymem nezÅ™ízeného sexu. Pokud si vzpomínám, tak je to úplná pravda. Se
nám na koleji opravdu nikdo nezÅ™ídil. Zato nám tam zÅ™ídili internet, a my jsme si tak vÄ›t&scaron;inou museli vystaÄ•it s tím
co tehdy nabízel. ProtoÅ¾e byl tenkrát je&scaron;tÄ› v dÄ›tských plenkách, mÄ›l i Å™adu vlastností, které lze od prÅ¯mÄ›rného
oÄ•ekávat &ndash; napÅ™íklad poÅ™ád padal, co chvíli se posral a poÅ™ád se nÄ›kde zasekával. Díky tÄ›mto vlastnostem m
tehdy i erotické stránky úplnÄ› jiné grády. Videa byla kratiÄ•ká, v mizerném rozli&scaron;ení a stahovala se celé vÄ›ky;
fotogalerie tedy byly mnohem rozumnÄ›j&scaron;í volbou. I tak se ale kaÅ¾dý obrázek nahrával dlouhé vteÅ™iny a jeho
postupné zobrazování ve vás navozovalo elektrizující pocit napÄ›tí a oÄ•ekávání, ne nepodobný tomu, kdyÅ¾ pomaliÄ•ku
svlékáte Å¾enu. Navíc se to celé vÄ›t&scaron;inou odehrávalo v potemnÄ›lé místnosti, takÅ¾e to bylo vlastnÄ› skoro aÅ¾
romantické, teda kdyÅ¾ si odmyslíte, Å¾e jste u toho sedÄ›li s vypálenýma oÄ•ima v nevÄ›traném pokoji pÅ™ed obrovským blik
monitorem a z vedlej&scaron;ího pokoje Å™vali z rádia Lunetic. Nejen rychlost, ale i obsah erotických stránek byl tehdy
omezený. KdyÅ¾ si chtÄ›l napÅ™íklad Ä•lovÄ›k roz&scaron;íÅ™it obzory a trochu se vzdÄ›lat, musel zábÄ›ry lidí v gumových o
a plynových maskách, jak se mají v&scaron;ichni vzájemnÄ› ze v&scaron;ech stran rádi, sloÅ¾itÄ› hledat, a ne Å¾e mu to
omylem vyskoÄ•ilo pÅ™es celou obrazovku a on z toho pak mÄ›l pÅ¯l roku noÄ•ní mÅ¯ry. O Japoncích ani nemluvÄ›. ObecnÄ›
proti tomu dne&scaron;nímu toho tehdej&scaron;í internet aÅ¾ tak moc neumÄ›l. Facebook nebyl. Google nebyl. Wikipedie
nebyla. Seminarky.cz nebyly. Dodne&scaron;ka nechápu, jak se mi povedlo dostudovat. Nejen s internetem, jiné to
bývalo tÅ™eba i s jídlem. Pokrmy, pÅ™ipravované pro nás v menze, se pohybovaly na hranici poÅ¾ivatelnosti, ale my jsme je
témÄ›Å™ pokaÅ¾dé snÄ›dli a ne si je jenom vyfotografovali, jako to dÄ›lají mladí lidé dnes. Tedy, ono by bývalo bezpeÄ•nÄ›j&s
si je jen vyfotit, ale tenkrát je&scaron;tÄ› v mobilech nebyly foÅ¥áky a kinofilm byl moc drahý. Velké zmÄ›ny nastaly i v tom,
co si Ä•lovÄ›k vaÅ™í sám na koleji: &scaron;pagety za posledních patnáct let zdraÅ¾ily o tÅ™i koruny a kauflanÄ•ácký keÄ•up
jinou etiketu. Za mých mladých let studenti také pÅ™i studiu zdaleka tak neprokrastinovali jako dnes. Bylo to proto, Å¾e
neexistoval Facebook, Twitter, Freevideo.cz, Instagram, Pinterest ani jiné sociální sítÄ›, na nichÅ¾ by se dozvÄ›dÄ›li, co to
znamená &bdquo;prokrastinovat&ldquo;. Tenkrát se na studium prostÄ› &bdquo;sralo&ldquo;. PÅ™esto je tÅ™eba Å™íct, Å¾e
navzdory v&scaron;em velkým zmÄ›nám zÅ¯stala jedna vÄ›c stejná. Za tÄ›ch dávných Ä•asÅ¯ si stejnÄ› jako dnes kaÅ¾dý stude
sotva obdrÅ¾el rozhodnutí o pÅ™ijetí na &scaron;kolu, pÅ™edstavoval, jak vychází z bran své alma mater s diplomem v ruce a
svÄ›t mu leÅ¾í u nohou. Jsem star&scaron;í a zku&scaron;enÄ›j&scaron;í a jsem moc rád, Å¾e mohu tuhle vÄ›Ä•nou studentsk
pÅ™edstavu potvrdit: kdyÅ¾ vystudujete &scaron;kolu a získáte titul, celý svÄ›t vám leÅ¾í u nohou a svíjí se smíchy.
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