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ÄŒÃ•M TO DÃ•TÄš BUDE??
PondÄ›lÃ-, 28 bÅ™ezen 2016

RodiÄ•e si pÅ™edstavují pro své dÄ›ti vÅ¾dycky nÄ›co lep&scaron;ího, poÄ•ínaje dobrým zamÄ›stnáním a konÄ•e fajnovÄ›j&s
kouskem masa k obÄ›du. Existují i výjimky. Vzpomínám, jak jsem jednou pÅ™inesla do rodiny se dvÄ›ma malými dÄ›tmi
velkoryse vyhlíÅ¾ející Ä•okoládu velikosti velké dopisní obálky s bujným oÅ™í&scaron;kovým pohoÅ™ím, aby si sourozenci za

A jejich tatínek, který se vrátil z práce chvilku po mém pÅ™íchodu, jim ji pÅ™ed mýma uÅ¾aslýma oÄ•ima slupnul jako
KdyÅ¾ kamarádka pÅ™inesla z kuchynÄ› tác s Ä•erstvou kávou, zastihla je&scaron;tÄ› manÅ¾ela, jak do sebe láduje posledn
Ä•tvereÄ•ek a muchlá staniol. Málem se propadla studem a hbitÄ› mu vysvÄ›tlila, Å¾e jsem Ä•okoládu darovala dÄ›tem já.
Myslím, Å¾e ten oÅ™í&scaron;ek, který se mu tenkrát vzpÅ™íÄ•il v krku, má trvalou Å¾ivotnost, protoÅ¾e ho od té doby dusí
kdyÅ¾ mÄ› uvidí.
UvaÅ¾ují-li rodiÄ•e s patÅ™iÄ•ným pÅ™edstihem o volbÄ› budoucího povolání své pÄ›tileté ratolesti,
matka svého synka spí&scaron; jako univerzitního profesora neÅ¾ jako noÄ•ního hlídaÄ•e v Kovo&scaron;rotu, a otec,
protÄ›Å¾ující fotbalovou kariéru, by vidÄ›l synátora radÄ›ji v útoku Realu Madrid neÅ¾ jako fotbalového sudího okresního
pÅ™eboru pronásledovaného pÅ™es pole partou místních fandÅ¯, protoÅ¾e jejich Vencovi odpískal nÄ›jaký sporný ofsajd.
chápu.
PÅ™edstavujete-li svého syna dÅ¯leÅ¾ité náv&scaron;tÄ›vÄ›, dozajista ji více oslní tÅ™icetiletý filmový producent, m
sláva, stejnÄ› starý pikolík ten dojem neudÄ›lá, i kdyby chodil obden do kina. MÅ¯Å¾e v&scaron;ak nastat i opaÄ•ný pÅ™ípad.
Stará teta, které se synovec svÄ›Å™í, Å¾e by se jednou rád zabýval knowledge managementem, si v panice pomyslí, Å¾e by
bylo lep&scaron;í, kdyby jejich Milo&scaron;ek aÅ¾ do dÅ¯chodu nÄ›kde ve skladu rovnal &scaron;katule, protoÅ¾e to si
dovede alespoÅˆ pÅ™ibliÅ¾nÄ› pÅ™edstavit.
Chápu i zoufalého otce, který si léta brousí zuby na to, Å¾e nechá syna vyuÄ
automechanikem a pak se potupnÄ› svÄ›Å™uje chlapÅ¯m na dílnÄ›: &bdquo;PÅ™edstavte si, Å¾e ten ná&scaron; holomek ch
na medicínu. Je tohleto moÅ¾ný? PÅ™itom kam se v rodinÄ› podívá&scaron;, v&scaron;ichni máme paj&scaron;l dobrej, ale
mÄ› furt chrochtá startér a &scaron;várovi prokluzuje spojka. A to nemluvím o tÄ›ch jejich platech. DoktoÅ™i imrvére
stávkujou kvÅ¯li tomu, jakou berou almuÅ¾nu a chlapi, uznejte, uÅ¾ jste nÄ›kdy vidÄ›li stávkovat automechaniky?"
KaÅ¾d
zkrátka budoucnost svého potomka maluje jinak. NÄ›která rodiÄ•ovská pÅ™ání jsou pÅ™itom velice skromná. StaÄ•í, kdyÅ¾ z
jejich dÄ›Å¥átka vyroste slu&scaron;ný Ä•lovÄ›k, který hlasitÄ› zdraví sousedy a nevyskytuje se na titulních stránkách novin v
souvislosti s novým korupÄ•ním skandálem. Nebo jako mÅ¯j kamarád Michal, který pÅ™i pohledu na svého pÄ›tiletého
Rostíka trval na tom, Å¾e chlapec mÅ¯Å¾e jednou dÄ›lat klidnÄ› tÅ™eba metaÅ™e, hlavnÄ› kdyÅ¾ nebude gay.
Michal to
umÄ›leckém prostÅ™edí, kde se Ä•tyÅ™procentní men&scaron;ina obÄ•as vyskytovala v pÅ™esile, a aÄ•koli lidsky mu to nev
pÅ™esto mu jeden Ä•as rejdil tÄ›lem nÄ›jaký chlapácký hormon, který se pro budoucnost doÅ¾adoval vnouÄ•at, zachování rod
pÅ™íjmení Pazderka.

Jednou Michal na letní dovolené málem ze&scaron;ílel.
Zastavili se cestou v malém obchodÄ› se smí&scaron;eným
zboÅ¾ím, a zatímco jeho Å¾ena doplÅˆovala zásoby potravin, Michal se synkem zamíÅ™ili k hraÄ•kám. Kamarád chtÄ›l synov
koupit nÄ›co opravdu muÅ¾ného, tak mu zaÄ•al vnucovat bakelitový tank, indiánskou Ä•elenku a propisovaÄ•ku s málo
obleÄ•enou sleÄ•nou. PÄ›tiletý RosÅ¥a vrtÄ›l zarputile hlavou a doslova se rozzáÅ™il blahem aÅ¾ pÅ™i pohledu na dÄ›tskou
Tu chtÄ›l.
Michala obcházely mrákoty. KdyÅ¾ se k nim pÅ™ipojila jeho Å¾ena, Rostíkovi se právÄ› koulely po tváÅ™ích sl
hrachy a kvílel, Å¾e chce tu Å¾ehliÄ•ku, zatímco její brunátný manÅ¾el Å™val, Å¾e jedinÄ› pÅ™es jeho mrtvolu a mával mu
bakelitovým meÄ•em. KdyÅ¾ se zmatena podivnou situací zeptala, co tu proboha dÄ›lají za virvál, Michal zasípal:
&bdquo;Dá&scaron;o, uÅ¾ je to tady, ná&scaron; kluk je gay."
Dá&scaron;e dalo hodnÄ› práce manÅ¾elovi vysvÄ›tlit, Å¾e
chlapeÄ•ek tráví vÄ›t&scaron;inu Ä•asu s ní, tudíÅ¾ je logické, Å¾e jí obÄ•as zatouÅ¾í pomáhat a o napaÅ™ovací Å¾ehliÄ•k
tuhle doma pÅ™etahovali. AÅ¾ se Michal bude doma ohánÄ›t &scaron;roubovákem a pÅ™íklepovou vrtaÄ•kou tak Ä•asto jako
hadrem na nádobí, tak chlapec bude mít k dispozici i muÅ¾ský vzor. Nakonec se situace obrátila. Z obchÅ¯dku vycházel
blaÅ¾ený Rostík s Å¾ehliÄ•kou v podpaÅ¾í a otrávený Michal, kterému Dá&scaron;a koupila broÅ¾urku Domácí kutil.
Moj
sousedku zase jednou dostal do úzkých syn, který po náv&scaron;tÄ›vÄ› pouÅ¥ových atrakcí asi pÅ¯l roku trval na tom, Å¾e
bude dÄ›lat toho pána, co vodí dokola poníky a vozí na nich dÄ›ti. KdyÅ¾ uÅ¾ pomalu zaÄ•ala nacházet k tomuto povolání jak
takýs vztah a omlouvala chlapcovu volbu tím, Å¾e bude alespoÅˆ dÄ›lat na Ä•erstvém vzduchu, zavyzvídala, co se mu konkrétn
na tomto zamÄ›stnání zalíbilo.
Syn se rozzáÅ™il. Nejvíc se mu zamlouvá, Å¾e pán od koníkÅ¯ nosí &scaron;pinavé
montérky, nechodí do &scaron;koly, utírá si nos do rukávu a nahlas sprostÄ› nadává.
Moc se tomu nedivte a
rad&scaron;i se zeptejte va&scaron;í EviÄ•ky, proÄ• chce být ekologickou aktivistkou. MoÅ¾ná se dozvíte, Å¾e to se vztahem k
pÅ™írodÄ› nemá zhola nic spoleÄ•ného, ale moc se jí jednou v televizních zprávách líbilo, jak jednoho nahánÄ›li kolem
atomové elektrárny, kdyÅ¾ tam lezl pÅ™es plot... NÄ›která dÄ›tská pÅ™ání bývají i národnostní. Je v&scaron;ak zajímavé, Å¾
kamarádÄ•in syn po pÅ™íchodu z multikina dychtil stát se Indiánem, ale po návratu z trÅ¾i&scaron;tÄ› je&scaron;tÄ› nikdy
neprojevil zájem býti Vietnamcem.
DÄ›tské touhy nemají prostÄ› s dospÄ›lými vizemi a ambicemi slitování. SmiÅ™te se s t
Å¾e va&scaron;e dítÄ› bude jen tÄ›Å¾ko chtít být v útlém vÄ›ku daÅˆovým poradcem, ale naprosto propadne pÅ™edstavÄ›, Å¾
bude jezdit s fekálem jako ten pán, co vám minulý týden vybíral Å¾umpu. A taky Å¾e nehodlá být sólistou státní opery, nýbrÅ¾
potulným muzikantem. ProtoÅ¾e tomu hodí do klobouku minci tÅ™eba i sólista opery, ale toulavý &scaron;umaÅ™ za vstupen
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divadla utrácet nebude. DÄ›tskému naturelu je zkrátka bliÅ¾&scaron;í ta paní, co chodí zapisovat stav elektromÄ›ru neÅ¾
uznávaný odborník na sémantiku.
A víte co?
Nechme to na nich. TÅ™eba jste právÄ› vy chtÄ›li být pÅ™ed lety popeláÅ
kominíkem, zatímco dneska se pachtíte s úÄ•etní uzávÄ›rkou a závidíte popeláÅ™Å¯m bezstarostnÄ› toulavou
svobodomyslnost a kominíkÅ¯m únik z reality pÅ™i pohledu na svÄ›t z vý&scaron;ky a po&scaron;etilé dotyky Å¾en touÅ¾ících
&scaron;tÄ›stí.
ZavÄ›tÅ™it byste v&scaron;ak mÄ›li, kdyÅ¾ va&scaron;e maliÄ•ká propadne okouzlení, Å¾e moc pÄ›kné p
vybírat drobné z ka&scaron;ny, ov&scaron;em tajnÄ›... ZdeÅˆka OrtováFejeton z knihy &bdquo;Století vhodné pro Å¾enu"(s
laskavým svolením autorky)
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