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BYDLETE SPRÃ•VNÄš I BEZ ÄŒASOPISÅ®
PondÄ›lÃ-, 26 zÃ¡Å™Ã- 2016

Jestli máte byt nebo dÅ¯m, je&scaron;tÄ› to není domov. Aby se z nÄ›j stal útulÅˆouÄ•ký domÅ¯vek , musíte ho nejprve tzv.
zabydlet a s tzv. zabydlením vám poradí specializované Ä•asopisy jako MÅ¯j dÅ¯m, PÄ›kné bydlení, Moderní byt, Rodinný
dÅ¯m, Domov nebo Bydlení. Tyto Ä•asopisy neÄ•tÄ›te. Jsou plné obrázkÅ¯, reklam a rad, jak správnÄ› bydlet a pochopíte z
nich akorát tak tÅ™i vÄ›ci: 1) Vy nikdy správnÄ› bydlet nebudete. 2) Ke správnému bydlení potÅ™ebujete ze v&scaron;eho
nejvíc zku&scaron;eného fotografa a Photoshop. 3) Vy nikdy! Chápete? NIKDY!

Abyste si nemuseli v&scaron;echny ty stra&scaron;né Ä•asopisy pÅ™edplácet, Å™eknu vám to podstatné, co se v nich dá
o správném bydlení nalézt: 1. Úvodník, napsaný milkou kolem Ä•tyÅ™icítky. S vyfocenými místnostmi v Ä•asopise má spoleÄ•
jednu vÄ›c: k tomu, aby vypadala pouÅ¾itelnÄ›, potÅ™ebovala zku&scaron;eného fotografa a spoustu Photoshopu. 2.
Sedmistránkový Ä•lánek o zelené barvÄ›, nenápadnÄ› prokládaný pÅ¯lstránkovými reklamami firem, co vyrábÄ›jí zelenou
barvu. 3. ÄŒtrnáct stránek reklam, kamuflovaných jako Ä•lánek o tom, jak má správnÄ› vypadat bydlení pro malé holÄ•iÄ•ky.
Texty jsou plné frází typu &bdquo;dispozice prostoru si vyÅ¾ádala netradiÄ•ní Å™e&scaron;ení&ldquo; a &bdquo;barevnost
doplÅˆkÅ¯ vyplynula z pouÅ¾itých materiálÅ¯&ldquo; a bývají doplnÄ›né obrázky antiseptických, inertních pokojíÄ•kÅ¯, v nichÅ¾
naaranÅ¾ované rozesmáté holÄ•iÄ•ky, kterým ve Photoshopu nÄ›kdo vyretu&scaron;oval pÅ™irozený sklon v&scaron;ech malý
holÄ•iÄ•ek chovat se jako ufrfÅˆané fifleny. Nemusíte to ov&scaron;em Ä•íst, staÄ•í vÄ›dÄ›t, Å¾e bydlení pro malé holÄ•iÄ•ky má
rÅ¯Å¾ové, inspirující a nesmyslnÄ› drahé. 4. &Scaron;estnáct stránek na téma matrace a spánek. Netu&scaron;il jsem, Å¾e
se dá na takové téma napsat tolik textu aÅ¾ do doby, neÅ¾ jsem u tohohle Ä•lánku usnul. 5. Rozhovor s Významným
Designérem. &bdquo;Chci, aby mé vÄ›ci byly nejen hezké a originální, ale aby se i dobÅ™e pouÅ¾ívaly,&ldquo; Å™íká Význam
Designér. Významný Designér je vÅ¾dy pohledný, vlivný muÅ¾ mezi pÄ›tadvaceti a Ä•tyÅ™iceti lety, pÅ™iÄ•emÅ¾ tím &bdquo
myslím &bdquo;s významným vlivem na hormonální hladinu Å¾en, kupujících Ä•asopisy o bydlení&ldquo;. 6. &Scaron;est stra
reklamy, maskované jako galerie &bdquo;vychytávek&ldquo;, kde naleznete skvosty typu &bdquo;ko&scaron;ík pro
vnitÅ™ní pouÅ¾ití, vyrobený z recyklovaných pantoflí (1 390 KÄ•)&ldquo;. Opravdu. 7. Sedm stránek na téma &bdquo;roura a
ji pouÅ¾ít&ldquo;. 8. Rozhovor s Významnou Designérkou. &bdquo;Dávám dÅ¯raz na krásu a detail,&ldquo; Å™íká
Významná Designérka, jejíÅ¾ svícny, lampy, mísy a vázy (nic jiného Významné Designérky a Významní DesignéÅ™i nenavrhuj
si mÅ¯Å¾ete zakoupit. Významná Designérka je vÅ¾dy elegantní a svá, pÅ™iÄ•emÅ¾ tím &bdquo;svá&ldquo; myslím
&bdquo;taková, aby se s ní dokázaly identifikovat Å¾eny, kupující Ä•asopisy o bydlení, kdyÅ¾ doma vyrábÄ›jí andÄ›líÄ•ky z ruli
toaletního papíru&ldquo;. 9. Desetistránkový Ä•lánek s názvem &bdquo;Pro radost i uÅ¾itek&ldquo;. Text je o Ä•emkoli, na co
si inzerenti zrovna zadali reklamu, a je provázený obrázky rozesmátých lidí, &scaron;Å¥astných z toho, Å¾e si reklamní
agentura vybrala právÄ› je jako ideální jedince pro propagaci nové generace komínových vloÅ¾ek. 10. Osmnáct stran
o stavebních materiálech. Odborné texty o kroÄ•ejové tlumivosti jsou doplnÄ›né obrázky svalnatých fachmanÅ¯, kteÅ™í
v hygienicky Ä•istých, dokonale nasvícených prostorách staví z vypucovaných tvárnic a lesknoucích se dÅ™evÄ›ných desek nÄ›
neurÄ•ité vÄ›ci. Vypadají jako parta chirurgÅ¯, co infiltrovala Minecraft. 11. ÄŒtyÅ™i stránky s receptem na výrobu nÄ›jakého
zútulÅˆovadla. ÄŒasto jde o jednoduchý postup, jak si snadno a rychle vyrobit z odpadÅ¯ nÄ›jaký jiný odpad. 12. Variace na bo
2 aÅ¾ 11 je&scaron;tÄ› jednou nebo, nedejboÅ¾e, i víckrát dokola. 13. Rozhovor s nejznámÄ›j&scaron;í Ä•eskou výrobkyní ln
&scaron;tuclÅ¯ o tom, jak správnÄ› bydlí. Dozvíte se v nÄ›m, jak díky svému pÅ™ístupu ke &scaron;tuclÅ¯m dokázala pÅ™ed sv
haciendou skloubit citlivost japonské zenové zahrádky s betonovou fontánkou a krytým bazénem. 14. Nabídka
pÅ™edplatného a obsah pÅ™í&scaron;tího Ä•ísla (který je jen mírnou variací bodÅ¯ 2 aÅ¾ 13). 15. TiráÅ¾, z níÅ¾ lze vyÄ•ís
z 98 % tvoÅ™ena Å¾enami, coÅ¾ vysvÄ›tluje úplnÄ› v&scaron;e. Kdyby totiÅ¾ takovýhle Ä•asopis mÄ›li vydávat chlapi, skonÄ
uma&scaron;tÄ›ným letákem, na nÄ›mÅ¾ by stálo, Å¾e útulno je v&scaron;ude, kde je televize a pivo. JAN FLA&Scaron;KA,
autor je bydlenka
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