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Mezi pÄ›ti aÅ¾ devíti léty mi nuda byla cizím slovem. Vím, Å¾e jsem byl jsem neposeda. TuÅ¾ka, pastelky a vodovky, to byli
parÅ¥áci pÅ™i mém okouzlení kvÄ›tinami a ilustrovanými obrázky z pohádkových kníÅ¾ek. Hrát pro dÄ›ti z ulice loutkové
divadélko jsem pÅ™ímo vyhledával a byly to mé &scaron;Å¥astné chvíle. Divadélko mnÄ› nechal na památku kamarádspoluÅ¾ák, který se nÄ›kdy v na&scaron;ich sedmi letech se vystÄ›hoval s rodiÄ•i do NÄ›mecka.

Miloval jsem Ä•tení v&scaron;eho, co mne zaujalo. Rodokapsy, Hochy od BobÅ™í Å™eky, encyklopedie, a hlavnÄ› kníÅ¾k
nejmilej&scaron;í - Káju MaÅ™íka. Jeho pÅ™íbÄ›hy a dobrodruÅ¾ství byly i pÅ™íbÄ›hy moje. Byl jsem okouzlen létáním, letad
Piloti byli pro mne hrdinové.
TéÅ¾ jsem se uÅ¾ od mala tÄ›&scaron;il do &scaron;koly. Musel jsem se co nejdÅ™íve nauÄ•
a psát. Psát jsem potÅ™eboval téÅ¾ proto, abych si mohl napsat pohádky a hry pro mé loutkové divadélko. Jen jsem
písmenkám pÅ™i&scaron;el na chuÅ¥, vznikl mÅ¯j první Ä•tenáÅ™ský deník. První stránky deníÄ•ku zaplnil pÅ™íbÄ›h Hvízda
Dana, Ka&scaron;párkova dobrodruÅ¾ství, Ho&scaron;i od BobÅ™í Å™eky, Å™íbÄ›hy a skotaÄ•ení Káji MaÅ™íka. NechybÄ›
písnÄ›, kterou mám rád dodnes - Nebe&scaron;tí jezdci...
V&scaron;e doplnÄ›no vlastníma malÅ¯vkama a kresbiÄ•kama. Hotový poklad.
ÄŒtenáÅ™ský deník vzal chlubílek do
&scaron;koly. SpoluÅ¾áci nevÄ›Å™ícnÄ› koukali a docela s obdivem prohlíÅ¾eli mé dílko. A pani uÄ•itelka? Pardon,
&bdquo;sou&scaron;ka uÄ•itelka&ldquo;, .a &bdquo;sou&scaron;ka&ldquo;uÄ•itelka? Ta mi ho zabavila. Takové Ä•tení prý do
&scaron;koly nepatÅ™í. Místo pochvaly jsem stál pÅ™ed panem Å™ídícím. Nechápal a ani jsem pochopit nemohl, proÄ•? Pro
to &scaron;patné? TvoÅ™il jsem to s láskou ke Ä•tení.
V té dobÄ› bylo základní vzdÄ›lávání rozdÄ›leno na &scaron;kolu
obecnou a &scaron;kolu mÄ›&scaron;Å¥anskou. Obecní &scaron;kole &scaron;éfoval &bdquo;pan Å™ídící&ldquo;. Pan Å™id
byl bezva chlap, dobrý kantor a psycholog. VÅ¾dyÅ¥ byl téÅ¾ mladej a téÅ¾ romantickým klukem.
Doma chlubílek byl tátou
pouÄ•en o náleÅ¾itém chování a mÅ¯j první Ä•tenáÅ™ský deník mi pan Å™idicí vrátil na konci první Ä•i druhé tÅ™ídy&hellip; J
dávno a nÄ›které detaily jiÅ¾ si nepamatuji.
-doktor-
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