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CO S TÃ•M?
ÄŒtvrtek, 11 kvÄ›ten 2017

Ne, nechci konkurovat Nerudovi, chci se fakticky poradit. Nejspí&scaron; vÄ›t&scaron;ina z vás - minimálnÄ› ti o nÄ›co
dospÄ›lej&scaron;í, máte doma nÄ›jaké to "sklo a porcelán", tedy nÄ›jaké to drahé staroÅ¾itné a pÅ™eváÅ¾nÄ› zdÄ›dÄ›né krá
"nÄ›co". HrneÄ•ky a talíÅ™ky, co mají na spodku velmi vzácná razítka, vázy, ko&scaron;íÄ•ky, mistiÄ•ky a skleniÄ•ky - pÅ™ekrá
vybrou&scaron;ené a tak drahé, Å¾e se to vyndá jen jednou za rok, umeje, vyle&scaron;tí a zase dá na své místo.

Taky mám &bdquo;cinkostn&ldquo;, jak Å™íkávala moje nejmilovanÄ›j&scaron;í babiÄ•ka, jinak erc sudetská NÄ›mka.
NejhodnÄ›j&scaron;í babiÄ•ka, kterou jsem nesmírnÄ› milovala, si vzala Ä•eského Å¾elezniÄ•ního inÅ¾enýra, který se vÄ›nova
Å¾eleznic a nádraÅ¾í po celé na&scaron;í tehdej&scaron;í zemi. Tím pádem se témÄ›Å™ celý Å¾ivot stÄ›hovali &ndash; pár le
bydleli tam, pár let jinde &ndash; jak dostavÄ›li, sbalila se celá velká domácnost a jelo se dál. Po téhle babiÄ•ce
mám napÅ™íklad jednu pÅ™ekrásnou Ä•ínskou soupravu. HrneÄ•ky jsou prÅ¯svitné, pÅ™ekrásnÄ› zdobené a je to o strach, kd
je meju. Vzpomínám, jak mi vyprávÄ›la, Å¾e mÄ›la extra proutÄ›ný kufÅ™ík, do kterého to vÅ¾dy pÅ™i kaÅ¾dém stÄ›hování u
Po mamince mám toho hodnÄ› &ndash; protoÅ¾e jsem zdÄ›dila i celou její &bdquo;porcelánovo-sklenÄ›nou výbavu&ldquo;,
kterou kdysi dostala ona, a navrch se podobnými krásniÄ•kami za mého mládí lidé obdarovávali. VlastnÄ› i já uÅ¾ jsem
pár kouskÅ¯ pÅ™edala dceÅ™i&hellip;

Ale v poslední dobÄ› jsem si v&scaron;imla, Å¾e se tyhle vzácné zbyteÄ•nosti z nových bytÅ¯ vytratily. Bydlení je hra, Jak se
staví sen a dal&scaron;í televizní poÅ™ady, ve kterých se vytváÅ™í vzorové a moderní bydlení (obÄ•as se dívám, ale nÄ›jak an
jednomu nemohu pÅ™íjít na chuÅ¥), nic podobného uÅ¾ nepouÅ¾ívají. PÅ¯vodní nábytek vyhodí a v novém nich podobného u
není. Dokonce jsem si pÅ™edsevzala, Å¾e do obou poÅ™adÅ¯ napí&scaron;u designérÅ¯m dotaz, kam to pak pÅ™ijde, kdyÅ¾
byt pÅ™edÄ›lají? Do &scaron;katulí a do sklepa? Nebo do staroÅ¾itnictví Ä•i do bazarÅ¯?
A to je právÄ› otázka, kterou vám
chci dát: také tohle je&scaron;tÄ› doma máte, obÄ•as umyjete, vyle&scaron;títe&hellip; Nebo jste nÄ›kam schovali, do
neviditelna dali? Má to je&scaron;tÄ› pro nÄ›koho cenu? Ano, já vím, Å¾e mnohdy nejen finanÄ•ní cenu velikou, ale chtÄ›jí to
vÅ¯bec je&scaron;tÄ› mladí doma mít? d@niela
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