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Tohle, o Ä•em vÃ¡m dnes budu psÃ¡t, se na Kudlance uÅ¾ pÃ¡rkrÃ¡t pÅ™etÅ™Ã¡salo, a stejnÄ› tak se obÄ•as Å™eÅ¡Ã- i jinde
myslÃ-m, Å¾e to v souÄ•asnÃ© dobÄ› leÅ¾Ã- v hlavÃ¡ch mnoha dalÅ¡Ã-ch
lidÃ- - a nejen jako drobnÃ½ problÃ©m. PtÃ¡te se co? KNIHY. Ty krÃ¡snÃ© papÃ-rovÃ©, broÅ¾ovanÃ© i vÃ¡zanÃ©, beletrie i n
knihy nejrÅ¯znÄ›jÅ¡Ã-ch kvalit, stÃ¡Å™Ã-, oborÅ¯, cen... VÅ¡echny ty, kterÃ© mÃ¡te doma.
U
nÃ¡s v rodinÄ› je Ä•tenÃ- vÃ-cemÃ©nÄ› dÄ›diÄ•nÃ¡ zÃ¡tÄ›Å¾. Moje maminka i tÃ¡ta Ä•etli
jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÃ¡stupem do Å¡koly, jÃ¡ svoje prvnÃ- knÃ-Å¾ky milovala uÅ¾ od
pÄ›ti. A taky jsem v pÄ›ti nastoupila do prvnÃ- tÅ™Ã-dy. No, Å¡est mi bylo aÅ¾
za tÅ™i mÄ›sÃ-ce po nÃ¡stupu do Å¡koly. Moje knihovniÄ•ka mi velmi brzy
pÅ™estala staÄ•it, respektive nebylo tolik penÄ›z, aby mi ji rodiÄ•e
doplÅˆovali tak Ä•asto, jak bych potÅ™ebovala. Nejprve jsem pÅ™elouskala
vÅ¡echno Ä•itelnÃ© ve Å¡kolnÃ- knihovnÄ› (moc tam toho tehdy nebylo), potÃ©
jsem asi Ä•tyÅ™i roky jezdila vÅ¾dy po Å¡kole do Ä•Ã-tÃ¡rny DÄ›tskÃ©ho domu na
praÅ¾skÃ½ch PÅ™Ã-kopech. Dokonce
jsem velmi brzy mÄ›la fantastickou funkci, Å¾e jsem smÄ›la sedÄ›t za
stoleÄ•kem, ke kterÃ©mu si chodili tamÄ›jÅ¡Ã- Ä•tenÃ¡Å™i pÅ¯jÄ•ovat knÃ-Å¾ky. Ne, ty
se nenosily domÅ¯, to si jen dÄ›ti, "odloÅ¾enÃ© nakupujÃ-cÃ-mi rodiÄ•i", tam
mohli klidnÄ› pÃ¡r hodin sedÄ›t a Ä•Ã-st. PochopitelnÄ›, Å¾e to bylo velmi
vÃ½hodnÃ© jak pro mne, tak pro onu panÃ-, kterÃ¡ mÄ›la to vyhledÃ¡vÃ¡nÃ- a
zapisovÃ¡nÃ- pÅ¯jÄ•enÃ½ch knÃ-Å¾ek na starosti - ona si mohla jÃ-t v pohodÄ›
nakoupit, pÅ™Ã-padnÄ› si jen v tamÄ›jÅ¡Ã- ÃºÅ¾asnÃ© cukrÃ¡rnÄ› vypÃ-t kafe s
kamarÃ¡dkou. A jÃ¡ byla po
tu dobu panÃ- nad veÅ¡kerÃ½m tÃ-m zÃ¡kulisÃ-m, hlavnÄ› nad knÃ-Å¾kami, kterÃ© byly
v "zadnÃ-ch" regÃ¡lech, kterÃ© nebyly ve veÅ™ejnÃ©m seznamu. A tak jsem
Ä•etla a Ä•etla a Ä•etla... VÅ¡echno moÅ¾nÃ© a hlavnÄ› i nemoÅ¾nÃ©. Hltala jsem
ty ÃºÅ¾asnÃ© knihy pÅ™Ã-mo nÃ¡ruÅ¾ivÄ›. StejnÄ›
tak rÃ¡da jsem chodila do MÄ›stskÃ© knihovny a o nÄ›co pozdÄ›ji, tak od
Ä•trnÃ¡cti, do velkÃ© knihovny univerzitnÃ-, v praÅ¾skÃ©m Klementinu. V
tamÄ›jÅ¡Ã- studovnÄ› jsem se cÃ-tila jak ryba ve vodÄ›, brzy jsem vÄ›dÄ›la, co
kde je, co vÅ¡echno jeÅ¡tÄ› Ä•ekÃ¡, abych si to pÅ™eÄ•etla... Jednu dobu jsem nesmÃ-rnÄ› rÃ¡da Ä•etla starÃ© Ä•asopisy. To
takovÃ¡ nÃ¡dhera... Byl
to ÃºplnÄ› jinÃ½ svÄ›t neÅ¾ ten, kterÃ½ mne tehdy obklopoval. A navÃ-c mohla jsem to vyÄ•tenÃ© jeÅ¡tÄ› konfrontovat s maminkou, kterÃ¡ v tÃ© dobÄ›
byla "holka mladÃ¡".

Ale uÅ¾ musÃ-m k tÃ©matu - toÄ•Ã-m se stÃ¡le okolo a ne a ne "o tom" zaÄ•Ã-t psÃ¡t - o tom, Å¾e si nevÃ-m rady s knihami.
A vlastnÄ› i s Ä•asopisy ...

Za
ta dlouhÃ¡ lÃ©ta se mi toho vÅ¡eho doma nashromÃ¡Å¾dilo... Po mamince jsem
zdÄ›dila obsÃ¡hlou sbÃ-rku knih, sama si je celÃ½ Å¾ivot kupuju. I kdyÅ¾ - asi
pÅ™ed pÄ›ti lety jsem si vydala "vlastnoruÄ•nÃ- zapÅ™isÃ¡hlÃ½ zÃ¡kaz
jakÃ©hokoliv dalÅ¡Ã-ho nÃ¡kupu" - kterÃ½ mohu pÅ™ekroÄ•it jen ve velice nutnÃ©m
pÅ™Ã-padÄ›. Jo, o tom by se
dalo taky debatovat... Ale uÅ¾ si opravdu nekupuji knÃ-Å¾ky 4x do mÄ›sÃ-ce,
tak pÃ¡rkrÃ¡t do roka. Ale je fakt, Å¾e jich celkem stejnÄ› tolik,
minimÃ¡lnÄ›, dostÃ¡vÃ¡m prezentem. A teÄ• baby a chlÃ¡pkovÃ© - raÄ•te! (Ty ne, NÄŒ, ty jsi mi uÅ¾ nÄ›kolikrÃ¡t Å™ekl, Å¾e b
hned a fofrem vyhodil, jÃ¡ vÃ-m, tak ty mi to uÅ¾ sem nepiÅ¡ :- ))).) NapiÅ¡te
mi, jak Å™eÅ¡Ã-te vy - pÅ™ebytek knih v domÃ¡cnosti.... Mj. probÃ-rÃ¡m a
probÃ-rÃ¡m a rozdÃ¡vÃ¡m a rozdÃ¡vÃ¡m... Ale nÄ›jak to stÃ¡le moc neÅ™Ã-dne. MÃ¡m
v loÅ¾nici celou jednu dlouhou stÄ›nu coby knihovnu - od zemÄ› po strop,
od okna ke dveÅ™Ã-m. Z druhÃ© strany jakbysmet. V pÅ™edsÃ-ni je takÃ© ta
dlouhÃ¡ stÄ›na "zaknihovÃ¡na". V obÃ½vÃ¡ku takÃ©... OhlednÄ› Ä•asopisÅ¯ jsem to uÅ¾ vyÅ™eÅ¡ila - prostÄ› jich obÄ•as dÃ¡m
kontejnerÅ¯m... ale jeÅ¡tÄ› jich stÃ¡le mÃ¡m hoooodnÄ›....
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Jo, pokud byste nÄ›kterÃ¡ mÄ›la zÃ¡jem o BURDU, VYÅ Ã•VÃ•NÃ•,HÃ•ÄŒKOVÃ•NÃ•,PLETENÃ•,
PRAKTICKOU Å½ENU, NEUE MODE, NÃ•Å ÃšTULNÃ• DOMOV, PRAKTIK atd. atd. - a dalÅ¡Ã- podobnÃ© Ä•asopisy - mÃ¡m
vÅ¾dy nÄ›kolik roÄ•nÃ-kÅ¯... Tak pokud chcete, ozvÄ›te se - jinak to holt pÅ¯jde "do pryÄ•".
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