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KAMÃ•NKY
NedÄ›le, 13 zÃ¡Å™Ã- 2020

S â€žkamÃ-nkovÃ¡nÃ-mâ€œ jsem se setkala uÅ¾ na jaÅ™e. Jenom jsem dost dobÅ™e nevÄ›dÄ›la o co jde. RÃ¡no jsem Å¡la d
nakoupit v Coopu na snÃ-dani rohlÃ-ky. Cesta vede kolem kostelÃ-Ä•ka sv.VavÅ™ince a pÅ™ed nÃ-m na laviÄ•ce sedÄ›l malÃ½
andÄ›lÃ-Ä•ek, namalovanÃ½ na stÅ™Ã-brnÄ› nastÅ™Ã-kanÃ©m oblÃ¡zku. Tak jsem tak na to koukala, pÅ™emÃ½Å¡lela o tom
tam asi vzalo a proÄ• to tam vlastnÄ› je. OblÃ¡zek jsem obrÃ¡tila a na zadnÃ- stranÄ› bylo nÄ›jakÃ© pÄ›timÃ-stnÃ© Ä•Ã-slo a ma
tiskacÃ- "f".

Po nÃ¡vratu domÅ¯ jsem
ze zvÄ›davosti zaÄ•ala hrabat na fejsu, abych zjistila, o co se jednÃ¡.
A VÃ•SLEDEK?

Ten oblÃ¡zek tam nebyl
Å¾Ã¡dnou nÃ¡hodou. BÄ›hem karantÃ©ny se lidÃ© doma nudili a vymÃ½Å¡leli rÅ¯znÃ© Ä•innosti,
jak sebe a hlavnÄ› dÄ›ti nÄ›jak zabavit. UkÃ¡zalo se, Å¾e v tomto pÅ™Ã-padÄ› jde o
vÃ½tvarnou Ä•innost sledovanou na sociÃ¡lnÃ-ch sÃ-tÃ-ch, kterÃ¡ mÃ¡ i charitativnÃÃºÄ•el.
SvÃ½mi vÃ½tvory i Ãºlovky se chlubÃ- nejen dÄ›ti, ale i
dospÄ›lÃ-. MÅ¯Å¾e se zapojit kdokoliv, staÄ•Ã- si najÃ-t vhodnÃ½ oblÃ¡zek, popustit
uzdu svÃ© fantazii a oblÃ¡zek pomalovat, nejlÃ©pe akrylovÃ½mi barvami.
A potom svÅ¯j kamÃ-nek zanechÃ¡te nÄ›kde na dobÅ™e viditelnÃ©m
mÃ-stÄ›, aby mohl nÄ›komu udÄ›lat radost. Ten, kdo ho najde, si ho mÅ¯Å¾e jenom
prohlÃ©dnout a vyfotit, takÃ© ho mÅ¯Å¾e pÅ™emÃ-stit na jinÃ© mÃ-sto, a nebo, pokud se
mu opravdu zalÃ-bÃ-, mÅ¯Å¾e si ho nechat. Ale kdyÅ¾ si ho nechÃ¡, mÄ›l by na oplÃ¡tku
udÄ›lat zase nÄ›co pro druhÃ©.
Je to na nÄ›m, tÅ™eba poslat nÄ›jakou DMS, nebo jako tÅ™eba jÃ¡,
poslat pÄ›tikaÄ•ku na psÃ- Ãºtulek Lesan, co mÃ¡ sÃ-dlo na HrombabÄ› v Kralupech.
Odkud byl ten andÄ›lÃ-Ä•ek, to uÅ¾ jsem nezjistila, druhÃ½ den byl fuÄ•
a to Ä•Ã-slo na zadnÃ- stranÄ›, kterÃ© se ukÃ¡zalo bÃ½t poÅ¡tovnÃ-m smÄ›rovacÃ-m Ä•Ã-slem,
jsem si nepamatovala.

Ale od tÃ© doby mnÄ› na oknÄ› pÅ™istÃ¡ly dalÅ¡Ã- dva malovanÃ© kamÃ-nky,
jeden s motÃ½lkem aÅ¾ z Humpolce a zubatÃ½ smajlÃ-k z Prahy 11. MotÃ½lka jsem
poslala do svÄ›ta, evidentnÄ› to byl svÄ›tobÄ›Å¾nÃ-k, ale smajlÃ-ka jsem si na oknÄ›
nechala.

Deeres

P.S. kdyÅ¾ si zadÃ¡te do vyhledÃ¡vaÄ•e "kamÃ-nkovÃ¡nÃ-", tak vÃ¡m toho vyjede hafo... tÅ™eba tohle:
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