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StÅ™eda, 25 duben 2007

Bojím se bouÅ™ky. Moc se bojím bouÅ™ky a stejnÄ› jako psa, také Zuzi bys nevyhnal do té sloty. Nepamatuji se, Å¾e bych nÄ
courala de&scaron;tÄ›m a tanÄ•ila jako on a uÅ¾ívala si &ndash; byÅ¥! vzdálené bouÅ™ky. Ne, na mou du&scaron;i Å¾e ne.
PÅ™ijdou ale chvíle, kdy musí&scaron; &hellip; musí&scaron; sebrat odvahu a udÄ›lat i to, na co sis myslela, Å¾e
nemá&scaron;! Stalo se to loni 31.3. na Noci s Andersenem. Znáte?

Celostátní, a nyní i mezinárodní, akce, kdy se spí s dÄ›tmi v knihovnách a pÅ™ipravují se rÅ¯zné dobrodruÅ¾né záÅ¾itky a h
a soutÄ›Å¾e. V na&scaron;í knihovnÄ› jsme kromÄ› jiných lahÅ¯dek pÅ™ipravili pro star&scaron;í dÄ›ti dobrodruÅ¾nou cestu m
výstupem na vÄ›Å¾ kostela, prohlídkou roubenky, náv&scaron;tÄ›vou hÅ™bitova a tajemným vzkazem u staré márnice a
nakonec zlatý hÅ™eb: uÅ¾ za tmy nám mÄ›l cca 1 km za mÄ›stem pÅ™edat tajemný jezdec na koni s louÄ•í strom, tzv. pohádk

JiÅ¾ kdyÅ¾ jsme vycházeli z knihovny s dvaceti dÄ›tmi, nevypadalo poÄ•así valnÄ› a Ä•ím dále tím více se mraÄ•ilo. S pÅ™
hÅ™bitov se zaÄ•alo i blýskat, setmÄ›lo se úplnÄ› a z nebe zaÄ•ala prý&scaron;tit voda. Bylo to stra&scaron;né. V momentÄ› jsm
byli v&scaron;ichni doslova do poslední nitky mokÅ™í, bouÅ™ka zuÅ™ila pÅ™ímo nad námi a tma a vítr. Bylo to
nejstra&scaron;nÄ›j&scaron;í nadÄ›lení, jaké jsem si dovedla pÅ™edstavit a bála bych se i v teple domova!
V Å¾ivotÄ› jsem
takového na vlastní kÅ¯Å¾i nezaÅ¾ila.
Ale copak já? MÄ›li jsme zodpovÄ›dnost za dÄ›ti a také za konÄ› :o)&hellip;
Shr
se do jednoho chumlu a nechali hlasovat. Nikdo se nechtÄ›l vrátit a tak jsme &scaron;li dál. Bylo to nÄ›co
nepÅ™edstavitelného. UÅ¾ kdyÅ¾ jsme vycházeli ze hÅ™bitova, byli jsme durch mokÅ™í. A to nás je&scaron;tÄ› Ä•ekaly cca
chÅ¯ze do teplého pelí&scaron;ku&hellip; Do&scaron;li jsme &hellip; kÅ¯Åˆ nám dojel kousek naproti a my pÅ™evzali
pohádkovník.
A pak rychle do knihovny. Je&scaron;tÄ› Å¾e jsme mÄ›li suchá pyÅ¾ama a baÄ•kory. A v provozu akumulaÄ•
kamna. Do rána se nám podaÅ™ilo v&scaron;e tak nÄ›jak vysu&scaron;it, aby dÄ›ti nemusely domÅ¯ v pyÅ¾amech a
baÄ•korách &hellip;
Ráno jsme zji&scaron;Å¥ovali, co se jim nejvíce líbilo. No, co byste Å™ekli? SamozÅ™ejmÄ›.. ta bouÅ™
dé&scaron;Å¥ a vítr. Ta "krev pot a slzy &hellip;" Zuzi
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