Kudlanka

BOJÃ•TE SE? O DÄšTI, O SEBE?
PondÄ›lÃ-, 25 Å™Ã-jen 2010

Snad mi nikdo neupÅ™e, Å¾e je dnes (ohlednÄ› bezpeÄ•nosti) ponÄ›kud jiná situace, neÅ¾ dejme tomu pÅ™ed tÅ™iceti Ä•i ví
Jako puberÅ¥aÄ•ka jsem zaÅ¾ila ranÄ•átka v parku na laviÄ•ce, pusinkování pÅ™i mÄ›síÄ•ku (tamta hvÄ›zdiÄ•ka je moje a sví
tebe!), pÄ›&scaron;í cesty z taneÄ•ních noÄ•ní Prahou i noÄ•ními parky... Bez starostí i obav.

Moje dÄ›ti (nyní ve vÄ›ku nÄ›kterých z vás) je&scaron;tÄ› zaÅ¾ily dobu, kdy po pÅ™íchodu ze &scaron;koly letÄ›la ta&scar
kouta a ony ven, mezi v&scaron;echny ostatní, dÄ›ti tenkrát bÄ›haly celé odpoledne venku, spoleÄ•nÄ› se v&scaron;emi
dal&scaron;ími. Bez starostí i obav. S obÄ›ma mrÅˆousky jsem chodívala do lesoparku; dnes bych tam sama ne&scaron;la ani
za nic. Nedávno jsem tamtudy &scaron;la s pÅ™ítelkyní, bylo letní Ä•asné odpoledne - a dostaly jsme se z niÄ•eho nic do jakési
lesní ubytovny zdej&scaron;ích bezdomovcÅ¯.
Pravda je, Å¾e se v&scaron;e zmÄ›nilo hned po revoluci - kdyÅ¾ tehdy má
skorodospÄ›lá dcera Ä•ekala v pÄ›t ráno na autobus do NÄ›mecka, byla pÅ™epadena. Nebýt toho, Å¾e ti dva nevÄ›dÄ›li, Å¾e
o reprezentantku v karate, bÅ¯hví, jak by to tenkrát dopadlo (pro nÄ› to nedopadlo nejlépe). StejnÄ› do NÄ›mec pak uÅ¾ nejela,
pÅ™ivezla ji (vydÄ›&scaron;enou a ubreÄ•enou) po sepsání incidentu domÅ¯ policie.
Doba se vyvíjí, mÄ›ní, nemÅ¯Å¾eme
poÅ¾adovat, aby v&scaron;e zÅ¯stalo &bdquo;pÅ™i starém". Dnes je voda drahá, dÅ™íve bylo na sídli&scaron;tích celou zimu
(pokud mrzlo) plno kluzi&scaron;Å¥, vzpomínáte? Také mÄ›li tenkrát lidi (sousedi) k sobÄ› podstatnÄ› blíÅ¾. Nyní málokdy
známe v&scaron;echny obyvatele ze svého domu.
ZmÄ›ny se uÄ•íme pÅ™ijímat, mnohé z nich jsou velmi pÅ™íjemné. Líbí
jak je to kolem hezky udrÅ¾ované, trávníky stÅ™íhané, záhony upravené, o opravených domech ani nemluvÄ›. Nelíbí se mi, Å¾
z mnoha obchÅ¯dkÅ¯ (mlékáren, Å™eznictví, pekaÅ™ství atd.) jsou herny, bary, vietnamské obchody. Ale je jasné, Å¾e malí
obchodníci nemohli konkurovat supermarketÅ¯m. Je také podstatnÄ› pohodlnÄ›j&scaron;í a výhodnÄ›j&scaron;í nakupovat pod
jednou stÅ™echou. ZmÄ›na je Å¾ivot...
Ale vadí mi, Å¾e se z na&scaron;eho Å¾ivota vytrácí bezpeÄ•nost. Nelíbí se mi to p
hlídání dÄ›tí v západních státech, stejnÄ› jako podprsenky u batolecích holÄ•iÄ•ek. Chápu sice tamÄ›j&scaron;í maminky a jejich
obavy (kdyÅ¾ obÄ•as sledujeme nÄ›které otÅ™esné pÅ™ípady), ale pevnÄ› doufám, Å¾e zas v&scaron;echno mít nemusíme.
moc hlídáte svoje dÄ›ti, vnouÄ•ata?SnaÅ¾íte se mít o nich pÅ™ehled?NapÅ™íklad díky &bdquo;mobilovým" kontrolám? d@nie
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