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Tentokrát vás nebudu navigovat na stránku "Rozlu&scaron;tÄ›ní", protoÅ¾e já to nevím :-)). TudíÅ¾, pokud to víte vy,
napi&scaron;te výsledek hrdÄ› do komentáÅ™Å¯. Já mám totiÅ¾ od ranného mládí "matematický hluch". I kdyÅ¾ je to k
nevíÅ™e, tak jsem odmaturovala - a z matiky jsem mÄ›la dokonce dvojku - coÅ¾ povaÅ¾uji za tehdej&scaron;í totální vzepÄ›t
v&scaron;ech tÅ™í mých matematických bunÄ›k, které okamÅ¾ikem pÅ™edání maturitního vysvÄ›dÄ•ení ode&scaron;ly k pÅ™

Å˜íkám si: nÄ›kdo má buÅˆky být lékaÅ™em, jiný vÄ•elaÅ™em, nÄ›kdo je malíÅ™em pokojÅ¯, druhý maluje obrazy. Já jsem
nesná&scaron;ela jakákoliv Ä•ísla: vzpomínám, jak (v dÄ›jepisu) se zaloÅ¾il - nÄ›kdy nÄ›kde - nÄ›jaký triumvirát. NeÅ¾ jsem
zvládla pochopit, kdo, s kým a proÄ•, neÅ¾ jsem si tro&scaron;ku zafixovala ten absolutnÄ› zbyteÄ•ný letopoÄ•et, tak se pánové
pohádali, pÅ™ípadnÄ› povraÅ¾dili a bylo po triumvirátu... A Å¾e jich bylo.
StejnÄ› jako letopoÄ•ty, které obsahoval marxism
leninismus. Na&scaron;tÄ›stí byl tento pÅ™edmÄ›t spojen napÅ¯l s filozofií, takÅ¾e jsem si zvládla vypoÄ•ítat, Å¾e kule z ML p
výborná z fily, dá dohromady dobrou a bude to za mnou :-).
Jéje, teÄ• si vzpomínám, jak jsem tu poslední
zkou&scaron;ku tenkrát (na FAMU) dÄ›lala. MÄ›la jsem tÅ™íletou Lenku. Ráno jsem dceÅ™i sdÄ›lila, Å¾e pÅ¯jde s maminkou d
Prahy, Å¾e pojedeme tramvají, do velikého domu, kde bude v jednom pokoji sedÄ›t pán, se kterým si maminka promluví... "A
tuhle má&scaron; kníÅ¾ku, ty si tam sedne&scaron; do kouta a bude&scaron; si Ä•íst (obrázky) a bude&scaron; zticha. No,
a kdyÅ¾ maminka nic povídat nebude, tak jí ten pán napí&scaron;e nÄ›co o&scaron;klivého do téhle kníÅ¾ky a maminka pak
skoÄ•í z mostu do Vltavy. A dÄ›lej, uÅ¾ musíme spÄ›chat!" (uznávám, byla jsem fakt hnusná matka!)
V&scaron;echno
dopadalo jak mÄ›lo, profesorovi nevadilo, Å¾e jsem si vzala s sebou "spoleÄ•nici", dokonce jí vÄ›noval lízátko. Pak si ode mne
vzal index, napsal datum a poloÅ¾il mi otázku. Jupíí, byl moc hodnej, protoÅ¾e to bylo jen z té filozofie. Je&scaron;tÄ› si
vzpomínám, Å¾e to bylo nÄ›co z gnozeologie. V duchu jsem zajásala, a uÅ¾ si to tak v duchu dávala dohromady...
KdyÅ¾
tom se z kouta ozval nesmírnÄ› zoufalej pláÄ• a náÅ™ek: "Ma-min-ka mi umÅ¾eeee..." Kantor se vydÄ›sil, já zas honem k
Lenduli a Å™íkala jí, Å¾e je v&scaron;echno v poÅ™ádku, Å¾e to umím..
KdyÅ¾ jsem mu tedy vysvÄ›tlila, proÄ• ten pláÄ•,
seÅ™val, Å¾e tohle se fakt nedÄ›lá, Å¾e on pÅ™eci ví, Å¾e já to umím, tak proÄ• tohle a aÅ¥ koukám vypadnout! Podepsal in
Lence strÄ•il je&scaron;tÄ› jedno lízátko a ode&scaron;el. V indexu se skvÄ›lo za jedna... (On pochopitelnÄ› nevÄ›dÄ›l, Å¾e ste
jako zvládám milovanou filozofii, tak jsem nikdy neotevÅ™ela skripta se v&scaron;emi tÄ›mi sjezdy a kvanty
v&scaron;echmoÅ¾ných dat...)
A teÄ• ten slíbený úkol pro vás:
d@niela
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