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KNIHY POMÁHAJÍ
nedávném čísle Rodiny a škole mě
zaujal článek o knihobudkách. Tyto
svépomocné schrány na knihy opravdu fungují, jak píšete, coby svérázný literární
„baby box“, kde odložená kniha dostává druhou šanci a může najít nového čtenáře. Jako
všechny dobré nápady má však i tento své
háčky: do knihobudek vkládají různé náboženské sekty pochybné ideologické spisky,
občas tam najdete i erotické čtivo, knihobudky se často stávají předmětem zájmu různých
šizuňků, kteří s darovanými svazky kšeftují,
anebo lidí bez domova, kteří s knihami neváhají v zimě zatopit.
Chtěl bych proto čtenáře upozornit na existenci tzv. RE-USE pointů ve sběrných dvorech,
kam můžete nově odkládat také knihy. Svazky
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VOJNA DĚLÁ Z HOCHŮ MUŽE?
latí stále toto okřídlené rčení?
Alespoň podle některých
mých známých ano.
Shodou okolností jsem se v poslední době setkal s několika lidmi, kteří
lamentovali nad současnou mládeží
a vyslovili se pro obnovení základní vojenské služby. Dnešním zženštilým, případně nemotorným, oplácaným, rozjíveným či rozmazleným klukům by prý
dva roky v zeleném náramně prospěly.
No, nevím. Lidská paměť bývá milosrdná a ošidná. Ráda zapomíná to špatné, a tak mnohým pamětníkům uvízly
z dob jejich „vojákování“ většinou už
jen ony pověstné veselé historky.
Právě pro tyto pamětníky se špatnou pamětí však letos vyšla vzpomínková próza Lubomíra Větříška nazvaná
Dva roky v hajzlu, která se v duchu svého explicitního titulu ohlíží za základní
vojenskou službou v dobách socialismu. Autor absolvoval čestnou službu
vlasti na počátku osmdesátých let, kdy
bujela tzv. mazácká vojna, tedy důstojníky tolerovaná brutální šikana služebně mladších vojáků staršími kolegy ve
zbrani. Toto systematické ponižování
a týrání vedlo za léta ke stovkám těžkých zranění, sebevražd či psychických
traumat. Text, který si nehraje na umění a je syrovým záznamem skutečnosti,
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z těchto míst pravidelně odebírají pracovníci
společnosti Reknihy, kteří je přeprodávají novým majitelům. Část peněz z prodeje knih pak
firma poskytuje sociálnímu podniku Přestupní
stanice. Ten pracuje s lidmi bez domova v metropoli, pro něž mimo jiné vytváří pracovní
místa. Knihy tak můžou pomáhat dobré věci.
V Praze jsou v rámci pilotního projektu tyto
knižní pointy zatím provozovány ve třech
sběrných dvorech – ve Vysočanech (sběrný
dvůr Pod Šancemi), Spořilově (sběrný dvůr
Zakrytá) a Horních Počernicích (sběrný dvůr
Chvalkovická).
Karel Ulrich, Praha
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se čte bez dechu. Vřele bych ho doporučil všem nostalgikům, co se dojímají
u filmů typu Copak je to za vojáka, či
horlitelům volajícím po obnově povinné vojenské služby.
A ještě se krátce vrátím ke svým známým, kteří by dnešním mamánkům ordinovali běh s plnou polní a nástupy na
buzerplace. Jeden z oněch pamětníků
se v debatě vytasil s názorem, že kluky,
jejichž výchovu rodiče zanedbali, vojna
dovychová. Opravdu si myslíte, že někoho může dovychovat zakomplexovaný ubožák v pozici mazáka, když nutí tak
řečeného zobáka, aby čistil kartáčkem
na zuby latríny nebo podlézal pod postelemi a hlásil stanice metra? Po roce
se to prý vždy vyměnilo, argumentoval onen známý, a týraný voják se mohl
sám proměnit v sadistického primitiva
a vylívat si své mindráky na nováčcích.
Přáli byste si takovou výchovnou lekci
pro svého syna? Já tedy ne.
Ono totiž to přísloví z titulku není
celé. Ve skutečnosti znělo takto: „Vojna
dělá z chlapců muže tím, že duši stáhne
z kůže.“ Buďme rádi, že máme profesionální armádu, a své syny si vychovávejme k pořádku, mužnosti a samostatnosti doma sami. Na to žádné zupáky
se zelenými mozky nepotřebujeme.
Jiří Lacman, Praha
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