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Jak vychovÃ¡vat mladÃ© vandaly

Â

MoÅ¾nÃ¡ jste si nÄ›kdy kladli otÃ¡zku, jestli je vÅ¯bec moÅ¾nÃ© vychovÃ¡vat mladÃ© vandaly, kteÅ™Ã- jen tak bezdÅ¯vodnÄ›
nepoÅ™Ã¡dek Ä•i niÄ•Ã- vÄ›ci kolem. ZaÄ•Ã¡tkem srpna 2007 se mi stala zajÃ-mavÃ¡ pÅ™Ã-hoda, o kterou bych se rÃ¡d s osta
podÄ›lil.

Bylo krÃ¡tce po setmÄ›nÃ-, kdyÅ¾ jsem se prochÃ¡zel kolem sÃ-dliÅ¡tÄ› ÄŒernÃ½ Most v Praze. V urÄ•itÃ© chvÃ-li jsem se blÃ
dvojici mladÃ-kÅ¯, kteÅ™Ã- byli v podnapilÃ©m stavu. Jakmile jsem byl od nich na pÃ¡r krokÅ¯, jeden z nich vzal prÃ¡zdnou
lÃ¡hev od piva a s radostÃ- ji hodil na takovou malou zÃ-dku, Ä•Ã-mÅ¾ se lÃ¡hev pohopitelnÄ› rozbila a na zÃ-dce a za nÃ- bylo
spoustu stÅ™epÅ¯. MyslÃ-m, Å¾e si ten mladÃ-k ani nevÅ¡iml, Å¾e jsem kousek od nich a vÅ¡echno jsem vidÄ›l.

V prvnÃ- chvÃ-li mÄ› napadlo, Å¾e jim nÄ›co musÃ-m Å™Ã-ct, aÅ¥ to hned uklidÃ- a podobnÄ›. JenÅ¾e ze zkuÅ¡enosti vÃ-m,
se mi mÅ¯Å¾ou klidnÄ› vysmÃ¡t a jeÅ¡tÄ› by se do mÄ› mohli pustit, proÄ• se do nich pletu. A tak jsem vymyslel ÃºplnÄ› nÄ›co ji
Å˜ekl jsem si, Å¾e pÅ¯jdu, nic jim nebudu Å™Ã-kat a v klidu sÃ¡m zaÄ•nu sbÃ-rat ty stÅ™epy od piva. KdyÅ¾ jsem zaÄ•al stÅ™
jeden z tÄ›ch mladÃ-kÅ¯ se zeptal: "Co tam dÄ›lÃ¡te, pane?". OdpovÄ›dÄ›l jsem: "SbÃ-rÃ¡m tady stÅ™epy, aby se nÄ›kdo nepo
Dal jsem si zÃ¡leÅ¾et, aby v tÃ³nu mÃ©ho hlasu nebyla cÃ-tit vyÄ•itka nebo nÄ›jakÃ© pouÄ•ovÃ¡nÃ-. Å˜ekl jsem to, jako by se n
nÄ›dÄ›lo, prostÄ› v pohodÄ› si sbÃ-rÃ¡m stÅ™epy. Hned, kdyÅ¾ jsem to doÅ™ekl, stal se zÃ¡zrak. Oba kluci zaÄ•ali nadÅ¡enÄ›
"MÅ¯Å¾eme vÃ¡m pomoci ?", "JÃ¡ to budu sbÃ-rat s VÃ¡mi" atd. ZaÄ•ali hned nadÅ¡enÄ› sbÃ-rat stÅ™epy, jako by byli na tÃ¡bo
vzornÃ½ch skautÅ¯, jeden z nich se nabÃ-dl, Å¾e najde igelitku, do kterÃ© to mÅ¯Å¾em dÃ¡t, prostÄ› se z nÃ¡s stal tÃ½m
vzornÃ½ch obÄ•anÅ¯ peÄ•ujÃ-cÃ- o poÅ™Ã¡dek. Chovali se ke mÄ› s Ãºctou a respektem, jako bych byl jejich vÃ¡Å¾enÃ½ tÃ¡t
PodÄ›koval jsem jim, Å¾e jsou hodnÃ-, jak mi pomÃ¡hajÃ-. Pochopil jsem, Å¾e jejich nadÅ¡enÃ¡ ochota pomÃ¡hat byla zpÅ¯sob
tÃ-m, Å¾e jsem jim nic neÅ™Ã-kal, nepouÄ•oval jsem je, ale sÃ¡m jsem Å¡el beze slov pÅ™Ã-kladem.

Potom jsem se s nimi dal do Å™eÄ•i a zjistil jsem, Å¾e tihle kluci obÄ•as berou nÄ›jakÃ© drogy. Å˜Ã-kali nÄ›co o pervitinu. Ptal
jestli to stojÃ- za to. BohuÅ¾el odpovÄ›dÄ›li, Å¾e ano. Pokusil jsem se jim vysvÄ›tlit, Å¾e je to slepÃ¡ cesta a Ä•Ã-m dÅ™Ã-v n
tÃ-m lÃ-p. Je mi jasnÃ©, Å¾e tito kluci moÅ¾nÃ¡ jeÅ¡tÄ› pÃ¡r takovÃ½ch lÃ¡hvÃ- ve slabÃ© chvÃ-li rozbijou, ale jsem si jist, Å¾
nezapomenou na zkuÅ¡enost, Å¾e se Ä•lovÄ›k mÅ¯Å¾e chovat pÅ™esnÄ› obrÃ¡cenÄ› a mÅ¯Å¾e z toho mÃ-t v koneÄ•nÃ©m d
pocit neÅ¾ je chvilkovÃ¡ radost z rozbitÃ© sklenice.
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