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Proč jsme tuto knihu
společně vytvořili
Předškolní věk je jakýmsi přelomovým obdobím. Něco krásného končí,
něco tajuplného a lákavého začíná. Doba bezstarostných her se naplňuje,
pootevírají se dveře, za kterými podzimní slunce ozařuje svými paprsky
cestu do školy.
Předkládáme vám zde trojí úhel pohledu na dobu předškolního zrání.
Lékařský, psychologický a pohled rodiče a dítěte, který se obtiskl do vyprávění ze života malé Lindy. A pak tu jsou ještě kresby z toho krásného
věku her a bezbřehé fantazie. Ty jsme si s dovolením od Lindy vypůjčili.
Až dočtete poutavou kapitolu Václava Mertina o psychických potřebách
rozvíjející se dětské duše, věřím, že vám naivní kresby otevřou jakýsi
křehký třetí rozměr do stavu beztíže. A že společně s příběhy a zážitky,
které jsem tu zaznamenal a které mají rodiče často obdobné, se vám vše
propojí v jeden, byť těžko uchopitelný celek. A všechna ta medicínská
doporučení a názory psychologa na výchovu společně s reálným obrazem dětské fantazie obohatí váš pohled na dětský svět a posílí schopnost
vcítit se do něj.
Martin Gregora
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Co jsem si stihl zapsat
Martin Gregora

Jak to bylo s Lindou v předškolním věku
Lakonicky shrnula sedm let svého života v následujícím textu.
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Zatímco první roky a následné asi dvouleté období jsme se ženou pečlivě
mapovali, ona fotodokumentací, já sepisováním příběhů, které se tehdy
udály, v následujících letech jsem jaksi zlenivěl. Zapisoval jsem mnohem
méně, jako by nepřicházela žádná překvapení, jako by se nic převratného
neudálo. Když Linda začala chodit do školky, uvědomil jsem si, jaká je to
škoda, a začal jsem pátrat v paměti a znovu psát alespoň krátké postřehy
z čistého a tak neobyčejně barevného života malého dítěte… Ono to tak
to většinou bývá. Do jednoho dvou let je náš miláček v centru pozornosti
celé rodiny, všechno se točí jen a jen kolem něj, a čím je starší, tím nás
zdánlivě potřebuje méně a poněkud méně je v centru naší pozornosti.
Doba prvních krůčků a prvních slov je pryč. Přesto, byť to tak intenzivně
neprožíváme, nás dítě dál překvapuje a inspiruje a podvědomě motivuje.
Tak jako v minulých knihách o vývoji dítěte, jsou i zde kapitoly odborného textu a doporučení proloženy střípky ze života mé dcery z doby jejího
předškolního věku. Jistě jste něco podobného zažívali i vy, anebo vás to
čeká. Je to kouzelná doba. A tím kouzelníkem je dětská fantazie a krásně
naivní pohled na svět. Střežme si je jako oko v hlavě, toho kouzelníka i tu
dobu. Jindy než s dětmi to nezažijeme.
Namísto obrázků jsem knihu proložil kresbami své dcery z bezstarostné
doby tří až šesti let. Ne snad proto, že bych si myslel, že má geniální nadání na malování, ale proto, že kresby malých dětí patří bezesporu k jejich
nejzajímavějším spontánním projevům. Kresba, není-li vedena učitelem,
odhaluje duši dítěte. Poví nám i to, co by dítě jinak nikdy samo neřeklo.

Nástup do školky se neobešel bez pláče
Linda má výhodu, že má nablízku babičky, a tak chodí do školky jen na
dopoledne. Nastupovala až téměř v pěti letech, takže pozdě. Přesto nebyl
nástup jednoduchý. První dny ve školce plakala. Plakala už doma, než
jsme odcházeli. Nebyla sama, dalších plaček mezi jejími nastávajícími
kamarádkami bylo dostatek. Rychle se sblížily. Ráno si poplakaly, pak si
hrály s paní učitelkou, odmítaly obědvat a najedly se obvykle až doma
u babiček nebo u rodičů. Po měsíci školkové docházky sice ranních žalů
ubylo, ale přišly nemoci. Opratě u nosu a kašel. Kruhy pod očima z nevyspání, ale také radost ze společných malování a tvoření s paní učitelkou.
Jen s tím jídlem zůstal problém dlouho. Ale i to se nakonec zlepšilo.
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Předvánoční čas
Blíží se Vánoce. Linda přišla ze školky a povídá: „Tatínku, já už vím, jak
vypadá Ježíšek.“ Ptám se: „Jak?“ „Je malej, ale vypadá jako člověk, je hodnej a je neviditelnej.“ Už pár dnů leží na okenním parapetu dopis, který
mu namalovala, kde jsou všechny hračky, které by si přála. „Dám mu tam
ještě čokoládičku, ať se napapá, až přijde. Doufám, že nenadrobí.“ A dnes
ráno přiběhla k nám do ložnice a volá: „Tak už tu byl. Už si Ježíšek ten
dopis odnesl! A čokoládu spapal! Nechal jenom papírek, a nenadrobil!“
Uvidíme, jestli ti přinese, co sis přála. Ježíšek se bude snažit. A ty bys
měla méně odmlouvat, více poslouchat, čili méně tvých „ale já bych, ale
já chci, ale já ještě…“.

Reprodukce živočišných druhů zajímá dítě
v každém věku
Když jela Linda s maminkou do Plzně, pozorovala z okna vlaku psa s fenou, jak se páří. „Pejsci si tam hrajou na lezavou, maminko. Kdyby si radši
hráli na honěnou, viď?“
A jindy mi sdělovala, jak pozorovala ploštice: „Ty, co jsou k sobě spojený zadečkama, to jsou takový dvojčátka, co to mají těžký. Každá chce
jinam a nemůžou se domluvit.“

Plavání se školkou je dobrá průprava
Linda na kojenecké plavání nechodila. I když je vodomil, návštěvy plaveckého bazénu se školkou byly opět, jak jinak, provázené pláčem už před
odchodem do školky. Zdálo by se, že celý plavecký výcvik byl k ničemu,
ale opak je pravdou. Když jsme v létě odjeli na dovolenou, z hotelového
bazénu jsme ji dostávali heverem. Plavání bez křidýlek zvládla díky školkové přípravě během dvou dnů. Nejdřív jsme jí nechali jedno křidýlko, aby
měla pocit opory, a pak už plavala sama. Jako paní radová. Když objevila
radost z potápění, ze skoků, a když dostala plavecké brejličky, přestala si
někdy zacpávat nos a začala i foukat do vody. Ale bylo ještě hodně co zlepšovat. Na druhou stranu, závodnici v plavání z ní vychovávat nehodlám.
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Máme svoje dny bez maminčina dozoru
V pondělí a ve středu máme „socíček“. Krásné to dny. Žena je od časného
rána v práci. My se vyklubeme z pelechu, pustíme si v televizi Déčko,
v klidu posnídáme, pak s hrůzou zjistíme, jak čas letí, tak se oblečeme
a jedeme do školky, já pak do práce. Někdy si beru Lindu na chvíli ráno
do práce, to když z nějakých důvodů školka odpadne, na ranní mítink.
Obleče si u mě v pracovně bílý plášť doktorky Plyšákové. Je moc dlouhý.
Ohrnu jí rukávky, tváří se velmi důležitě. Než ji odvezu k babičce, jdeme
ultrazvukem vyšetřit narozená miminka. Co se jí honí hlavou, nevím, ale
pozoruje novorozenečky a ani nedutá. Pak ji vezu k babičce. Ale to je jen
občas, když mají ve školce prázdniny nebo když je hezké počasí a děda
s babičkou jedou na celý den do přírody a berou Lindu s sebou. Normálně
je dopoledne ve školce, po obědě u babičky a odpoledne máme spolu ten
„socíček“, tedy jen v pondělí a ve středu, čas, kdy je téměř vše dovoleno,
chybí kontrola manželky, která je do večera v práci. Takže se rozkramaří
všechny hračky, já si čtu časopis a e-maily, do toho běží na DVD pohádky. K večeři si dáme nezdravé dobroty jako párky nebo sekanou, a někdy
si místo pohádek pustíme muziku a tančíme. Pak si Linda napustí vanu
a koupe se, dokud se nerozmočí. Krásné to dny.
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Na učení na kole není nikdy pozdě
Jsou děti, které jezdí na kole jako fík ve čtyřech letech. Linda k nim rozhodně nepařila. Než se zbavila balančních koleček, trvalo to do jejích pěti
a půl let. Syn to zvládl dříve, ale pak si na kole zlomil nohu. Nebo spíše
zlomil jsem mu nohu, protože jsem ho přemlouval, ať jede dál, když už byl
unavený, na kole, které mu bylo zjevně velké. Linda si zatím nic nezlomila,
klepu na dřevo. Je na sebe opatrná, někdy až moc, ale to není na škodu.
Kolo se jí líbí a jezdí ráda. Že začala trochu později, je úplně jedno. Já jsem
se naučil na kole až v osmi letech a kolo se stalo mou velikou láskou na
celý život.

Před spaním má nejraději vyprávění aneb
Nekončící příběh o Fandovi
Večer si buď vyprávíme, nebo čteme pohádky. A když si vyprávíme, tak je
to smyšlený příběh o Fandovi a jeho kamarádech. Nekonečná série lapálií,
které jí vykládám od doby, co začala rozum brát. Vždycky začínám slovy:
„Tak to jednou Fanda a jeho česká banda…“ a Linda křičí: „Eště ne, tatínku, až v posteli!“, protože smím vyprávět, až když si k ní lehnu do postele,
když se přikryjeme peřinou a zhasneme. Fanda má tisíc tři sestřiček, Fanynek, které se narodily babičce během velice krátké doby, obvykle cestou
po náměstí ve Volyni, když zapředla rozhovor s panem Čumpelíkem. Čili
divy, divy. Fanda má ještě bráchu Standu, který je uznalejší a rozumnější
a krotí Fandovu fantazii. Fanda si klidně troufne koupit letecký zájezd do
Chorvatska, což je z logistického hlediska obrovský problém, uvážíme-li,
že musí přemístit tisíc šest osob. A tak se takový transport děje nejprve
vlakem do Prahy, přičemž ten vlak je tak dlouhý, že zatímco lokomotiva je
už v Berouně, poslední vagon ještě stojí ve Volyni na nádraží a tisící třetí
Fanynka se tlačí dveřmi do chodbičky, protože výpravčí Hubička už troubí
k odjezdu. A to ještě považte, že v tom vlaku je několik jídelních vozů, živá
hudba, taneční parket a vůz pro králíky, které si mermomocí chtěly vzít
Fanynky s sebou. Hlavně nejkrásnější z Fanynek, Zlatuška, co má zlaté
vlásky až do půlky zad. Je mluvčí všech Fanynek a rozhodla, že králíci
pojedou taky, tak připřáhli speciální vagon s kotci a senem. A dojede se do
Prahy, na Letiště Václava Havla a tam už čeká čtyřiadvacet aeroplánů, které naloží celou tu zapeklitou Bočánkovic famílii i s dobytkem a přeletí s ní
Alpy a Pádskou nížinu a Istrii a přistanou v Dalmácii. A hned po přistání
si dají dalmatské čufty, protože jim vyhládlo a protože je jedí i ve školní
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jídelně, a je to nějakých kotlů s čufty, aby se tisíc šest krků najedlo, a pak
se jde na zmrzlinu, točenou, chorvatskou, a pak pro plavky a k moři. Má
s tím ten Fanda moře práce. Ale jiskří nápady a neztrácí dobrou náladu.
A když si nevyprávíme, tak čteme pohádky. Nevěřili byste, jak těžké
je dobrou pohádkovou knížku napsat. Za posledních pět let jsem narazil
jen na jednoho nového autora, jmenovat nebudu, aby se ti ostatní necítili
uraženi. Kromě jeho knihy čteme staré dobré pohádky od Václava Čtvrtka. Já mám nejraději Křemílka a Vochomůrku. Ani jejich příběhy nejsou
v každém vydání stejné, a tak dávám přednost bohatě ilustrované edici
z minulého století, kde je třeba namalovaný i Vodenka a mužík Kazbunda,
což je chvályhodné, protože ne každý si dovede zrovna tyhle dva dobře
představit. A svou lásku k Václavu Čtvrtkovi podsouvám Lindě. Daří se
to dobře. Václav Čtvrtek byl totiž neochvějný pábitel dětských duší. Jeho
osobitý výraz a bukolické psaní hned tak někdo nepřekoná.

Zahradní práce
Čím je Linda starší, tím raději mi pomáhá na zahradě. Mícháme beton, sečeme trávu, sázíme stromky, skládáme polínka, shrabujeme listí… Během
posledního roku je v jejím chování velký pokrok. Ráda něco tvoří. Staví
hrady z krtin, zdobí je kamínky a klacíky, má bezbřehou představivost
a kombinační schopnosti. Ve chvíli, kdy se z jejího tvoření stane obyčejná
práce, čili když zjistí, že pouhé hrabání listí je docela nuda, jde od toho.
Když ale může uplatnit tvůrčího ducha, je nadšená a nepoleví, dokud
hrad, chaloupka, skrýš pro myšku nebo postýlka pro panenku nejsou
hotové. Když jsme na podzim řezali stromy, přiběhla, že se půjde vyčurat.
Byli jsme tam sami bez maminky. Nedoběhla to. A náhradní kalhoty jsme
neměli. Tak si vzala maminčiny elasťáky, dole jsme je ohrnuli a v pase
skřípli kolíkem na prádlo. Po stránce estetické nic moc, ale funkčnost
dobrá. Doma nám moc nepoděkovali.

Hubert
Sedíme si u večeře a Linda se mě ptá, jestli jsem si taky povídal sám se
sebou, když jsem byl malý, tak říkám, že ano, že to byly celé příběhy,
a ona se směje, že jsem celý jako ona. A když kousne do jablíčka, pokračuje: „Tak náš Péťa (spolužák ze školky) je asi pes!“ „Co, štěká?“ ptám se.
„Ne, kousá!“ A zase jíme a já říkám, že musím před spaním zalít Huberta.
18

Hubert je bonsaj. Malý, ale starý, nakrčený fíkus s malými lístky, tedy
vypadá jako fíkus, ale kdo ví, co je vlastně zač. V botanice se nevyznám.
Je rozmazlený a občas začne shazovat listy, tak ho denně večer kropím,
protože paní v zahradnictví řekla, že to pro něj bude nejlepší, že bude nejradši. Linda vybrala pro Huberta červenou vánoční kouli s nápisem Veselé
Vánoce. Domluvili jsme se, že až přijde čas, tak ho zkrášlíme. „Bude nám
muset ukázat nějakou silnou ručičku, aby ho nebolela, až tam zavěsíme
ozdůbku.“ To jo, povídám, „ale něco ho asi trápí, protože zase shodil listy.
„Kdyby nám uměl říct, co by chtěl, viď, tatí.“ „No jo, jenže nám to neřekne.“ A Linda pokračuje: „Tak to zařídila příroda, nemůže přece všechno
mluvit.“ „To je pravda,“ odpovídám v duchu, „to bychom se z toho také
mohli dočista zbláznit.“
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