Stæeda
Dneska nám nadělili trochu speciální hodinu výroby.
Začali tím, že nám ukazovali naprosto jednoduché věci. Takové,
co dokážu udělat i já.

Například: Je dobrý nápad umístit pracovní stůl vedle pece. Ale
kdo by to nevěděl? Vždyť jsou stvořeni jeden pro druhého.

Naprosto
roztomilé

A pak jsme se konečně mohli bavit. Nechali nás postavit dům a řekli
nám, že do toho máme vložit představivost.
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Tak mě napadlo postavit Planoucí

dům,

dům postavený ze samých pecí.
Naprostá paráda, co? Řízek byl téhož názoru, tak se zrodil náš
projekt. A taky nám to umožnilo využít naši horu kamenných bloků.

Planoucí
dům

Koneckonců, dům z pecí, no

není to geniální?

Úplně se to nabízelo, když jsme měli po ruce kamení.
Tak teda proč ne?
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Je úžasně praktický, když chcete vařit několik věcí zároveň…

Naprosto geniální, ne?
V jedné peci můžete péct kuře, v druhé připravovat steak a ve třetí
třeba tavit zlato. Možnosti jsou nekonečné. Takže se znovu ptám:

není to super geniální?
Učitelé tento názor nesdíleli…

„Směšné.“ „Směšné.“
A „k ničemu“.

K ničemu! Pche, a dál? Ale učitelé si stáli na svém.
„Nepotřebujete přece tolik pecí,“ řekl jeden z nich.
Druhý pak dodal: „A taky je ten váš dům trochu ošklivý.“

Bla, bla, bla.

To je nespravedlivé
Holky postavily maličké domečky z hub a učitelé se mohli zbláznit!
„Óóó, domečky postavené z hub, to je rozkošné!“
„Naprosto roztomilé!“
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„To je úžasné!“
„Úplně se mi tají dech!“
„Mimořádné, tohle slovo to vystihuje nejlépe, viďte.“

Houby?

Vážně?

Tak

holčičí

Byl jsem trochu naštvaný. V našem domě můžete opékat

99 steaků najednou. Kdyby sem zničehonic vtrhnul nějaký chlápek
a řekl: „Potřebuju připravit 1 000 steaků. Teď. Teď hned, okamžitě.
Ty vynikající velké šťavnaté steaky nemůžou počkat. Vyloučeno.
Musím co nejrychleji udělat 1 000 steaků.“
Vy byste mu mohli klidně odpovědět: „1 000?

všechno?“

A to je
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No dobře, shodneme se, že je dost nepravděpodobná situace,
že by k vám někdo přišel, aby si udělal 1 000 steaků. Ale na druhou
stranu, s domem postaveným z pecí by to nebyl žádný problém.

Byli tam ale i tací, kteří by to takhle s těmi svými mrňavými

houbodomky říct nemohli. Nee!

Co když zjistíte, že je ve vašem Planoucím domě trochu temno?

Žádný problém! Hopla, poleno do pece, a bum, máte světlo.
Uklidňující. Okamžitě. Šlo by tohle se stěnami z hub? To ani

náhodou.
Tak moc jsem chtěl, aby si aspoň jeden učitel uvědomil, jak

náš dům je. No, nemá cenu se tím užírat.
Rozhodli jsme se postavit naprosto obyčejný dům.
Ze dřeva, malý a jednoduchý. Co by se na něm mohlo
učitelům nepozdávat?
Inu, hodně
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věcí, jak se zdá. Nevěřil jsem vlastním uším.

skvělý

