
Čtenářský kroužek a nová pračka 

Na rozdíl od manželky, která od doby, co je v důchodu, „dohání“ čtení, já mám tolik různých 

aktivit, že je u mne čtení  až na téměř posledním místě – a beletrie až po odborné literatuře 

technické. Ale minulý týden jsme se vzácně sešli díky nové pračce. Celá událost proběhla 

následovně: 

Už několikrát při běžném praní se manželka vyjádřila v tom smyslu, že se jí zdá, že kvalita 

praní je jaksi  jiná – nižší než dřív a že dokonce musela po zastavení pračky znova spustit jen 

máchání. To je pro ni dosti obtížně řešitelný technický problém. I zjistil jsem telefonní čísla 

odborníků přes pračky naší značky a zavolal  jim. Po zjištění, že naši pračku provozujeme už 

čtrnáctý rok, oba shodně, i když nezávisle na sobě, prohlásili: to je zralé pro koupi nového 

zařízení! Dal jsem jim zapravdu, i když jsem ze staré školy a vyhodit ještě velice slušně 

vypadající pračku se příčí  mé výchově a souhlasil jsem s tím, že nám odborník do týdne 

přiveze novou pračku, zapojí ji a starou odveze k likvidaci. 

Odborník nezklamal, pračku přivezl a zapojil, poučil nás, jak s ní máme zacházet a odjel i s 

tou starou. Protože jsme už měli nakupenou hromadu špinavého prádla, rozhodli jsme se, že 

pračku hned vyzkoušíme. Krok za krokem podle návodu jsme pračku naplnili, 

naprogramovali a spustili. A co teď? 

Pochopitelně jsme chtěli pračku kontrolovat krok za krokem, a to při předpokládané době 

procesu asi tři hodiny znamená nevykonávat tuto dobu žádnou činnost, která vyžaduje 

nepřetržité soustředění. Pro mne – ideální okolnost, jak sednout ke knížce. I otevřel jsem 

„Královský Babylon“, zatímco manželka měla rozečtenou jakousi moderní detektivku, která 

se vyznačovala mnoha (podle mne nepublikovatelnými) výrazy. Při střídavém citování z obou 

knih jsme zjistili, že tyto citáty tak vtipně do sebe zapadají, že jsme se váleli smíchy – až po 

dlouhé chvíli jsme si vzpomněli na pračku – která mezitím už skončila svou činnost! Tato 

historka ve mně povzbudila chuť ke čtení, která byla předtím potlačována tím, co všechno 

musím… , než se mohu relaxaci čtením věnovat. 

 


