




Nastal čas prázdnin. Jahody i třešně už jsme sklidili,
dozrávají žňovky, z kterých můj dědeček kdysi dělával strašně
dobré jablečné víno. Škoda, že ho z našich vzpomínek a chuťo-
vých pohárků vytěsňuje reklamami opěvovaný cider, importo-
vaný z jiné kultury. Pak přijde rybíz, angrešt, začnou se
červenat rajská jablíčka a na pole vyjedou kombajny, aby
sklidili moře zlata.

Někde jsem zaslechl, že na Vysočině prý kdosi začíná
pěstovat ve velkém levanduli. Kvítek vonící domovem a
vzpomínkami, veliký konkurent mateřídoušky. Představa, že
uvidím lány jako v Provence mě docela teší. Určitě je to hezčí
pohled na krajinu, než brutální žluť řepky, která nemá jiný
smysl, než zamořovat krajinu nesmyslem o biopalivech a
bránit sedlákům opravdu pečovat o dědictví otců.

Máme za sebou i první letošní obří pouť lidí dobré vůle na
Velehrad, kde si statisíce věřících připomenuli svaté věrozvěsty
Cyrila a Metoděje.

A národ balí kufry, pěchuje zavazadlové prostory a vyráží
na velkou letní hru. Někdo jenom na chalupu, kde si konečně
může hovět, aniž by musel vnímat dunění reproduktorů
sousedovic nezvedeného potomka, poslouchat ptačí zpěv a
zurčení potůčku, sbírat houby, sušit je a těšit se na vánoční
zelňačku. Jiný vpluje pln nadšení do proudu aut, mířících
k moři, aby po mnoha hodinách stresu na zpáteční cestě vyřkl
ono tradiční už nikdy více, které použije opět příští rok po
návratu z dovolené.

Jak to měli ti naši předci vymyšleno, mi připomněla knížka
Od města k městu, ve které Václav Kaplický vzpomíná na
dobu svého mládí, na prázdniny, o kterých se spolu s kama-
rádem vydal na pouť z Tábora přes Pelhřimov, Jihlavu do
Brna a moravských zemí. Stačili mu na to dobré boty a
dvacetikoruna v kapse a pár buchet od mamky a dobrá vůle
lidí, kteří pánům studentům nabídli levný nocleh a něco
k snědku... A pak jsem si představil, jak bych dopadl dneska,
kdybych se vydal na pěší výlet... Předně bych to nezvládl
fyzicky a pak, jak by to asi dopadlo, kdybychom testovali tu
dobrou vůli lidu?

Věřím ale, že se na svých prázdninových výletech shledáte
jenom s dobrými lidmi a plni krásných zážitků budete
vzpomínat, co všechno jste viděli. Nezapoměňte nám o tom
napsat a poslat k tomu foto, na jednoho z vás čeká hezká
výhra!

Tak vám přeji krásné počasí, výborné zážitky a spoustu
dobrých lidí na cestách!

Jiří Zaťovič






























