Setkáváš se s krajinou a prožíváš její živou a barevnou skutečnost. Je mnohotvárná, vyvíjí se.
Přesto na pozadí všech změn cítíš cosi stálého.
To je pocit kraje.
A tak, když vstoupíš do bukových lesů Dubovice a na Homolce u Deskové skály a Bezedné studny se
nadechneš, víš, že tam dál na západ už je kraj třeboňských blat a rybníků. Stejně tak v údolích
Hamerského potoka zjišťuješ, že se něco mění. U Blažejova a Malého Ratmírova je to ještě trochu
rozostřené, ale kolem Strmilova už zřetelné - tam dál na severovýchod vstupuje do krajiny kouzlo
Javořice.
Na východě pocit České Kanady ohraničuje Rudolecký prolom prostupující krajinou až ke
Slavonicím.
Odtud pokračuješ do ticha pohraničí, zastavíš se na návsích bývalých vesnic, kde pocítíš cosi
nového, i přestože jejich obyvatelé dávno zmizeli a domy byly zbořeny. Ta místa vyprávějí.
A od Nové Bystřice pak po signálce doputuješ k Vojířovu a Novým Mlýnům a vrátíš se zpět mezi
buky a tajná místa.
To je Česká Kanada

Z Kláštera pod Vysoký kámen
Stojíš na cestě, která tě přiblížila z Kláštera dvojky
k Blatům.
Před tebou se otevírá čtyřrozměrné panorama. Vlevo
v dálce Křížový vrch. Před desítkami let téměř bezlesý,
pak armádu hostující a dnes zas v tichu spočívající.
Napravo hluboké landštejnské lesy. Často tmavé,
přesto přívětivé. A když pak sestupuješ dolů k Blatům či Žišpachům, chceš-li, zaznamenáš na
horizontu ještě něco z Klenové. Té přítomné i té, jejíž současnost už dávno minula.
Tady pochopíš, čemu se říká čas. Onen čtvrtý rozměr, který se pojí v celistvost tvé chvíle.
Najednou v dálce uslyšíš houkání lokálky, přidáš do kroku a možná ještě stihneš zastávku Senotín.
A i kdyby už vagóny byly pryč, nezoufej, vlak ti tady zastaví i jinde na trati, neboť strojvedoucí jsou už
odnepaměti přirozenou součástí tohoto kraje a znají mnohé z jeho tváří.
Ano, i to je Česká Kanada!

Směr jih
Západní hřeben vstupuje do krajiny u Malíkova nad Nežárkou a už s ní zůstává až k hraničnímu
Staňkovskému jezeru.
Je poledne a slunce tě naviguje. Silnici 128 opustíš
tam, kde bývala pila a zamíříš jen tak do polí směrem,
kterým tušíš Dolní Pěnou. Půda je ještě zmrzlá a sníh
hřeje. Jsi tu jen ty a pár srnek, co tě zvědavě okouknou
předtím, než zmizí za horizontem. Žádné značky,
žádné cesty. Jen pár mezí, co přežily dobu
bezmeznou, ti naznačí, jak se tu hospodařilo.
Ves projdeš zase trochu jinak, to aby zůstala čerstvá,
a za chvíli už se rozhlížíš od kapličky v Malíkově. Tady
porozumíš západnímu hřebenu, protože dál tím
směrem už si svůj kus Země hlídá Nežárka a nad ní s velkým nadhledem Políkno.

A jak porozumíš, tak přijmeš, a pokračuješ k jihu kolem Markova kopce. Dříve mu říkali Na kazatelně
a staneš-li na vrcholu, víš proč. Na východě rýsuje své tvary tvůj kraj a uvidíš-li slunce, jak vychází
zpoza Řas, je naslouchat snadné.
Dole za lesem tě přivítá tesařská Nová Ves. A protože v lesích je ještě chlad, stočíš svůj krok k severu.
Scházíš po pastvinách a každý krok je nový. Tam dole si šumí svoje teď jedna řeka...

Objevy
Vojenská mapa z 50. let. Peršlák, Vyšpachy, Žišpachy a spousta dalších jmen, která už zmizela
z průvodců. Názvy jsou věcí dohody a mění se - bude za deset tisíc let, což je v běhu Země mžik,
Praha Prahou? Vedle nich je ale mapa plná i trochu tajemných zkratek lih., cih., rozv., kam., které
samy o sobě lákají k rozvinutí toho, co bylo zkráceno.
A proto už vystupuješ na Číměřské zastávce a tvůj pohled spočine na nejvyšším vrchu v okolí Kamenci - který však brzy o své výsadní výškové postavení asi přijde, neboť Kamenožrout z říše
Fantazie tu má přinejmenším svůj letní byt.
Silnice na Dobrou Vodu, obávaný cyklistický trhák, tě kolem lomu a Čutkárny přivede na lesní
křižovatku, kde si opět vybavíš, že na mapě ten lom vypadal trochu jinak. A tak pokračuješ až na
samý vrchol Kamence k Poradní skále. Dneska je schovaná mezi
stromy. Výhled na Číměř i daleko za ní tě čeká pár kroků odsud,
ale pak již se zanoříš zpět do křovin a objevitelské napětí roste.
Tady někde to určitě je!
A ano, zničeho nic staneš v místě, kde další krok znamená let,
máš-li křídla. I pocit krajiny se změnil a ty víš, že tady něco bylo.
Skalní stěna lomu je vysoká a dlouhá, a i když místo již dávno
pokryl les, v terénu je leccos stále patrné. Najdeš tu i nářaďovnu

či bývalou vrátnici snad.
Cesta pokračuje jihovýchodem až ke křížku na silnici do Krampach, vlastně Potočné, a odtud je to
jen chvíle, než staneš na hrázi Panského rybníka. Je klidný, přirozený, bezchatoidní. Jen na druhém
břehu se příroda pozvolna vrací do budov kachňárny a tady je člověk rád, že "všechno krásný, nový"
šlo nějak oklikou, protože krása tu vychází z jiného.
Jenže ty jsi na objevitelské cestě a průzkum pokračuje v širokém údolí potoka pod hrází. Na mapě
bylo "cih."
Hledáš stopy místa, kde se vyráběl tento stavební artefakt a nacházíš. A zase ta změna! Tady byl
komín, tady někde se vypalovalo, tady se pracovalo, smálo i klelo, žilo. Dochází ti, s jakým citem
umisťovali naši předci podobné stavby do krajiny a jak přirozeně to celé fungovalo. Znáš dokonce
ještě lidi, kteří sem jako malí chodívali a poslouchali vyprávění svých prarodičů o dobách cihlové
prosperity.
Na tomhle místě je už jen rákosí a les, přesto svou výřečnost si zachovává.
Do třetice objevů na dnešním skromném území vstoupíš do míst, kde podle Mapy byly lomy, jenže ty
dnešní o nich mlčí. Po chvíli hledání, při silničce z Potočné do Hůrek, je také objevíš, a se stejným
zápalem, jako kdysi se tu možná těžilo, prozkoumáš.
Takových míst si pro tebe Česká Kanada připravuje mnoho. Samostatnou kapitolou jsou ta
s popisem "rozv.", ale na ta se podíváš až zase jindy, protože dnes ještě zamíříš do Dobré Vody, třeba
tam o té cihelně ještě někdo něco ví!

Třetí smysl
Zrak je první v ohrožení. Nálepkuchtivá mysl viděné v mžiku polepí a schová.
Sluch už je o krok blíž, ale čich, to je ten pravý bypass vnitřního komentátora. Cítíš a prostě víš.
Hned.
A tak, když tě se zavázanýma očima vysadí na Homolce mezi buky, poznáš to po prvním nádechu.
Stejně u Bukové hájovny v landštejnských lesích, U Pěti bříz pod hrází Kačleháku a nebo ve
stálkovském Skalním městě. Možná zaváháš chvíli, ale stejně víš - tohle přece znám!
Vesnice poznáš bezpečně. Borovice, louky a potoky tam střídají dřevěné plaňky, staré zdivo
a zemědělská družstva a to vše tvoří směsici, která je ti zvláštním způsobem příjemná. Možná pro
pocit domova, pro vzpomínku na dětské návštěvy babiček a tet, do časů, kdy se žilo pomalu,
opravdově.
V čase jara tu díky třetímu smyslu zažiješ život. Čtení a psaní o tom je na to krátké, chceš to zažít
a taky jdeš. Březen už láká ven!
Zima mává na rozloučenou a když chvíli před půlnocí sedíš na horní lavičce hradišťské sjezdovky, té
poslední sněhové bašty v okrese, zhluboka se nadechneš.
Ta vůně ti nakreslí na tváři úsměv.

Teď ale zapnout vázání a hezky pěkně dolů! Poděkovat za tu chvíli těm, kteří dávají tomuhle místu
dech.

Město a Hrad
Je-li Landštejn strážce, pak Staré Město dole v širokém údolí pod ním je tím, co je stráženo. A důvod
je prostý, tady tepe srdce České Kanady.
Snad je to právě přítomnost hradu, blízkost zámečku Dobrohoř a za ním Země nikoho - kraje
zaniklých vesnic, možná kouzlo Pstruhovce, potoka několika mlýnů, a nebo jen odlehlost toho všeho
od hlavních silnic a obchodních stezek století 21, co dohromady tvoří tuhle dokonalou jedinečnost.
Dotkneš se jí na krajích lesa pod Landštejnem, půjdeš-li od Trojmezí i z kopců nahoře od Skalky. Ta
změna je rychlá, jen od jihu, proti proudu vod,
přichází zvolna.
Dnes si tě však přilákal ještě jeden směr a ty vyslyšíš
volání Uhliště, stálkovských planin a sadů
a křivolakých borovic a bříz. A jakmile za tebou
zůstanou vyhlídkové louky nad Starými Městy a jejich
údolími, přijme tě les a ty se zaposloucháš do jeho
dechu a staneš se jím. V tu chvíli procítíš stejnou
opravdovost, jako když se v tobě kraj viděl poprvé.

Je počátek času, jemuž se říkávalo březen, a jak se blížíš ke Stálkovu, znovu si uvědomíš, že barva
této doby je barvou kůry borovic. Ze zamrzlých ploch rybníků a závějí při krajích lesů vane chlad,
dnes je ale jiný, čerstvý a živý. Je součástí probuzení země.
Pak pozdravíš ves téměř horských rysů, v jejímž okolí objevíš skalní města, táborová náměstí,
příbytky historických legend i doposud skrytá údolí, jimž dovolíš si tě najít, jen když se procházíš jen
tak, jen, když se ztratíš.
Máš chuť běžet a to jde tady snadno, protože až ke Slavonicím se cesta svažuje. Za Pfafenschlagem
se les už otevírá a ty víš, že s každým nadmořským metrem níž se s tebou loučí tahle země.
Nad Bejčkovým mlýnem ti ještě mezi březnovými listnáči nový kraj napoví, jak u něj je, ale ty dnes
jen mrkneš na Montserrat, slavonický kostel a městskou věž a pokračuješ nahoru k bunkrům. Na
poli za nimi tě roztančí výhledy, kroky stočíš k západu a, třebaže do kopců, víš, že se půjde lehce.
Až vyjdeš z lesa, ze srdce tě přivítají dva přátelé, Město a Hrad.

Kunějovem do kraje mlýnů
a bříz
Je to jedna z těch vesnic, jejichž pravá tvář se skrývá.
Opusť hlavní silnici a za fasádou obvyklého, co znáš
z bezpočtu cest, na tebe čekají objevy.
Pojď k severu, a ještě než se tvoje boty ponoří do
rašeliny Krvavého rybníka, poznáš Člunek, jak býval
a jak stále je.
Na jihu z návsi, jež je otiskem několika dob, máš na
výběr - na východ k lukám, rybníkům a Lomům - k jihozápadu za bývalé JZD až ke Kačleháku a nebo
pořád dál po cestách před nedávnem ještě prašných. Možností je tady mnoho.
Dnes ale mineš odbočku na Klikák, rybník v poklidu spočívající, i když chatový a táborníky hostící,
a pokračuješ do první zatáčky u potoka. Tady stával mlýn. Ve druhé, kde vodu překročíš, si všimneš
rumišť a zvláštně poházených kamenů, zřetelných znamení, že také tady žili lidé.

Pak krajina změní sklon a je ti blíž. Za křížkem otevře pohled k pastvinám a rybníku u Pěti bříz a jak
se za příští zatáčkou zaleskne cedule s nápisem Kunějov, víš, že pro tento den je přesně tohle ten
pravý směr.
Kunějov tě jako jedna z nejpodhorštějších vsí celé oblasti přijme s otevřenou náručí a ty ucítíš jeho
živost a mladistvé nadšení, protože tohle místo, ačkoli velmi staré, je má. To cítíš silně.
Energie potoka, místy téměř bystřiny, je tu všude znát. Usedlosti postavené ve svazích až nahoru do
sedla mezi Kunějovskými vrchy, kaple s návesním rybníkem, klasická budova školy pod lesem
i vědomí, že tohle byl kraj roubenek a tet, které potkáš před nimi, jak se usmívají a na pozdrav ti
mávají. Jedna tu na tebe ještě čeká, potkáš ji cestou nahoru.
Za návsí a posledním domem se vydáš doprava a tvým společníkem se na chvíli stane žlutá
turistická.
Co jsi na světě, vždycky tu byla, a teď už tušíš, proč to má tady tak ráda. Ze zvyku koukneš, v jaké je
dnes formě. Má přesně tažené kontury, jasnou barvu a správný směr?
Vše je v pořádku, jen tu a tam si tu zaznačí čas a odloupne šupinu borovice i s trochou bílé. Přesto
ztratit se právě tady považuj za výzvu, protože tvá souputnice tě s jistotou povede až ke Kunějovským
samotám.
Myslivna, křížek a cesta k Traxlerovu, tedy Krnďovu, mlýnu na potoce Kačležském - Koštěnickém Hostici. Všimneš si sochy ve stráni nad rybníkem a zpozorníš, protože je toho najednou k vidění víc,

mnohem víc. Kdosi tu s citem a srdcem sochá, restauruje a tvoří.
Budeš-li mít štěstí a potkáš pana domácího, dozvíš se mnohé a uvidíš, jak díky němu jeden ze
starých mlýnů ožívá.
Podél náhonu pokračuješ ke Kačležskému rybníku, za strženou hrází tě pozdraví staleté duby, ty
zastavíš na louce u Pěti bříz a necháš místo působit.
Pak už jen kolem lesního křížku s tajnou historií, vyschlé studánky nahoře na planině a bukového
vrchu nad Hejlíčkem zamíříš domů.
A když se u Horní Pěny vynoříš z lesa a překročíš silnici do Kačleh, už je to jen pár kroků k Lískovci Neuvirtově vrchu.
Tam se kraj rozpustí v tobě a ty v něm.

Od Starého Hobzí k Českému Rudolci
Vracíš se. Předjarní jihomoravské Oponešice za zády a dole v Jemnici za Želetavkou točíš k jihu.
Opustíš hlavní tahy a jejich obchvacující způsoby vyměníš za okresky. Odměnou ti budou cesty,
jejichž křivky kreslila lidská potřeba společně s krajinou, stezky, které tě k ní přivedou blíž.
Rychlost poklesne a ty vidíš víc. Zvolna proplouváš vlnící se hladinou polí a přiotevřená okna slyší
a cítí. Je v tom cosi důvěrně známého, ale dříve než se svým MB skončíš v příkopu, protože ke

kochání je tu toho dost, připraví ti cesta pohled, který tě přijme zastavit a vyjít za krajnici.
Je to jen pár kroků nad místem, kde se silnici noří do Starého Hobzí, skromný horizont, o to víc je
ten obraz ohromující.
Tady zažiješ, co popisují ve vztahu k Zemi ti, co ji spatřili z oběžné dráhy či Měsíce. Jen planetou je tu
Česká Kanada. Působivá svým celkem i vztahem k sousedům v prostoru. Vpravo začíná horizont
majestátní Javořicí a navazuje na menší horské sourozence, dvojčata Hradisko a Pivničky nad Velkou
Lhotou. Pokračuje ostře vykresleným Radlickým vrchem a pak se Rudolecký prolom mísí s linií
České Kanady.
Vysílač nad Rudolcem, Kuprštajn, Šibeník, Vysoké kameny, Bukový vrch a úplně vlevo rozeklaný
vrchol Uhliště volně přecházející v pohraniční hvozdy s Čihadlem u Trojmezí. Rozsáhlá polesí
a směrem dolů přibývající stopy dávného osidlování, nejprve luční fordy, pak polnosti, samoty,
vesnice. Mají-li místa energii, pak tohle, odkud to vše pozoruješ, je jedno z nich.
V mžiku zapomeneš na všechny názvy vrchů a cest a jen se bavíš tím, jaký dojem v tobě výhled tvoří.
S takovou přitažlivostí si tě tenhle kousek pole přivábí i napříště, jen scéna bude jiná, májová.
S úsměvem bez důvodů se necháš provést Mutnou i Bolíkovem s jeho železárnami až do Rudolce,
který vypráví každým svým stavením i zákoutím a je rád, že se zastavíš a nasloucháš. Touhle obcí šly
dějiny a jen ve 20. století zažila mnohé. Na chvíli si dovolíš se zasnít...

Je den Slunce a ty mu jdeš z Markvarce naproti. Nalevo se s březnovým švihem žene Lipnický potok a za
první terénní vlnou tě čeká panorama, co se rodí za obcí, jež zůstává prozatím skryta.
Potkáš Šprinclův mlýn a za zvuků orchestru sedícího v korunách zatím bezlistých přesto již oživlých
stromů se v nedělním tempu blížíš k horizontu, který ti jako první nabídne siluetu známé věže dnes ještě
známějšího zámku.
Po chvíli se přidá věž kostela i kaple a zdálo by se, že tahle trojice defnuje místo, kam dnes míříš - Český
Rudolec. Jenže bez toho méně nápadného by pozbylo smysl to, co je vidět hned.
Obec tě přivítá odpoledním poklidem, kterému ochotně nasloucháš. Za křižovatkou u školy prozkoumáš
krátkou uličku vedoucí za humna k potoku. Sem přijdou jen její obyvatelé a dnes i ty. Pak na hrázi se
z linie lesů vyloupne Měděný a Stříbrný vrch a dál za domky z různých dob máš možnost nahlédnout do
zahrad, sadů i přístřešků přepestrých architektur. Vesnice voní stejně jako za časů dětství a uvnitř v tobě
je teď podobně. Plnost vjemů, intenzita prožitku, žádné myšlenky.
Chvíle, kdy je mysl přestane vytvářet, pojímáš jako skutečnou svobodu. A když se přece jen nějaká
náhodná začne ucházet o tvou přízeň, stačí se jen o trochu víc zaposlouchat do zvuků Orchestru.
Peníkovská křižovatka tě nasměruje k srdci obce. Kolem stavení, kde se dotkneš času - představíš si, jak
asi vypadala v dobách své slávy, jak to tu asi žilo. Teď jen skrze zamřížované okno nahlédneš do prostor,
které ještě před pár desítkami let byly užitečné svou plností.
Dnes tu má svůj smysl prázdno. Nasaješ jeho jedinečnou vůni a víš, že ještě stále existují místa
k objevům.

Pak náves a kostel a zámek. Březnová neděle jim dává možnost tě oslovit. K tomu domorodci na kolech,
hlahol a smích a stařenka stojící na svém místě za oknem. Z jejích očí i toho všeho kolem najednou pocítíš
spojitost s jinými věky. Těmi, co ti umožnili zažít tvé babičky a tví dědové.
Kouzlo Rudolce.
Překročíš Lipnický potok, vystoupáš nad Prolom a na planinách za Lipolcem, u Obecního rybníka,
zrychlíš krok. Ještě východní výhled z pastvin a v něm Kostelní Vydří i Dačice a pak už se blížíš
k Markvarci.
S energií a švihem bystřiny, protože tady, tady už to zase žije.
Probuzení? Spíš jen změna vědomí. Zkrátka, Český Rudolec ti pokaždé připraví něco nového.
A tak teď za hrází pokračuješ k západu a můžeš jen hádat, co ti kraj známých i skrytých Radíkovů,
Terezínů, Zvůlí a Jiter dnes nabídne.
Kdo ví, možná to bude zcela nový svět.

JZD * 1957
Časem pokousaný komín. Rozverný hromosvod, co se místo nábojů rozhodl chytat bronz, a tak se
přes hřeben kloní ke Slunci. Omítka, jež svou absencí odhaluje, že i vodovážné se někdy zavlní,
a obnažené rozvody kabelů dokazující, co platí na každé stavbě - že nějak to vždycky udělat jde.
Kdysi bílá a hladká, dnes zhrublá a strupovitá je rozvodná skříň. Prostě zrezla.
Okénko za okénkem v dlouhé řadě okének vysklil čas a náhodní kolemjdoucí. Díky nim započaly svá
kouzla improvizace a kutilství. Ryze československy.
Čím utěstnit okno, aby těsnilo a nějak to taky vypadalo?

Umakart, překližka, igelit, pletivo, cihly, plechy, prkna, rošty a nebo taky nic. To vypadá nejlíp.
Mech spárovaný eternitovou střechou. Izolace na přírodní bázi, o kterou se pokouší ve
velkoměstech. Tady funguje přirozeně, jen to chvíli trvá.
Rohy jsou od toho, aby naznačovaly. Vlnitá krytina zde pohozená vybízí k otázce - kdo a kdy ji tam
zanechal? A proč? Ledabylé odhození? Co když se bude ještě někdy hodit?
Dvířka pro zvířata v původním znění, jen keř úctyhodných rozměrů brání jim v původní funkci.
Lustry a objímky obývají místa daná svým horkým temperamentem. Snad proto je kdosi, coby další
formu izolace, umístil do větracího otvoru ve zdi.
Kontrasty, koroze, korepetice. Veselý ptačí sbor prvních jarních dnů, vítr i kohout od vedle tu
doprovází jedinečnou scenérii. Tak kdysi znělo celé tohle místo. Dnes je tu ticho.
Avšak přece! Člověk zůstal. V otevřených dveřích do chléva způsobně vyskládané obleky, bundy,
trička na sušácích. Stopa zájmu, stopa řádu.
Díra ve střeše umně plechem zalátaná a nekonečný klid. A jak tu bývalo živo!
Před vchody vozík a oj a tyče a pneu a tašky. A to vše tady mění skupenství a stává se součástí země.
Kocour hlídající vchod ze své strážnice na pneumatice opatrně vyklidí pole a přenechá zážitek
z interiéru.
Zatuchlý chlad, bohatý sklad. Z boží vůle tu zboží našlo své doma. Regály supermarketů blednou

závistí před pestrostí a živelností tohoto prostoru! Impresionismus zde dochází své exprese. Umění
nahodilého a lekce bezúčelnosti. Přeorganizovanost frem a měst, dětských odpoleden i cest našla
svou protiváhu.
Ze své podstaty se místo, snad kdysi kravín, brání popisům i rozumům všeho druhu, a tak jen
telegrafcky: Dřeva roztodivných tvarů, káry o trámy opřené, umyvadla i vany plechové, vaty, misky,
kotouče, matrace tvořivě pohozené, stropy azbestové? Esence harampádivnosti. Tyč se světly nad
uličkou pro zvířata vše osvětluje již svou přítomností. Sudy, okapy a židle a zase ta rez. Petrolejky
v pavučiny vpletené, kýble a kanystry dutí to svědkové. Vše zkrátka, tady je vše, co tu může být.
A vedle venku v úhledných ohradách koně coby pozorovatelé z jiné doby.
Kde jsou ti lidé, kteří tu na zelené louce přikládali cihlu k cihle? Kde jejich zemitý humor a smích
a radost i těch nejdrsnějších ze společného díla?
Vůně jara a místa ti posílá odpovědi. A ať už jakékoli, tohle tady bylo opravdové.
Duby od vedle to vše viděly a poznaly. Jaké obrazy na ně ještě čekají?
Jinde už střechy opravili, nové stáje postavili a místa opět žijí. Více pastvin, více luk a zvířata co znají
Slunce i mráz.
Tohle najdeš všude v zemi. Čím je Česká Kanada výjimečná?
To už dávno víš.

Rozv.
Tajemná zkratka. Přinejmenším pro toho, kdo je při obíhání
Slunce teprve v devátém kole. Dýchá dobrodružstvím
a přitahuje.
Na staré vojenské mapě jich najdeš spoustu a u nich
miniaturní čtverce vyznačené osmi tečkami. Jak moc se mění
tahle hranatá osmička už brzy uvidíš.
O pár let později tě totiž výpravy přivedou na jedno z takových
míst u Dobré Vody. V krajině působí jako zjevení. Objevuješ je,
prolézáš. Je tajuplné a záhadné. Jako dítě je prozkoumáš,
postavíš bunkr, zahraješ schovku a jde se dál. Svoboda od
minulého.
Přijdeš sem ještě mnohokrát, jen živost, s jakou se to místo
prožívalo poprvé, se před tebou na čas ukryje. Teď se zas vrací zpět.
Půjdeš-li ze Senotína do Kunějova, zadem přes louky na Klikovem, potkáš jedno z těch míst.
To místo mlčí. Přesto se zaposlouchej.

Pod hladinou veselého dubna, který se ozývá z korun smrků, za vzdáleným šumem jihovýchodního větru
je k slyšení ještě něco víc. Ozvěna vyprávění, co tu kdysi zněla. Lidí, kteří snad po staletí obývali tuhle
světnici. Teď tu stojíš ty a můžeš jen hádat. Tady kamna, kuchyně a spíž, chlév, maštal či stodola?
Kunějovská samota měla štěstí, promlouvá svými zdmi ještě dnes. Jinde už jen z remízků, kamenů,
rumišť a tušených obrysů vypozoruješ víc - třeba na Mýtinkách,
u Smrčné, na Lhotském potoce. Život tu byl, život tu je.
Jen formy se změnily. Obdivuješ javor a jeho listnaté přátele, kde
všude se dokáží uchytit. Mech, jenž si hraje s přitažlivostí, balvany,
které k sobě kdysi kdosi pečlivě skládal, plní svou dohodu
s prohlubní v časoprostoru - padají k Zemi.
Už na letecké mapě z třiapadesátého vidíš jen obvodové zdivo,
které snad díky své odlehlosti od lidských sídel vydrželo dodnes. Ale
proč takové stavení v hlubokém lese, podivíš se a podíváš se ještě
jednou. Kdepak lese!
Tady byla pole, kvetoucí louky a oko těšily výhledy. Od Kunějova až
k Senotínu.
Dnes obě místa spojuje vysoké napětí. Kolem rozvalin teď proudí
elektrony a ve vzduchu to jiskří. Sice mechem porostlé, přesto
přítomné. Ty zdi mají stále svůj lesk.

Zaposloucháš se proto ještě jednou. Ano, tohle znáš z mnoha jiných částí českokanadského pohraničí.
Jarní chór stále zní a všechno je to víc než symbolické. Bylo tu živo a je tu živo.
I takhle Česká Kanada vypravuje.

Z druhé strany
Do krajiny vstupuješ u chalup Saghäuser při hlavní silnici tak na půli cesty mezi Illmans
a Eisgarnem. Je první polovina dubna a za obvyklých okolností za kamny ještě budem. Teď je ale
zdroj tepla na obloze a koná své dílo víc než dostatečně. Asfaltová podlahovka hřeje s patřičným
výkonem, tak sundáš boty a pokračuješ bosou nohou.
Změna je cítit hned. Ve chvíli, kdy mizí ta část obuvi, které jinak dovoluješ, aby tě podrážela a co tě
odděluje od země, a ty se jí nahými chodidly dotkneš, vedení začíná znovu fungovat. Jdeš a přestáváš
být cizím pozorovatelem, co zkoumá a zapisuje, a jsi spíš planetárním periskopem, jen dalším ze

způsobů, jak Země sama sebe prožívá.
Před tebou se otevírají remízky a louky mezi Reingers a Leopoldsdorfem. Vůně jarních květů
a zeleně, vůně života, se tu mísí s vůní domova. Pohnojená pole, traktory a čas pořádně se ohánět,
má-li úroda vzejít.
Co chvíli zastavíš. Na pozadí vědomí je tu totiž ještě něco. Je to tvořeno barvami i zvuky jara,
staveními u potoků, horizonty, co vidíš poprvé, liniemi lesů a vzdálených hor. A tichem. Čerstvost
celého obrazu způsobuje, že v tobě ožívá to stejné, jako když se tam Česká Kanada objevovala
poprvé. Poprvé v Senotíně, Blatech či Klenové, na Landštejně. Je v tom radost a smích. Tahle podoba
blaženosti si přichází, jak chce, v krajině pohraničí ji ale potkáš často, čeká tu na tebe.
Silnička pokračuje mezi samotami namísto rozvalin a kreslí Českou Kanadu minulosti. Potkáš tu
i zarostlé a opuštěné usedlosti, uvidíš staré střechy a eternit. Dohromady to působí přirozeně. Tady
si uvědomíš, že role a obrazy se za posledního čtvrt století
prohodily.
***
Jaro 1991. Pochod z Nové Bystřice do Haugschlagu začíná ve
14.00 na náměstí. Veřejnost, přátelé a známí se tu schází
s objevitelskou jiskrou v oku. Je to senzace. Podívat se do
míst, kam mohli po čtyři dekády jen příslušníci pohraniční

stráže a komáři. Bystřice je skutečný konec známého světa. Dračice tekoucí podél hranic fascinuje. A pak
ten pohled!
Haugschlag, prostá rakouská vesnice, tu je jako rajské zjevení. Čistota, barvy, harmonie celku, kterou
ještě zvýrazňuje golfové hřiště nad obcí. Úhlednost a elegance.
Návrat zpět působí trochu oprýskaně, přesto je to návrat domů.
***
Konstantou života je vývoj a změna a tu vidíš pěkně zřetelně. Pocit českokanadského pohraničí
z počátku 90. let teď nacházíš u Reingers, vsi, jen pár kilometrů od Heidenreichsteinu, města, kam se
jezdilo do Nového světa.
Grüß Gott! Pozdravíš tetu, co u další samoty motykou okopává záhony. Odpoví a usměje se.
Na kopci za stavením se v horizontu spojí hluboké lesy a Starohuťský vrch. Působí to z dálky tak
trochu jako obora. Vesnice, louky, klasika, a najednou střih a dole za potokem
Skřemelice/Braunaubachem rozsáhlá polesí. Tak to bylo vždy?
Před 70 lety řekl kdosi zbourat a zalesnit. I stalo se a kraj se změnil. Taky přirozené.
Reingers projdeš po humnech a silnice tě zavede do obce Hirschenschlag. Přijdeš na náves
a zauvažuješ, čím to, že se zde cítíš jako doma.
Tady chybí ploty! Jen pár esteticky myšlených či malé zahrádky ohraničujících. Domy tu přirozeně

vstupují do společného prostoru a zůstávají otevřené. Navštěvují se. Lidské a opravdové. Návesní
rybníky, hasičárna a lány polí za stodolami. Tohle je esence vsí z obou stran. Tady trvá.
Za posledním domem už jen hraniční cesta a první pohled k Artolči. Zakázaný svět po 40 let, dnes
Stezka 20. století s texty ve třech jazycích a budkou s občerstvením přímo na čáře.
ACHTUNG! STAATSGRENZE! Vpravo ještě místní Aussichtsturm a pak alej a vítá tě Česká republika.
Dům Pohraniční stráže znáš ještě za plného života a v tuhle chvíli ti to zarůstající objekt umožní
znovu prožít. Artoleč si zachovala velkou část své původnosti a navzdory ojedinělým novofasádovým
pokusům a testům s barevnými vzorníky si ji možná i uchová. Teď ale svižně do Bystřice!
A když nádraží najdeš už prázdné, počkej na zastávce u Ovčárny. Hřeje tu Slunce a dáš-li znamení,
možná ti zastaví hradečtí orienťáci, co se právě vrací z
tréninku ve Stálkovských lesích.
Tvá cesta dnes začala na druhé straně.
Znáš jí, když takovou byla.
Tváře se prohodily a čím blíž k hranicím, tím víc je to
zřejmé.
Čas stran už skončil. Tady je jen jeden celek, jedna Zem.

Nad Dřevěným mlýnem
Jarní den se 100% jarnivostí, v níž se místo, které si tě dnes přilákalo
vyjímá více než patřičně.
Oldřiš je z těch vsí, co jsou rády míjeny. Žádné značky, informační tabule,
bezúdržbové mapové stojany. Jen opatrné napojení se na místní hlavní tah
z Blažejova do Mutyněvsi a dál k Jarošovu a Olešným. Proč taky vcházet do
obce, kde končí silnice a kde i hospodu pohledej. Otázka je i odpovědí.
Tenhle její rys vsi umožňuje žít si po svém a podržet si původnost
a osobitost.
To všechno působí, jak obcí stoupáš podél návsi. Dole tě hlasitým
štěkotem přivítá strážce vstupu, a když projdeš, povšimneš si hned, že tohle je kraj hospodářství.
Rozlehlé statky z velké části opravené a stále vylaďované jejich současnými obyvateli (ve stylu
osmičky naležato - společného jmenovatele všech rekonstrukcí) na tebe shlíží ze strání nad několika
návesními rybníky úctyhodně a stejně tak
i ty k nim. Větrací otvory sýpek, více než velkoobjemové stodoly, mohutné kamenné zdi. Tu a tam se
blíž k cestě objeví skromnější vesnický domek spoluvytvářející malebnost Oldřiše.
Mineš kapli, a když se po chvíli ohlédneš, jsi již na úrovni její střechy, to jak se ves vzdaluje od moře.
A, docela přirozeně, JZD tu najdeš také, je úplně nahoře.

V místě, kde se asfalt drolí v prach, se ještě více vybarví a zavoní jaro. Dech čerstvě vzrostlého pole,
zlatého deště, rašících pupenů a prvních květů, ke kterým tu a tam přivoníš, je jedinečný jen pro
těch pár dubnových dnů. A tak dýcháš celým tělem a stejně tak posloucháš píseň bytostí, jimž
říkáme sýkory a vrabci, skřivani a pěnkavy, a uvnitř tebe něco rezonuje.
Je to radost. Prostá a jednoduchá. Všeprostupující. Radost resetující mysl na stav nula. Na stav dětské
otevřenosti a průzračnosti, kdy si hraješ a tvoříš. Bez účelu. Jen tak, pro radost z toho všeho.
A přesně tohle tady tebou teď proplouvá. Odezva je patrná i v těle a víc než snesitelná lehkost bytí ti
připomene lítací sny. Jaro prostě miluješ.
Polňačka tě dovede k rybníkům, a když se cesta ztratí v poli, přebírá kormidlo intuice.
Díky Slunci tušíš směr, ale dnes je to jedno, dnes jsou všechny směry správné. Nad lesní úvozovou
cestou problikne žlutá turistická a po chvíli už zase tančíš svoji bosanohu alejí k Mutyněvsi.
Slunci jdeš naproti, nalevo září písečné pláže ostrovní země a jemný vánek, třebaže občas zdrsní,
stále hřeje. Sousedi ve vsi se navštěvují, děti si na návsi hrají. Jen tak.
Za posledním stavením a koňmi v ohradách se ti otevře výhled k jihu. Českokanadský horizont,
Sejkův vrch a zcela novátorsky i kostel v Blažejově. Tak nějak ve 3D, to díky údolím Olešenských
a Hamerských potoků.
Dole v Oldřiši tě přivítá Strážce. Teď už klidně, teď už tě zná.

Údolí věčného jara
Z Číměře vyjdeš v místech, kde se s ní setkává Koštěnický potok. Ve zvukovém poli se mísí ptactvo
všeho druhu, šumění trav a z lomu tuny přesouvaných kamenů žuly obtěžkávajících pásové
dopravníky. Před tebou se otevírá široké údolí a první samota vpravo pod lesem kreslí náčrtek

obrazu, který lemuje cestu až ke hrázi Kačleháku.
Sloupy telegrafu vonící po pražcích úzkokolejky připomínají střídmost komunikace a i ta silniční,
třebaže asfaltová, jako by sem odjakživa patřila.
U křížku se dáš polní cestou doleva zadem k Bílé skále a jak se před tebou otevřou travnaté stráně
s osamělými stromy a mezemi, pocítíš intenzitu života, co se tu před pár týdny probudil.
Rozmanitost jeho forem, pestrost barev, zvuků i vůní.
Keře planoucí květy, trnky, čerstvé listy mladých bříz a i ty první bukové. Nádherná zelená.
Opustíš cestu a vyběhneš nahoru k lesu. Otočíš se zpátky a co zbyde, je už jen žasnutí. Spatříš údolí
v celé jeho kráse, v barvách skoro už májových, hru odstínů, přehlídku unikátnosti s deflujícím
klidem a tichem zvučných jmen.
Cesta tam a zase zpátky však pokračuje a ty během chvíle už sbíháš dolů k potoku tam, kde zpoza
keřů a stromů vykukují červené střechy táborových chat.
Bílá skála. Místo letních dobrodružství, jimiž tady prošly už tisíce táborníků. I ty máš tu zkušenost
a možná to je tvůj vůbec první tábor, kdy se vrháš do všech her s nadšením a energií bez konce. Třeba je
ti ještě tolik, že namísto hry je to úplně doopravdy.
Takhle když se hraje, pak každý den a každá chvíle tří týdnů mezi bývalou usedlostí a chatkami jiskří
napětím a překvapením, jaká nová hra na tebe ještě čeká. S přáteli ve 3. družstvu držíš partu a uděláš
pro ni cokoli. Stavíš chýši u potoka a obdivuješ Setonův hrnec a jeho zemitou gastronomii. Při světle

Měsíce kličkuješ mezi chytači a po louce sbíráš stříbrné kameny, stopuješ Smrkovníky skoro až k jejich
tajné základně a brodíš se bažinou, co ti sahá víc než jen po pás. Baví tě to a chceš ještě víc. Svět
instruktorů je připraven a po tři týdny tě zásobuje výzvami a hrami a taky scénkami a spousty smíchu.
Atmosféra, kterou to tu žilo, a víš, že stále taky žije, zanechá dojem, co při každé návštěvě nově ožije. I to
je součást Údolí.

Chodit tu můžeš kdekoli. Je to bezohradní kraj, téměř
bezpolní a svoboda pohybu ve všech směrech je až na
výjimku potoka a několika rybníků zcela bezbřehá. 'Já'
a 'moje' se tady rozpustilo ve společně obývané.
V jednotné země dílo.
A tak od tábora tě trochu zapomenutá, přesto kameny
vyspravovaná a křížky míjející cesta dovede přes starý
most k samotě, co je stejně jako na bývalé druhé
straně hranic bez plotů a ještě
s elegancí udržovaná. Tohle místo vypovídá o způsobu, jakým se tady žilo, mnohé.
U mlýna přijdeš k potoku. Přivítá tě jarní svěžestí, překročíš můstek sochou strážený a ocitáš se ve
světě, který svou atmosférou a živoucím temperamentem činí viditelnou podstatu Údolí a jeho

obyvatel, současných i dávno minulých.
Možná je to starobylostí objektu či snad jen pouhým jejím
vědomím - tohle místo má výraz a sílu. Právě proto si k sobě
přilákalo člověka, který byl zrozen, aby sem patřil. Teď jsi tady ty
a vidíš, že věci se tu dějí správně.
Zvuk ještě suchého rákosí, písně letců, zurčení potoka a v moři
zeleně a bílých květů vodní mlýn.
Pak podél vyschlého náhonu a samoty u lesa čp. 2 až k Pěti břízám.
Malebnost kraje pod hrází Kačležského rybníka kreslí jakoby
náhodně umístěné usedlosti obklopené sady, osamělými lipami
i řadami smrků, a vše se pojí v dokonalý celek, kde se i mistři
Feng-šuej vrací do školních lavic.
Pro tebe ještě obohacený o setkávání z dob táborů u 5 bříz, kdy tu žila své dny báječná paní, co Údolí
zažila v rozkvětu svého života v časech poloviny let čtyřicátých.

Projdeš kolem jediného tábora ze čtyř, co zůstal, a jsi na počátku - hrázi Kačleháku. Čarodějnice
teprve přilétnou a hle, támhle už se kdosi koupe! Možností pro tuto činnost je tu bezpočet. Pláž,

plošina a schody jsou jen výběrem z nich. U nich se ještě na chvíli pozastavíš, potěšíš ticho svou
přítomností, nadechneš se z hluboka a vyrazíš zpět dolů, do Údolí.
Nad mlýnem, Kunějovskými samotami.
U úlu ještě vyfasuješ první letošní žihadlo, to aby pak med lépe chutnal, a po chvíli už kolem tábora
a Dobrovodských jednot ve stráních míříš do středu údolí potoka Hostice. Je jím Číměř a v ní milá
paní, co ti s úsměvem ještě těsně před zavíračkou v Jednotě prodá něco na cestu.
Údolí se mění a ty s ním, jedno zůstává. Ať v zatáčce nad mlýnem, při samotách pod Kunějovem či ve
stráních u tábora, tady všude je zvláštně příjemně, tady je ti jako doma.

Dobrodružství v Zemi nikoho
Jdeš pátečním městem a s trochou zvědavosti čekáš, který směr si tě přiláká. Na Zborově mezi
vilkami je už jaro taky a víc než čerstvý vítr z jihovýchodů přináší odpověď. Je zřetelná, a tak se už po
chvíli vydáváš tam, odkud vane. Do Země nikoho.
Kniha o dobrodružstvích, jež lze v takovém kraji zažít, tě
kdysi uchvátila. Kdesi daleko za městem jsou místa,
tajná místa, co tě zvou k objevům. Ví o nich jen málokdo,
což láká ještě víc. A když vstoupíš do téhle země, víš, že
to je ten pravý název pro území na jih od zámku
Dobrohoř a Starého Města pod Landštejnem.
Kasárna pohraniční stráže u Veclova jsou tichým
památníkem předchozího. Tvoje náklonnost
k vojenským objektům na hranici pramení z mnohého, její součástí jsou jistě i dny, kdy tady byli lidé.
Kluci, co sloužili vlasti či tu prostě jen byli na vojně a trhali kalendář. Chránili hranici.
Dnes jsou tu za železnou oponou už jen bizoni a ti se ochrání tak nějak sami. Právě polehávají
v odpoledním slunci mezi borovicemi a vypadají spokojeně.
A tak dál na jih!

Od potoka po cestě vzhůru, alejemi, kterým tu chybí ti, pro něž byly sázeny. Vzdušný proud jara je
rozpovídal, a když se zaposloucháš, získají si tě během vteřiny.
S vůní květů, polí a vší té čerstvé zeleně nakoukneš do dětství, a když pak staneš nahoře,
dobrodružství mohou opět začít.
Otevírá se tu výhled na dříve zapovězenou zem. Otočíš se a přehlédneš důvěrně známé. Landštejn
pestřící horizont severu, dobrohořské předstaréměstí a v působivém obrazu celé údolí kolem potoka
Pstruhovce, jímž se země českomoravská vlévá do rakouské.
Pokračuješ s energií, co tu dnes vane. Vpravo vysoké zalesněné kopce Kravího vrchu a Hoher Steinu.
Vlevo pole a linie potoka. Normálka. Jenže v zorném poli před tebou se děje cosi zvláštního a do
vědomí vstupuje, pro co tě napadá jediné jméno: Ostrov zeleně.
Shluky listnatého. Staleté duby, lípy s výjimečnou kresbou, mohutné kmeny vrb.
Přistaneš u břehu a vyrazíš na průzkumy. Vycítíš to hned. Tady je něco jinak.
Kamenné zídky, mosty, zasypané sklepy. A všude hromady kamení mechem porostlé. Voní to tu
kopřivami a náletem. Ano, takhle dnes vypadá Košťálkov po náletu těch, co fungovali ve zkušebním
režimu.
Ve středu obce ještě kříž na místě kaple a texty ve více jazycích a stopa nadhledu nad tím vším.
Podtrhnou ji projíždějící cyklorakušané zdravící tě svým 'Haló'.
Kraj zaniklých vesnic je Zemí nikoho České Kanady.

Navštiv jej v čase před slunovratem. V čase zrodu a barev a zažij kontrasty, které se utvářejí a jež ti
dovolí se pousmát.
Na okraji vsi v přísně střeženém uzemí minulosti teď mapa a přístřešek pro tady stále ještě spíše
náhodné kolemjdoucí. A v poryvech větru bezbřehý klid. V něm teď bývalou signálkou pluješ
k východu.
Zpětným pohledem, jak přirozeně přechází Klein Taxen v Košťálkov, si uvědomíš, že hranice jsou
jenom v hlavě. A ty si strážíš jen ty.
Během napneš plachty a po chvíli už překračuješ potok, co tesá tuhle zem.
Za ním začíná objevitelská cesta do míst, kde jsou prázdná místa na mapách tvé mysli.
Bez výdobytků kartografe, GSM lokátorů, laserskenů, upovídaných navigátorů.
Jen s tušením, že tady někde mineš ceduli 'POZOR! STÁTNÍ HRANICE' a až z lesa vyjdeš ven, že tam
za kopcem najdeš Brunn, malou osadu s hospodářským rodným listem.
Tady končí veškerá legrace! Všechno je tu nově a ŽIVĚ. Zažíváš nové výhledy, nová stavení i samoty,
nové písně i nové jednoty. Bavící zábava.
Osvobozující zproštěnost od nálepek i poznatků, příběhů, čehokoli, ti umožňuje zakusit tuhle ves
v přímém přenosu. A je to jízda.
Pozor ale! Zvuk na silnici teď věstí blížící se stroj a ty v poslední možné chvíli uhybáš před

domorodcem, co se smíchem prohlásí: "Ich habe keine Glocke!" A tak namísto zvonění už z dálky
mluví a vtipkuje.
Pengers je samota na konci světa a za ní hned konec druhý. Dnes jej tvoří 8 mravenišť a elektrický
ohradník. Tenhle však překročíš snadno a pastvinou se pustíš domů.
Vlevo Kamčatka a Jižní pampeliškový oceán, co ji omývá. A opravdová liška, co před tvou plachetnicí
raději mizí kamsi do lesa.
Ve stráni s vyhlídkou vítá tě další zaniklá ves. Kuní.
Zaniklá?
Tady stále je a v jaru tvého teď vypráví.
Dole v Pernárci ti ještě Pstruhovec řekne své na slyšenou a cesta mezi poli potěší tichem za
vzdušnými proudy a květy.
Kasárna tu také ještě jsou, v klidu spočinula.

Synchronizované putování
Je to jako ladění. Synchronizace vnitřního a vnějšího do stavu, kdy tohle rozdělení mizí.
Přijď kamkoli, kde se slaví, a jiskra veselení na tebe přeskočí hned. Stejně tak, co ty si přineseš
s sebou, tam zanechá svůj otisk a rozpustí se mezi
ostatní.
Mezi lidmi se ladí stále a tak tvůj imperativ může
klidně znít 'Zdravě slaď'.
Když se pak vydáš ven, o samotě, protože tehdy je
slyšet víc, stáváš se součástí zvukové zkoušky
i následného koncertu, který spustí tenhle vždy
přítomný orchestr.
Krajina si tě ladí pomalu, zato ve velkém a trvale.
Můžeš opustit město s hlavou recyklující úryvky
písniček z rádií obchodů a restaurací,
s myšlenkami značky kolovrat či náhodnými asociacemi, co se jako beránci na obloze objevují a zase
mizí. A ty jim mizet dovolíš.
Krajina ti v tom pomáhá a vede tě k jasné pozornosti, čisté existenci. Vědomí bez obsahu.

A přesto tu existuješ. Víc a intenzivněji než kdy jindy.
Tady poznáváš, co se skrývá za tím, že ticho promlouvá. Rozpustíš se a tvé tělo se stává průhledným.
Pozorovatel splyne s pozorovaným.
A zase naopak. Stav, se kterým sem z města přicházíš, zanechává stopu v krajině. Jen její síla
překonává vše, muziku i kolovratné asociace.
Svým naladěním tě ovlivňují lidé, louky i potoky, řeky i pouště, hory i údolí. A ty je. Jsou součástí
celku a ty se v něm procházíš.
S bezvážnou lehkostí, smíchem ve stavu beztíže.
Česká Kanada ti s laděním pomůže. Je barevná a pestrá.
Od Senotína k Rudolci, od Kaprouna k Pernárci, od Kačleh k Vlastkovci. Tam všude to hraje a zní.
Hudbou, co si tě získá, a ty jí.

Kačležské národní melodie
Od magistrály Hradec-Kunžak je to z Hospříze jen skok na úbočí Srního vrchu. Cesta mezi poli tam
klesá ke Kačleháku, za ním Člunek a ještě dál už se zvedá horizont kreslený hvozdy Vysokého
kamene i jím samotným. Tady, na druhé straně údolí, působí celý obraz tak, že si hned uvědomíš,
jakých výšin tenhle vrch i celá Česká Kanada dosahuje. Alpy jsou ještě daleko, a tak odtud to působí
vpravdě majestátně.
Je 4. května, obloha věrna tomuto datu svítí a hřeje. Pole jsou obsazena traktúrujícími stroji, co
vyschlé planiny ořou, a malá polní tornáda si hrají na mechanické rozprašovače. Jdeš směrem, kde
se cesta rozplývá na hladině dolních rybníků. Za nimi už
jen mokřady, co občas i samy sebou jsou, a pobřežní val
lemující Velký rybník, Kačležský.
Před chvílí ve městě, teď tady. O to víc se tě květnové
esence mohou dotýkat.
Přemysl opravář buší do hřídelí svého oře, o kus dál
koňskými silami hemží se kapoty. Překročíš páteční
tepnu a pojme tě les Kamerál.

Dnes mineš jehličnatý chrám, který tu najdeš, přijdeš-li po stezkách skutečných koní, a jak vstoupíš
na jižní hráz Krvavého rybníka, cosi tě k sobě přivábí a zastaví. To když zavoní voda vlněná svěžím
dechem zeleně, jejíž chuť se tu mísí jarem. Tedy raději opačně, jaro se tu mísí s ní. Možná na ni jen
pokaždé zapomeneš, i tak dnes voní úplně nově a současně čímsi známě.
Za hrází chvíli po poli, překonat tahy divokých koní, a hned je tu JZD. Kravín.
Scénu můžeš vnímat v původním znění bez čehokoli a chceš-li, přivítají tě 80. léta, co si tu
ponechala svá kouzla. Tvůj směr teď na šířku výběhu přehradí ohradník s ranařským potenciálem.
Zpestření i výzva to k pohybovému obohacení postupu. Ovšem zvířata obývající tyto prostory jsou
zcela jiného názoru a v dlouhém a místy i rohatém špalíru ti řeknou své. Kravín vs. Poutník 1:0!
Zvolíš tedy jinak a obchvatem překvapíš zírající publikum. 1:1.
Dříve hlavní, dnes již sotva znatelná polňačka hostí sloupy ohradníku, za nímž se jde líp. Jenže
překvapivý host do domu vyvolá u zdejších obyvatel spíše rozpaky, a když se celé stádo rozhodne
prozkoumat situaci, vyklidíš pole své troufalosti. Kravín vítězí 2:1.
Hypnotická síla hovězího davu působí soustředěně, tak jen zamáváš na pozdrav, že jako dobrý a hle!
shromáždění rozpuštěno, vše minulé odpuštěno.

Mezi stromy se polňačka reinkarnuje do formy pro cesty obvyklé a bezpečně tě vede do báječného
údolí, co napájí Velký rybník, který dnes obkružuješ. Ruch silnice pomíjí a před tebou oáza jara.
Louky, pastviny, osamělé borovice, remízky pod Kunějovem a jeho vrchem i vysílačem. Zprávu, která
tu zní, přijímáš hned. V celé její pestrosti a výrazu.
V odpověď ze stromů kousek od tebe vzlétne Mořský orel kačležský.
Překročíš Koštěnický potok, projdeš prastarý bukový háj a kolem studánky v doprovodu živoucího
obrazu sestoupíš až k hrázi Velkého rybníka.
Duby již nahodily fasádní zelenou, co časem tmavne, a vzdušný proud a zase ta vůně od vody tomu
dávají čerstvý dech. A tak celým tělem dýcháš a obnovuješ.
Tábor pod hrází roku sedmdesátého tu má stále svou základnu. Tajná
místa zůstala a i zákoutí, kde stála brána a stany, jsou připravena znovu
ožít hrami a dobrodružstvím.
Za hrází vpravo opustí cesta tuhle Národní přírodní melodii a podél lesa
tě vede až nahoru ke kapličce u Kačleh s výhledem na obě strany.
Hrutkov a Lískovec i komín Jitky se tu setkávají s Kunějovským vysílačem,
Vysokým kamenem a Javořicí.
Pak křižovatka. Vlevo Kačlehy, rovně Družstvo, vpravo místa, kam mrkne
jen pár očí do roka. Cesty tu končí, mizí v houštinách a zničehonic se zase

objevují. Staré lesní trasy a ve svazích terasy.
Tudy se vydáš.
Ještě mezi pastvinami přivoníš k hlohu. Připomene ti cosi důvěrně známého, co už je dávno tvou
součástí. V té vůni nasaješ esenci dětství. Čas bez času.
Do sedmi let se nasává svět. Pak se o něm začne přemýšlet a učit a nastane oddělení. Oddělení
Mezisvět. Návrat zpět může trvat dlouho, květen ale voní, pomůže ti s ním.
Teď přivoníš a ta doba ožívá. Celý svět kolem se najednou probudí a je živý jako tehdy. Obrazy, vůně,
zvuky. Šišky borovic, květy šeříků, listy osik, výhledy.
Tehdejší oči s jiskrou a dnešní zkušenost přivolají staré známé.
Dětství, dospívání, dospělost jsou následovány čtvrtou etapou. Je jí dítě, které ví.
Teď opustíš pastviny a les a meze poseté barvami. Úbočí Srního vrchu vítá tě podruhé, spirála
dneška se uzavírá. Pozdravíš všechny ty vrchy českokanadskojavořické a vydáš se domů.
Naposledy ještě přivoníš k hlohu.
Scházíš dolů k Hospřízi, před tebou panorama, co tě ohromí i dojme, a najednou zmizíš.
Blaženost přítomnosti.
Co zůstalo? Jen sebe sama vědomá krajina.
Česká Kanada.

