Krajiny Září
Číměřské údolí halí mlhy i Bystřice tišší už je.
Hladina Osiky v poklidném bezvětrnu zrcadlí
českokanadské ráno a opuštěný kemp všemu
přihlíží a je součástí obrazu, jenž kreslí tu podzim. Stejně tak lidé, díky nimž, a možná
naposledy v tomto roce, ještě jednou ožívá.
Po dvanácté Českou Kanadou v kanadách se tu chystá, však na nohou měj si cokoli
a třeba taky nic.
Východní trasa na Jelením vrchu u bunkrů se zpět otáčí, západní pak až k Novému Mlýnu na
Peršlák míří. Potkáš dnes mnoho stezek – textilní, loupežnické, málo prošlapané i ty úplně
obyčejné.
Nejdřív nádraží Hůrky.

Chomáči mlh nad hlavou slunce proplouvá,
když z lesa vyjdeš, spatříš, co předvečer roku umí.
Česká Kanada září.

Symfonická báseň barev po srpnové předehře
uvádí další část. Z dalekého ticha vystupuje ještě
matný Klášter, milé to zjevení mlžné krajiny.
A všechny ty vůně, co usnadní ti opravdu být, co
snadno vrací tě domů.
Úzkokolejka zas v občasném režimu běží, za ní Blata a rybníky s rašelinou. Najdeš jich tu jen
pár, však koupatelné za všech počasí her jsou.
Za samotou u nádraží se cesta stáčí nahoru do Hůrek. Mnoha rozhovorům, jež kolem zní, tu
teď můžeš naslouchat, příběhům z dálek prostoru i času. A v prostoru vyřčených vět krajina
zpřítomní i ty tvé a Hůrky ve svém ranním tichu ožijí též. Kostel a domy s letitými rámy okenic
jako by sem patřily od počátků.

Pastviny, třebaže opět zelené, už jen lenivá zvířata hostí. Syndrom vyprahnutí však již brzy
překlenou a hostina započne. Ještě dnes!
Teď směr nová stezka a Grasel.
Ten, co bohatým i chudým bral.
Od každého si něco vzal či jen půjčit chtěl,
úřad se o tom však brzy dozvěděl
a do Vídně ho povolal…

Dnes příběh, který zlidověl a značky na stromech, co určují tvůj směr.
Les když za Ovčárnou opustíš, za kopci dva majáky uvidíš. Věž bystřického kostela jediná
z města se tu ukazuje a albeřský komín jí svou výškou přizvukuje. Projdi uličkami Ovčárny
a poznej, kolik hlasů Bystřice má, nálady i kouzla míst jsou tu jedinečné.
K severu teď do kopců a v nich tajné bunkry. Krýt se měly navzájem, dnes pokryl je mech i les.
Pak nejhlavnější z cest č. 128 překročit a v půlce sjezdovky vpravo odbočit.
Co by tomu Grasel řek’, že teď jeho stezky kříží vlek?
A nad ním Hradiště, opravené, úhledné.
Kaple i sochy a náves, kde znovu scházejí se lidé. Lavička a zastavení a úsměv k tomu všemu.
Nahoře cesty se rozdělují. Opouštíš směry oficiální a vstupuješ do otevřeného prostoru
náhodných voleb a překvapení.
Země hřeje a bosý krok tempo zpomalí, v krajině snazší je číst. Alejí šum a výhledy probudí
v tobě radost z prvních objevů, podzimní kraj má zas novou tvář.

V Bystřici ještě živo je,
náměstí už skoro hotové.

Parkem na albeřskou výpadovku. Obec hlavní silnicí ze
severu obkroužená si tu stranou všeho hoví v poledním klidu, jenž rozlil se tady už před lety.
Potkávají se tu hospodářské objekty z různých dob. Nejdřív zprava sýpka snad, naproti textilní
výroba s halami a komíny. Na konci dlouhé potoční vsi zas rybáři a pily bývalé a nad vším
terezínský zámeček a sádky. A mezi kraji malebná ves, odkud by Lada inspiraci mohl brát.
Kaple v uživatelsky již příjemné podobě a fara a hospoda tvořící odvěké centrum vsi.
A tam vzadu za truhlářstvím v zatáčce s duby a modříny, kde potok s kamennými sloupky
šumí, tam pozdraví tě duch České Kanady.
Zjevuje se ti, máš jej totiž rád. A on tebe.

Poznej kraj pod
Javořicí
… tak hlásají naučné tabule, jež tu a tam stejně
jako vzácná místní květena rostou ve vsích
pod vrchem, který sjednocuje tenhle kraj. Jihlavské vrchy s Javořicí
a Novobystřická vrchovina s Vysokým kamenem, to je jižní část Českomoravské vysočiny. Tolik
můžeš se dočíst na zadních stranách map. Dvourozměrný svět, království barev a čar, jmen
a pestrosti je inspirací k výpravám. Bez nich však zůstává jen placatou aproximací reality.
A proto už stojíš u chalup a statků Horního Pole nad Studenou a vydáváš se potkat sestru
České Kanady.
Slunečné září a vyšší nadmořská výška. Nadechni se a poznáš tu změnu. Čistá
a průzračná jedinečnost, jež obohacuje javořický kyslík, je poznatelná, je zapamatovatelná. I to,
jak je tu krajina poskládána, je jiné. Horská povaha ostřejších údolí a strání, remízky

a osamocené stromy i křoviny, vzácné květy, rašelina. Vzácné je to tu všechno, stejně jako pod
Vysokým kamenem, stejně jako všude.
Možná jen málo výprav tě sem vedlo – velká to výhoda, když sotva víš, kde je další ves, když
k objevům jsou tu desítky cest! Tak poznávej kraj pod Javořicí, leskne se novotou.
Absence informací o umožňuje být teď naplno tu.
Po pár krocích hvizd brzd a z kokpitu kamionu ozývá se usměvavá ryzí slovenština, že jestli
tudy správně na Jihlavu. Tak už i elektroničtí navigátoři objevují kouzlo vrchoviny a poutníky
bratrských zemí a národů posílají do míst, kde silnice končí. Třeba jako na východě ve Světlé.
Tuna sem, tuna tam.

Nyní v zatáčce mizí daleký náklad a Horní Pole se vrací do
svého obvyklého. Ticho vsi a vítr. A vědomí Javořice schované
za lesem. Úpravna vody na protější stráni působí, že přišla
z jiných dob. Přišla. Dnes už sem ale patří stejně tak, jako

usedlosti a statky dole v údolí a je součástí úplnosti věků, co tu kdy byly a jsou.
Po chvíli tě alej přivádí k náhorní planině a vpravo zjevuje se Javořice. Tak blízce a kouzelně.
Zvláštním způsobem se její součástí stala vysokofrekvenční estetika a vysílač je tak
symbioticky sladěn s horizontem jihlavských vrchů.
V dobách, kdy spisovatelky měnily svá jména podle této hory a kraje kolem ní, z lásky ke
všemu tady, se tu vlnily jen hladiny rybníků. Dnes elektromagneticky tetelí se vzduch a stejně
jako třeba Ještěd, tenhle stožár se sem prostě hodí.
A silnice svými vlnami vede tě též. Až do Klatovce. Odtud se zdá, že je téměř na stejné úrovni
s horou a domek s ořechem na kraji obce k ní přímo směřuje. Jaké to asi je, vídat Javořici každé
ráno po celý rok? Ve všech jejích podobách.
V čase předchalupářském by to bylo jistě zde, kde by měla Vlasta Javořická svoje druhé doma.
Teď k západu a ještě lukami do kopců kolem stavení, jehož původní účel poznáš hned – bývala
to škola. Mnohé se změnilo od dob, co malotřídní školství naplnilo českomoravský svět, před
i po rekonstrukci však, tyhle domy stále vyprávějí.
Stejně jako celá obec, která si navzdory rozmarům velkých společností a jejich režimům tam

někde dole vede stále tu svou a s horalskou drsností prochází skrze věky.
Mezi lukami a poli pokračuješ ke Kudrnově mlýnu.
Je to jen malý kousek za vsí, v nejvyšším místě tohoto dne, kdy se před tebou rozprostřou
dálavy a výhled ti umožní pocítit velkolepost i noblesu výšin, jichž jsi dnes součástí.
S Javořicí teď společně shlížíš ke krajinám, odkud častěji vzhlížíš sem. Ve vzdáleném obzoru
Čertův kámen a Čihadlo, odtud jako by výše než obvykle. A mezi vámi a ním plastické krajiny
vrchovin a polí a rybníků. Jen se vznést. Vyhlídky dávají krajině celistvost a smysl.
V údolí mlýnů, jež přestaly mlít a původní účely v nové se změnily, ještě traktory věnují se těm
svým a ořou půdy javořických lán. Drsný kraj plodí zemité a odolné lidi, co ví, co je důležité, co
umí za práci vzít. Pod skořápkou drsnosti však najdeš i to, o čem
básníci píší – lásku ke kraji, lásku k Javořici, k jejím lesům a vsím.
Panské Dubenky a dotek Domašína a přes vrchy se stráněmi
zpátky k Horním Polím.
Tam všude poznávej kraje pod Javořicí.

Rudoleckým prolomem
Prolom je úzká protáhlá sníženina vzniklá poklesem ker a omezená na podélných stranách
zlomovými svahy nebo složenými zlomovými svahy. Prolomy mají délku od několika kilometrů do
několika desítek kilometrů a šířku od stovek metrů do 1-2 km.
Výskyt v ČR
Řečkovicko-kuřimský prolom, Boskovická brázda, Malá
Haná, Rudolecký prolom, Kladská (Králická) brázda,
Jaroměřická kotlina.
Sváteční ráno v korunách stromů slaví zpěvem a hrou,
louky světle zelenou pokryté,
v srpnu po ní prahly, a když se nad Vlkovým mlýnem poprvé nadechneš ránem, víš. Takhle
voní září. Opravdové babí léto, jak ho znáš. Blankytná průzračnost podzimního dne.
Mlýn udržován a zušlechtěné okolí ti nabízí cestu kolem sadu vzhůru vlnami posečených luk

a vůně sena a rosa provází tě též.
Krajina tě už léta po svých stezkách vede
a díky ní se v tobě začíná vidět stejně čistě
jako v prvních dnech, kdy bez jakéhokoli
vědění se s tebou potkávala. Poznáváš, že
o to tu také šlo. Však nahoře otoč se
a pohlédni tam, kde se Prolom rodí!
Mísí se tu dva kraje. Na silnici, jež je břehem lučního vlnobití, to podtrhují tabule
s nápisy. K jihu tu Přírodní park Česká Kanada oznamují, severně že Javořická vrchovina zemi
přejímá. A proti tobě vrch, co dává Prolomu tvář – Tobolka. Dnes pojmenován asi více
prakticky, Zadní vrch to radlický.
Cesta se noří do údolí a bude s ním a potokem až skoro do Dolního Bolíkova daleko odtud.
Tam začínají kraje nové.

Všechny vůně, co tu jsou, porušují linearitu času a zpřítomňují živost opravdových dnů. Kouzlo
Lipnice je stejně jedinečné jako u všech vsí tady a za ní na malé vyvýšenině bezvětří mění se na
větří a celý Prolom promlouvá o tom, kým je. Vyhlíží tu od svých počátků až tam k jihu,
ke Slavonicím a dál.
Slunce je též samo sebou a hřejivě pokračuje ve své letité jaderné praxi.
Ze západních kopců, kde jinak skrývá se jedno z nejtajnějších území České Kanady, vane
blažená čerstvost plná vody a svěží zeleně a vůní listů a barev polí i vsí.
Čas podzimu ti nabízí mnoho plodů k ochutnání. Jabloně a ořešáky nasytí tě zcela.
U rybníka v Markvarci změní se směr a ty se jdeš potkat s druhým břehem, s lesy Prolomu.
Ještě u brány lesa se zastavíš, a když na kraj pohlédneš, uvnitř dozní poslední hlas a ticho se
rozhostí a nejpříjemnější mrazení ti tělem proběhne.
Pak cesta nahoru a potoka chlad a vonící les, jak jej jen září zná.
Křižovatka a kudy dál? Slunce napoví, severní cestu osvítí, a proto už do kopců putuješ.
Lehnout si na cestu můžeš a stát se jí, Zemí co sobě naslouchá.

Směrem dolů k Lipnici hromady dříví a kmenové sdružení zve
tě na vyhlídku. A hle! Jihovýchod ukazuje svůj svět a kdesi
v dálce z moře vrchů a stromů jen kostela či kaple věž,
Horního Radíkova či Matějovce snad.
Náhodné odbočení vrací tě k severu, tichá chůze s humorem
dřevorubce poleká, a pak příkrý svah a nad ním možná další
výhledy tě čekají. Snadno zrobíš si pomocníky do vrchu – nordic smrkové hole splní to své
a vynesou tě napříč vrstevnicemi na vrch Přední radlický. Čímsi tě láká.
Tam spatříš Rudolec a údolí, co klikatí se až kamsi ke Slavonicím a úplně nahoře, sto metrů
nad Lipnicí, v polomech a těžbě otvírá se kraj Východu.
Z hory sestoupíš loukami v kouzelných scenériích svatováclavovského ticha, střechy
radlických chalup uzříš a Hradisko i hřeben telčsko-dačický. Vzdálené vrchy moravské
vysočiny i Dačice samotné. Tady kraj k Dyji už klesá a Česká Kanada mění se v zemi
Javořickou.
Na hřebenu kaplička elektrická a lampové tyče a místa k táboření stvořená a skryté louky
a rybníky. A harmonie. Chodidla těší se z doteku luk a radlické serpentýny vedou tě ke mlýnu.
Tam dole v údolích pod Heřmančí žije se krajiny sen.

Rajchéřovské báje a pověsti
Krajina šumí a zpívá píseň říjnového dopoledne.
Severně od Eisgarnu scházíš teď k potoku, jenž v Lesním rybníku u Mýtinek svou cestu začíná.
Papírová mapa mění se v 3D svět.
Zvlněná úbočí svědčí o malozemědělském hospodaření a místo má nádech filmového ateliéru
pro scény ve Frodově rodišti. Drobné lány polí, louky rozsahu spíše symbolického, rybníky

a meze. Kouzlo miniaturizace.
Dole vodárna a chalupa a sen, že tudy už kroky vedly, že tady už to znáš, třebaže poprvé tímhle
směrem procházíš. To krajina si tě k sobě přitahuje, aby ve stavu beztíže s tebou mohla být.
A je tu první ves! Gross-Radischen.
Naplňuje veškeré rysy poctivého říjnového dne a čas podzimu za zvuků polních prací tu maluje
obrazy Ladovsky laděné. Chalupa na návsi je v novém, jen svá zelená oprýskaná vrata si
ponechala, snad na znamení spojitosti dob.
Za obcí přes vypuštěný rybník pohlédni zpět a zastav svůj vnitřní hlas. Říjen uslyšíš. Barevně,
v plném rozlišení.
Chůzi střídá běh a chladný vítr pohání tě výš, k hranici blíž. Nad chalupami Teilhof cítíš novou
věc. Pocit domova a jeho půdy se rozšířil a kraj spojuje se v jeden celek, hranice dvou zemí
v hlavě se rozpustila.
Fičí a realita je opravdovější. V náladě prvních podzimů po hladké silnici snášíš se
k vodní hladině Fischenreinklubu Litschau a za ní vlevo odbočíš a tam už to je. Neumühle.

Poslední stavení, mlýn bývalý, a za ním souvislá linie smrků.
Bývalo to tu jinak. Otevřené, propojené. Plné vesnic a obyčejného života jedinečných lidí.
To snadno se dočteš, i díky Stezce 20. století to tu znovu ožívá. Tady spatříš, jak pod hradbou
lesů skromná chalupa se vyjímá. Jako kdyby se to všechno stalo v jiné dimenzi, jiném vesmíru,
se dnes zdá.

Pod mlýnem pohled na stavební přístupy předků.
Kdo k sobě skládal tyhle kameny? A svítilnu nad dveřmi, kdo ji tam dal?

To vše může tě napadnout, však cesta vede dál. Do odlehlých končin dálného jihovýchodu
České Kanady!
Kraj opuštěnosti tě vítá. Přes potok hraniční můstek a pět špalků k sezení a sloupky dva.
Toť hraniční přechod bez hranic.
Za ním skok hyperprostorem a jiná galaxie, jiný svět. Pohltí tě les a pěšiny k Romavě si tě
povedou. Tu a tam jabloně a javory pohraniční vzkazují, že tady žili lidé. Tak dávno již.
Romavský mlýnský rybník, toho času prázdný, překvapí svou čistotou a členitostí koryta, jež
vesele meandruje si dnem. Stejně jako ty.
Kdepak smutné a melancholické tendence, tohle je oslava života!
Za romavskou kaplí smíření ještě chvíli běž a pak k Rajchéřovu se dej! Báj slunečné
přítomnosti tu v lukách Země vypráví a ticho se směje.
K hrázi rybníka zaniklé vsi pokračuj, jen pozor dej, před chvílí železnou, dnes najdeš tu oponu
soukromou. Velký bariérový útes mysli ještě chrání člověka před člověkem. Rozhlédni se
a poznáš, že kdosi se tu stará a pečuje o tento svět. Louky pokosené, stromy vysazené. Cit ke

krajině vyvažuje útesy.
K Hadímu vrchu a jalovcům vystoupej, kamenná lavička poslouží jižním výhledům, co odhalují,
jak plastické pohraničí je. U Kamenného štítu překroč rozvodí, potkej schránku se vzkazy
poutníků a vydej se k severu, tam Návarská pohádka právě se promítá.
Kolem rohaté pastviny a rybníka, co zrcadlí světa běh, pod husím krkem plastovým, jenž
doplňuje estetiku doby, až do vsi, jež přežila oponový svět. Znáš-li ta správná místa, vlašská
hostina může začít!
Návary si ponechaly svou pohraniční duši a je tu lehce a klidně.
Dál se všech cest vychozených pusť. Ať tě vedou pastviny, meze i pole zoraná. Od posedu
s výhledy dalekými Veclov pozdravuj a přes vlny
země ke Starému Městu se dej.
Až věž kostela uvidíš a nad ní Uhliště, Trojmezná
přátelství znovu ožijí.

V zemi šípků a modřínů
Je tichá neděle, listy opouští svou rodnou korunu a lehce se snáší k barevné zemi. Jen tu
a tam se zdáli ozve káně a kraj usíná…
Kdepak, dnes je všechno jinak!
Energické, čerstvé, plné světla a kontrastů, plné
života. Stejně jako lidé, kteří se tu dnes procházejí,
stejně jako ty.
Životadárná síla na sebe vzala podobu větrných
proudů, silných, důrazných a přesto si hrajících.
Všechno kolem ožilo zvukem. Listy, jehličí, trávy i keře, to vše zvesela vyhrává a vzdušné vlny
se převalují mezi Čihadlem a Uhlištěm a vedou si tě po kadoleckých stráních tajným světem
pastvin a luk. Místy bez značek a vychozených cest, kde daleké výhledy se před tebou otvírají
a stačí se rozeběhnout a skočit a vítr dá ti křídla a prožiješ, o čem můžeš jen snít!

Surfuješ teď v zakázaném pásmu minulosti – však u Kadolce u silnice ze Starého Města do
Slavonic potkat můžeš, jak hranice z drátů se do životů pletla – a vlny tě vedou. Hospodářská
vůně se domovem ozývá.
Posedy míjej, potoky přeskakuj, raduj se z barev této chvíle. Za posledním stromořadím dole
pod kopci na tebe čeká ves, jíž i drát obkroužil. Maříž.
Je místem tvořivých kontrastů. Spojuje prvorepublikovost a možná ještě víc s prvobytně
pospolným socialismem i svobodou ducha, jenž získává tu vnímatelné tvary. Kaple návsi
vévodí, potok jí dává směr a ty jej následuješ. Až k zámeckému rybníku.
Potkáš rozvaliny, domky staré i stavby, jež posuny architektonických desek ovlivněné jsou.
Pestrost a kontrasty. Obec si přitahuje, co je jí
blízké. Na druhém břehu najdeš její kdysi mladé
tepající srdce – zámecký park a zámek sám.
A sochy a jezírko. Jen představ si, jak vypadal tu
den!
Čas i lidé zdi rozebrali, zámecké omalovánky však

snadno dokreslíš. A ještě jedno kouzlo je pro tebe přichystané. Projdi alejí a tisíc barev ti nad
hlavou zazáří a z jihu síla větru její svět listy naplní. Modříny a javory. Svědkové časů.
Srdce tepe tu dál.
Mařížská dílna udržuje též, co ducha obce tvoří. Vzniká tu nové a lidé se scházejí.
K jihozápadu k málo známé osadě zaniklé – stála téměř na samé hranici vzdálených sousedů –
se vydáváš. Lešnou však mineš dnes a zpět do kopců směřuješ. Pichlavá alej červených
vitamínů tě bude provázet. Šípková pohádka a její zápletky dobře končí a její plody sladké jsou.

A pak už jen krajině a vůním se odevzdej. Kde správně to ucítíš, k severu se dej a možná z lesů
vyjdeš tam, kde cesta v paprscích odpoledne počala.
Jen pár kroků od hlavních cest je tahle ves, však kdo už ji navštívil, kdo už ji zná?
Vítr to ví, s ním můžeš se smát.

Novosvětská
Jitra nad Kunžakem ztišila se, alejí putuj do kraje
horské poetiky, kde ledový vítr fičí a zima je blíž, kde
jen pár stavení a kouř komínů dává dech místům, co
na mráz a sníh už čas přichystal. Jiskřivé ticho v
mlhách pozdního října. Vítej v Horní zemi!
Je ráno a všichni, kdo znají sem cesty, jinde jsou. Kdo jezdil by do Terezína, na Nový Svět?
Jen dřevorubci jsou tu dřív. Od rozednění těží, co les sám si mýtí. Husté a hluboké lesy Zvůlí,
Skalek a Šibeníků získávají novou tvář. Ještě před chvílí tě u Terezína pohltil les, dnes vyhlídka
až k Javořici. A kamenná moře a balvany lesknou se v ranním Slunci a kdysi skryté a tajemné
stává se veřejným. Les je živý a vede si svou.
Zastav svůj krok a buď tím, co uslyšíš. Vzdálený í blízký šum v korunách, zpěv listu javoru když

k Zemi letí, to můžeš být. A to jsi i ty.
Silnice lemovaná kubíky červeného dřeva tě vede k Terezínu.
Chalupy stísněné jedna k druhé, malá okna, fortelné zdi a vyhřáté komíny prozrazují, že je vše
připraveno na poctivou českokanadskou zimu. Je říjen teprve, tady už lidé ví své.
V časech kotlů, stěnových topení i solárních ohřívačů se teplo domova ze zřetele vytratilo, tady
jej stále znají.
Za vsí terénní vlna a balvan známý a louky pokosené, po nich můžeš kamkoli jít. A alej, co dává
místu duši a Nový Svět.
Chceš-li jej poznat, přijď za ním od pozdního podzimu do časného jara. V těch měsících mluví
nejhlasitěji.
Uvítací výčepní výbor se již stěhuje pod zámrzné
hloubky a ševelení javorů, borovic a bříz a obrazy
chalup, tady volně mezi kameny rozsetých, tě
provázejí. Pohádky z jednoho Nového Světa.

A pak už cesta k moři se blíží. K Dolnímu Radíkovu. Mezi Jalovci, až tam dolů, k zámku
a Rudolci.
Kraj tu má své meze, přirozené hranice polí a luk, stejně jako život na vsi v obvyklých územích
a zvycích se tu odehrává.
Náhodně odboč doleva do strání a zapomeň na chvíli na cesty i pěšiny, ať les může si tě vést.
Překvapí pokaždé.
Objevíš se na planině za Kuprštajnem, vrchem, jenž legendární tu je. Každý účastník
dolnoradíkovských táborů z mnoha výprav a her ho dobře zná.
A ty výhledy! Severovýchod k Telči i Dačicím, o trochu jižněji, hluboko pod úrovní stávající
pozorovatelny, kostel a zámek Rudolce. To jsou výšiny Horní země.

Vichr původní odstíněn kopci a lesy západu tu opět počíná konat své dílo, jak ale scházíš
k Hornímu Radíkovu, klidní se stejně jako je klidná tahle ves.
Málo známý bratříček Dolního souseda je oázou ticha po všechny roční doby. Vzdušně kousek
od hlavní silnice k Dačicím, tady jako by stavení mimo hru se nacházejí. Mimo hru stezek
a značených cest. Výhoda na domácí straně.
Zpět do kopců mezi ohradami a třeba k Valtínovu. A možná taky výš. Do hor!
Nové louky a přístupy až k té Havlově a jejím Jakubům, rozhlednám a lesoparkům. Prázdné
místo poprvé promlouvá. Desítky cestiček a zákoutí, kamenů a dřevěných her tu čekají na své

dětské oči. Schovávací klasika stává se dobrodružstvím. Jen přijď sem a hraj!
Ještě na lanovce svezení a pak k údolí. Jenže! Zorganizované lesní prostory s sebou přinášejí
cedule a značky, ploty a betony. Ohrazený svět však lehce se překlene a cesta je pestřejší.
Divokost hory a jejích údolí na čas teď vystřídal záměr a plán. Šipky vedou tě k tajnému, jež
v jejich směru také mizí.
Obyčejný kámen tu teď reprezentuje odvrácenou stranu Síly a pole fantazie na dvě půlky
rozdělilo se. Stále však najdou se tu místa k objevům, místa pro bezejmenné.
Svět lesní architektury do zimního spánku přechází, a tak pokračuj přes letní tábory
a učesané pěšiny až ke Zvůli. Je jako Nový Svět i Terezín. V těchto časech nejvíc vypráví.
Kde se vzala a kým je. Kaplička za hladinou jí to dosvědčí.
Dál lesní cesty zpátky k Šibeníku tě povedou a ticho lesního šumu znovu k tobě promluví.
Horní země je stvořena k dobrodružstvím a náhodám. Tady potkáš přátele a třeba bude čas
polední a do Radíkova na zelnici tě pozvou.

Stejně jako tahle země na setkání příští. Ona to ví a víš to i ty.
Že přijdeš zas.

Tajemství buků a skal
Novoveský kříž a taky Chrám boha ohně, v nějž se proměňuje
v táborových hrách. Tehdy nohou spočiň na podstavci z kamene
a bouře nad Homolkou pošle ti hrom. Dramatické sladění běhu
událostí a podtržení síly kopce.
Tady je západní hranice České Kanady. Najdeš tu pralesy, skály,
bezedné studny a poustevny. Už když přijíždíš z pánví bažin
a rybníků a spatříš, jak vyrůstá z rašeliny a blat za Příbrazí
a Lásenicí, vytušíš, že tady se děje cosi mimořádného. A vyšplháš-li v Novohradských horách
na Kraví horu a její rozhlednu a pohlédneš na horizont za třeboňskou plošinou, uvidíš totéž.
Říjnová neděle, tichá, chladná a mrholící zesiluje účinek hory. Buky rozehrávají koncert sil,
předivo života je tu zřetelně utkané, spolupracuje a komunikuje napříč druhy. Jsou-li v České

Kanadě k nalezení příbuzní Stromovouse ze Středozemě, je to zde. Lesnické plány krajině
ponechány.
Přicházíš ze strany severní a chodidla noří se do listů závějí. Cesty i pěšiny se postupně
rozpouští ve vrstevnicích a balvanech, jimiž je poseto celé území pod buky a chrání tak vnitřní
svět hory. Potkáš ještě Červenou studánku, za ní už začíná objevitelská výprava.
Ticho, déšť ze stromů, samota. Jen balvany a buky kolem teď naznačují další směr. Pole
přítomnosti napěchované opravdovostí. Chceš-li se vzdálit civilizaci v civilizaci, tady najdeš
ráj. A přijď sem v roce kdykoli, hora k tobě vždy promluví. Homolka, Bublavá skála, Smírčí
vrch.
A Dubovice. Dva poutní kostely z dávných časů, lesovny a lípy před vchody. Poutní místa les
uzavřel, ponechal odlehlý pokorný klid, jenž takový najdeš jen tady.
Kamenitá cesta tě pak provede na druhou stranu hory. V nejvyšším místě vlevo odbočíš
a tajemná místa opět promluví.
Najdi skálu, u níž jak v severských zemích cítit se budeš, studnu bezednou, kterou člověk tu
zanechal i poustevnu z časů asketismu, co skutečný život přehlížel. A tak se směj, až Deskovou

skálu objevíš a raduj se z prašanu barev pod nohami, jenž buky tu chystají. Až přiletí sem vichr
podzimní, hřejivý a svěží, a ony se rozzáří, zapomeneš vše, co o všem víš, a v tobě se probudí
hlas krajiny a opravdovost tvých dnů.

Možná najdeš tu základy budoucí Jemčiny, zámku, jenž v pohodlných meandrech Nežárky
nakonec zakotvil.
Tady je kraj buků a skal. Tady Česká Kanada začíná.

Píseň listopadu
Horní Pěnou k hranici putují mnozí. V Hradci ráno
laděné do šeda, ale vyjdi na Fedrpuš a tam už to začíná.
Mlžné ticho České Kanady.
Zvukovou stopu povozů zakryjí lesy Hejlíčku a za
základnou zemědělství se cesta ubírá k Malíkovu.
Listopad má své barvy. Se Sluncem zářivě žlutohnědý, s mlhami pak tichý a tajemný.
Pole voní čerstvou zelenou, co ještě obohatí zem, a krákorající společenství vznáší se nad nimi.
Zvláštním způsobem to má blízko k březnu. Vlhká země a zpěv drobotiny v korunách už zase
holých stromů vytváří dojem jara. Na chvíli si tak můžeš dovolit ponechat kalendář jiným
a vstoupit do zázemí podzimu, který ve svém přirozeném běhu nabízí okno do času zrodu.
Tenhle ofsajd je odměnou.
Kraclův vrch coby Hrádeček a dole rybník Jasan. Za ním už jen malíkovská vrcholová prémie
a ves vonící podzimem.

Tam dřevem, tam uhlím domy kamna hřejí a fasády kamene i polystyrenu obkružující náves
s rybníkem a kaplí, kde už za pár dní zpívat se budou písně slunovratu.
A mrholení tu dotváří, o čem můžeš básně psát.
Krok však svižný je a vede tě dál. Nahoru
k Nové Vsi.
V nejvyšším místě, stavení tam stávalo, výhled je do
všech stran, však dnes, v jednom z mlžných rán,
namísto vidění jen tušení.
Řasy na Hejlíčkem skryty jsou. Horský kraj za nimi
přesto slyšet je, a možná ještě víc. Markův kopec
opatrně naznačuje svoji existenci a remízky
borovic a osamělých bříz, jimiž jsou pole poseta, si
tě k sobě zvou.
Opět do území bez pěšin a cest vstupuješ a hlínou i travou objevuješ mapám i očím schovaný
svět na západ od Pěněnského Dřeva.

Strážné věže posedů bez posádek dohlížejí na bezpečný průběh výpravy. Srnky si tu vesele
pobíhají, pozdrav se s nimi a během se inspiruj.
Na břehu rybníka, v místě nejpříhodnějším, tábor tu kdysi stál a smích a hry patřily sem stejně,
jako sem patří dnes.
Ztiš se uvnitř, uslyšíš živou přítomnost České Kanady, stejně jako je živá ta tvá. Obě jednou
jsou. Právě dnes, právě teď.
Buď listopadovým ránem, když procházíš se u Malíkova,
když z Mutyněvsi k Ratmírovu běžíš a kouř podzimních ohňů ucítíš,
když v rozmarném pohybu snášíš se do Hrutkova a dál mezi poli poletuješ.
Ticho uvnitř ti dodá sílu a nohám lehkost a švih. Kilometry ubíhají, na tváři stále smích.
Čím dál víc.

Kouzla obyčejnosti
Mrazivé ráno, jasné. Třpyt jinovatky čeká na první
paprsky východu. Rozbřesk, za nějž by byl rád
leckterý prosinec.
Přivítej zimu, už přichází i sem, na dolní hranici českokanadských vrchů a hor. Jen chléb a sůl
nahradí běh. Běžná místa jsou stále vzácná – cvičák a pískovny, i ta na druhé straně ukrytá.
Nabízejí ve městě, co o kus dál je už běžné.
Vodohospodářská vůně, kterou až mráz probudí a oživí důvěrně známé, namrzlé pole zorané,
s nímž je to stejně tak. Běž, ale pomalu dýchej, ať mohou působit.
U solárů vpravo se dej, tam kde cesta se ztrácí v pěšinu lemující další ze skrytých obyčejných –
Malíkovský rybník. Vodě již odpustil, teď noří se do spánku zimního.
Za zády město ztrácí se v mrazivém oparu. Přemýšlející levohemisférový svět mizí
s ním, vědomí přesuň naproti. Pro setkání s krajinou je to ta pravá polovina hlavy. V ní hlas

i řeč i písmena všechna utichají, v ní je krajina sama sebou.
Pak rozeběhni se brázdami i opuštěnými cestami k Dolní Pěné, potok překroč a pokračuj dál.
Slunce už vychází.
Až Horním Žďárem kolem mlýnů a řek proletíš a za stodolami za vsí, kde Políkno je blíž, se
otočíš, spatříš, jak při východu do tvého kraje zima přichází. On je tebou a ty jím. Je zlatý a zve
tě dál.
Kam příště tě zavede, která místa ti zjeví?
Možná už o večerní neděli na cestě z Maříže k Trojmezí první vločky si k zemi přiletí
a pondělí bílou tě přivítá.
Tak začíná zima v České Kanadě.

