
Druhý nejlepší zážitek v životě 

"Mně se to všechno tak líbilo - to byl druhej můj nejlepší zážitek v životě..." - tohle mi řekl jeden z 

našich šikovných školáčků z kroužku MOPíků v závěru únorového výletu do Horažďovic za 

hendikepovanými zvířaty a jejich ošetřovateli. Mně to, jak jinak, udělalo velkou radost. Navíc jsem se 

musela v duchu smát tomu odstupňování - 

někteří chlapi to zkrátka mají odmalička 

všechno srovnané a vyhodnocené a vysloveně 

se to k nim hodí, neuměla bych si je jinak ani 

představit.  Je mi to sympatické tím spíš, že 

sama to mám nastavené úplně opačně, 

málokdy něco nějak odměřuju, a tak ten 

pojem "druhý nejlepší" se mi zalíbil a mohla 

bych ho třeba teď zrovna použít i pro sebe, 

když si vzpomenu na prvomájovou procházku 

popsanou mým mužem Vildou v článku „Jak 

někdy začíná první máj“ (Kompost č. 6/2017). 

Jeli jsme sice na kole, ale slovo "procházka" je 

na místě - putovali jsme po blízkém okolí 

Strakonic skoro celý den, zastavovali se pomalu po každých pár metrech, dovolili jsme přírodě ukázat 

nám všechny možné nápadné i skryté poklady. Byla to jedna z našich druhých nejlepších procházek v 

životě... 

Je hezčí zpěv slavíka, nebo tlumené pochrochtávání blatnice skvrnité? A kdo z nich je vlastně 

vzácnější? Kdo užitečnější? O tom by nás nenapadlo přemýšlet, máme je rádi úplně stejně. A co je to 

tamhle za chuchvalec listí na hladině? Nemá to náhodou nahoře očička? No jasně, vždyť ona je to 

kuňka. Škoda, že tu není Honza Juráš, taky by měl radost. Jé, a vždyť on tu je, zrovna se objevil v 

zatáčce. A teď je hezky zblízka vidět, jak se ta malá 

žabička při kuňkání nadouvá a jak je zespodu kontrastně 

skvrnitá, to vypadá fakt strašidelně, přesně jak je to 

potřeba. A přitom hlásek má spíš jako nějaká něžná 

vodní víla (nebo jako pan Smoljak na filmové samotě u 

lesa...).  Vilda se tvářil jako profesor Matulka od Jaroslava 

Žáka, ukázal mi plno dalších vodních tvorů a pak na další 

zastávce zase něco ze suchozemských a odpovídal mi na 

otázky, protože pozná ptáky podle zpěvu i podle siluety a 

savce podle stop a dovede o tom všem hezky vyprávět.  

Vilda je v krajině doma tak podobně, jako je doma u nás 

v bytě, v domě vystavěném se sousedy svépomocí a 

zařízeném pomaloučku polehoučku, když se našetřilo 

nebo když jsme si něco sami vyrobili a pak si to navzájem 

darovali. Kdyby to šlo všechno samo, byla by radost i z 

toho, ale menší, ne tak sváteční. S přírodou je to pro nás 

stejné.  Je hezké poslouchat blatnici v máji s někým, s kým už kolikáté jaro prožíváte starosti spojené 

s transferem. Projet pak kolem listnatého lesíka, který byl navržen k pokácení, ale povedlo se jej 

Kuňka obecná (Bombina bombina) – tůňka u Modlešovic 

V.H. 
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uhájit. Potkat se s někým, kdo u toho tehdy byl také a rozumí vám. Vyfotit dymnivky a vzpomenout si 

na botanika, díky kterému o nich víte, umíte si je určit a čas od času k nim zavedete skupinku 

zvídavých dětí a dospělých. Těšíme se, že nás (snad) bude rychle přibývat a budeme si ty práce a 

potěšení dělit, protože sdílená starost je poloviční a radost dvojnásobná. Hezké počty, věru, a i s 

vloženou energií to vychází dobře, tak, aby se člověk nemusel bát únavy. Moc se mi líbilo, jak o tom 

mluvila paní Marcela Miková hned další den, 2. 5., ve společenském sále naší knihovny při 

Vícehlasech č. 7 (viz zde) - že při dobré práci s ní je to jako s dechem (třeba při zpěvu, kterému se jako 

sbormistryně už řadu let věnuje). Kolik jí k užitku pro své okolí vydáte, tolik jí zase naberete, a ta nová 

bude čerstvá, nabitá elánem a svěžestí.  Jsem ráda, že je to na světě zařízené zrovna takhle, v přírodě 

i mezi lidmi...  

-ah- 
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