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Dost dlouho jsem přemýšlel, do které rubriky Zpravodaje tento příspěvek zařadit. Nakonec
jsem se rozhodl pro „Holubí poštu“. Konec konců, je to dopis, takže sem patří. Na tom, že üž
nemůže být adresátovi doručený asi tak moc nezáleží. Dopis sice vznikl mezi Vánoci a Novým
rokem, nicméně předpokládám, že jako pocta našemu oblíbenému autorovi k jeho narozeninám se
docela dobře hodí.
Čfk

Dear Mr.Ransome, vážený a milovaný,
Nebudu opět vyznávat, čím jste mne zvábil na celý život, to píšeme v mnoha zemích po
tisících opakovaně. Vaše knihy se prodávají více než 90 let a vydávají dál. Já si je aspoň zmnožuji
čtením v různých překladech, získaných zajímavými a dobrodružnými, někdy skoro neuvěřitelnými
způsoby.
Mnoho titulů mám několikrát. Knihy stojí v knihovně, kopie knih na regále ve složkách. A po
vstřícnosti, povzbuzení a pátrání paní Jitky Noskové z knihovny v Jablonci nad Nisou, pana Martina
Ollé z Národní knihovny, prakticky současně paní Winifred Wilson ze skotské TARS a Čáryfuka z
KČAR uložené v dokumentech v PC, nebo „jen“ vím, která knihovna po republice i ve světě má ten
či onen výtisk. A mnohé ze Skotska jsem musela po přečtení poslat zpět.
Pročištění hlavy po odchodu do důchodu, nucené přizpůsobování se minulé roky i v
současnosti Sci-Fi situaci v realitě – celosvětové epidemii, změna myšlení od dovedení žáků
k maturitě po mou maturitu v partnerství s vnoučaty v jejich prvních letech umožňuje naskakování
spousty mých soukromých videí v hlavě. Hodně při dlouhých venčeních Tobyho, podstatně
akčnějšího, než Vilík1, při brzkém ranním nebo večerním venčení koukám na hvězdy, když se dá, a
potřebovala bych Dicka.
Já chtěla na moře každý rok, tedy k moři, u velké vody jsem nikdy nebydlela, opět zajet pod
stan i pod širák, vytáhnout kolo, ne do vřesovišť, ale na mé rodné Moravě. Kdysi to byla
jednoduchá samozřejmost rok co rok. Dočítám pomalu po stránkách Le trésor de Peter Duck, což
k zimě a době vánoc nesedí, nedávno jsem vrátila do liberecké knihovny Zamrznutú loď kapitána
Flinta. A zima a silný mráz jsou teď silně aktuální.
A tak to kolem sebe často vidím vašima očima, očima vašich dětských hrdinů. A vůbec –
pojďte jednou se mnou a posuďte sám. Hurá na výpravu, žádné znamení vyvěšovat nemusíme. A
ostatním to budeme popisovat.
Takže si beru na cestu do lesa kolem krmelce do skautské klubovny (kdysi hlasatelského
domečku pro slavné závody v tanvaldské bobové dráze) fotoaparát a nafotím, jak vypadá u nás,
když pořádně mrzne. Bohužel už 4 dny zoufalé zmrazky. Po bílém Štědrém dnu, na který jsme měli
štěstí, jenže večer déšť rozmáčel 10 čísel sněhu, koledníci a i jiní pěšochodci a auta vtiskli nesčetné
stopy a ty se jako v sádře zafixovaly a my kloužeme, pajdáme, padáme už čtvrtý den. Takže i to mé
město je kamkoliv z kopce na kopec – do lesa, na nákupy, na vlak. A když se přidá uklouzaný sníh,
led, ať už tající nebo pod sněhem, je to chůze nebo spíš opatrné šourání krokem připosraženým –
jsme jak kozy na ledě. Takže místo přemýšlení, jestli támhle jsou Špicberky, jiným směrem snad
Severní pól či Antarktida, se potím ve snaze neuklouznout a prorazit ledový povrch ledu. Kdepak
sáně, Rogere.
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Pro nezasvěcené: Vilík je připomínka mopse paní Barrablové a Toby je autorčin věrný společník, který ji tím, že ji
pravidelně venčí, udržuje v kondici a dobré náladě. Toby je, stejně jako jeho předchůdce Andy, jezevčík.
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Tak, máte pořádné boty? Vyrážíme a nesmíme zapomenout batůžek s krmením pro lesní zvěř.
Opustíme civilizaci opatrným pohledem přes hasičskou nádrž k panelákům a kolem minigolfu
vpravo do lesa.

No, ta paní před námi to neustála a otočila, my to dáme vlevo prorážením krusty na louce.

Ke krmelci to ještě jde, ale moc lidí se sem nedostalo. Tak vysypeme batůžek, přivážeme lojové
koule a po vlastních stopách před pár dny, ale zamrzlých, se budeme prodírat lesem.

2

Holubí pošta 2

2022

Tam je možnost zachytávat se větví – a často lámat, ty větvě. Ale klouže to fest. Tady je krátký
průsek mezi borůvčím, zasypaný sněhem. A minirovinka. Kterou cestou?

Tou levou a zase do vlastních zamrzlých šlápot z minula, ty se ale většinou už neproboří.

Sláva, bez pádu, klubovna před námi, i s kadibudkou a schody, které naštěstí bez ledu. A pohled na
rovný plácek a ohniště vpravo, tam se odehrálo akcí! Skautských i gawainovských.
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Vy, pane Ransome, budete mít za pár dnů narozeniny, a zase bez větších skupin hodujících
společně. No, na ohniště venku taky není dobrá doba, takže jen rychlý pohled na bikerskou cestu
dolů, tady začínají v létě slavné závody, hm, pokud teda není epidemie. Nejen vaše výročí přijde
zkrátka. A vlevo na budově – tam jsou fotografie pamětnické, jak to bylo se slavnou bobovou
dráhou a mezinárodní účastí, kdy vše přenášela televize.

Ale než vstoupíme dovnitř a podíváme se, jak by se tam mohlo připravit a oslavit vaše
jubileum, ještě popojděme pár kroků dál, podívejme se do dálky a dolů do údolí.

Ta osada se jmenuje Žďár podle jiné práce
s dřevem než měli Starý a Mladý Billy, máme směr ke Špičáku, dominantě našich Jizerských hor,
ale jen kousek, my to hned otočíme u nové rozhledny – Špičky, dost se o ní píše. Moderní, nevím,
jak by ji V+A přejmenovali, pokud by je tedy zaujala. Chodí tam dost domorodců.
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Tak a těch pár kroků zpět a odemykáme. A hned v předsíni si oddychnete, nemusíte do
kadibudky a navíc si zatopíme. Jenom prosím sáhněte doleva nahoru – to je hlavní jistič a baterky a
svíčky dnes potřebovat nebudeme. Ani vyvěšovat lucernu.
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Welcome na naší skautské základně Modrá Hvězda, nejen vy, pane Ransome, ale i vy všichni
od Lake District a norfolkských řek, pojďte zhodnotit, jak by se tady zorganizovaly a oslavily ty
lednové narozeniny. Pořádnou pirátskou hostinou. Harmoniku neseženeme, ale kytary tady zní
běžně, i několik najednou. Kamna se roztopí rychle, vyhřejí spodek i hořejšek a kolem sebe mají
parádní velkosušič, kdyby zas třeba Amazonky napadlo prověřovat led.

Hlavní místnost je velká, kuchyňka menší, ale vše potřebné i pro pořádně lidnatou posádku či
posádky.

6

Holubí pošta 2

2022

Fotka prostoru pod střechou mate – vypadá malá, ale po obou stranách se klidně rozvalí i 15 +
15 spáčů. Při pořádné zimě bývá venku 1-2 iglů.
Jenže my teď z té zmrzlé masy kvádry nevysekáme a musíme opatrně klouzat a klouzat, tady
je to nejhorší a klouže na ledě, na listí nebo i jen na hlíně,
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až dolů k silnici a pak zas nahoru k sídlišti. Když není covidová doba, tak vpravo je malá, ale
vytížená sjezdovka.
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My musíme levou stranou. Uf, zvládli jsme to bez vážných pádů, pojďte, uvaříme grog. A
stoupat už budeme jenom výtahem.
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