
 

 

 

 

Za osvěžením do lesa 

/Fejeton/ 

     „Zítra skončí babí léto. Před námi je poslední slunný den tohoto příjemného podzimního 

týdne. Pozítří dorazí na naše území studená fronta se silným větrem a za ní se výrazně ochladí. 

Užijte si poslední zářijovou neděli pokud možno v přírodě,“ vybízela televizní rosnička. 

     „Jóóó, v přírodě ...Po tom věčném koukání do monitoru si už tělo žádá osvěžení...Hodilo 

by se někam vyrazit.,“zabrblal si pod vousy můj starší syn, Martin, a dál to neřešil,  protože 

mu vskočila za krk jeho ratolest, čtyřletý Davídek, a v postýlce se rozbrečel roční Dominiček. 

     „Kam vyrazíme?“ otázala se, když už byl zase klid, věcně Linda, jeho manželka. „Nám 

všem by prospěl čerstvý vzduch. Zvlášť, když má být celý příští týden studený a větrný.“ 

     „Kamkoli, kde můj životní prostor nebudou ohraničovat čtyři stěny,“ usmál se Martin. 

    A jestli bych šla taky. 

     „Ráda.“ 

     A co bych navrhla. 

     „Co tak ke kostelíčku v lese nad rodnou vesnicí vašeho dědečka? A vezmeme košíky na 

houby. Ještě touto dobou tam přece bývají suchohřiby, bedle, holubinky, klouzky a třeba i 

václavky. No, v posledních letech, jak jsou teď ta sucha, jich bývá čím dál míň, ale ještě se 

nám nestalo, aby se v září nebo v první půlce října nedoneslo aspoň tolik, aby to nebylo aspoň 

na  smaženici k večeři.  Auto necháme jako obvykle u hájenky. A cesta lesem? Dá se to 

zvládnout i s kočárkem, zvlášť když se budeme střídat…Loni jsme -- asi taky kolem toho 

státního svátku – přece vyfotili Davídka v tom blatisku u zázračného pramene u kostelíčka. 

Vzpomínáte? Vypadá tam jak Jožin z bažin. Špicový snímečky!“ 

     Téhle záplavě „dober“, jež přinese výlet do okolí města, se nedalo odolat, a tak ani žádná 

diskuse, jaká bývá v demokratické atmosféře naší rodiny obvyklá, neproběhla a návrh byl 

přijat.. 

     

      V dobré náladě po skvělém obědě a v očekávání skvělého výletu do lesa spojeného 

 s houbařením nakládáme kočárek do auta. Všímám si, že David má na nohách tenisky.   

 Vyzývám Lindu:„Vezmi mu gumáčky. U kostelíčka se loni přece tak pěkně vyřádil v tom 

blatisku v lese za pramenem a užíval si brodění v potůčku. “ 
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     „A zas bude zapráskanej až za ušima! Hmmm…“ krčí nos Linda, ale pro gumáčky se vrací. 

      „Blatisko!“ vydechne v blažené představě Davídek a vycení drobné zoubky. 

         Martin připomene s tím související pojem: „čvachtanice“. Davídek tleská. Čvachtal se 

dlouho a my jsme si mohli v klidu na lavičce pochutnávat na štrůdlu, vyprávět vtipy a napít  

se pak křišťálově čisté vody z pramene bublajícího za našimi zády. V lese odpolední svačinka 

chutná o hodně víc než doma. 

 

     Cesta ke kostelíčku se Davídkovi tentokrát zdá nekonečná. Nám taky. Tlačit hluboký 

kočárek s malým Dominikem po hrbolaté, od těžké lesní techniky příšerně poničené,  lesní 

cestě a kluka z něho nevyklopit není žádná legrace. Ty nejhlubší výmoly jsou zasypané 

hrubým štěrkem. Teď se tu těží ve velkém kůrovcem napadené stromy. Od loňska přibylo 

holých míst. Martin nepouští ke kočárku nikoho. Statečně ho tlačí sám a funí. Aspoň se 

pořádně nadýchá čerstvého vzduchu, když po něm tak toužil. 

     „Tak, kdy už bude ta čvachtanice?“ ptá se pořád dokola Davídek. 

     Jen co probleskne mezi stromy bílá fasáda kostelíčka, vyžaduje gumáčky. Linda mu je  

nazouvá, třebaže ke kostelíčku zbývá ještě asi dvě sta metrů. 

     „A safra!“slyšíme  zklamaný hlas Martina, který to vzal  s Davidem po pár metrech pěkné 

cesty poklusem. 

     Oba tam stojí nešťastně, se svěšenýma rukama.. Aby ne! Je to tam nějaké jiné.     

      Vyprahlé místo se suchou trávou. U pramene žádné bláto! Žádná voda nevytéká 

z prorezavělé děravé trubky zázračného pramene. 

     Vysvětlujeme Davídkovi, že „čvachtačka“ dnes nebude, protože to tu po několika zvlášť 

suchých měsících úplně vyprahlé. Zklamání vyjadřuje hlasitým pláčem. Probudil Dominička 

v kočárku. Brečí duo. A mně se chce brečet taky. Tohle místo jsem navštěvovala s rodiči už 

jako malá holka a pak s manželem a oběma syny, ale nikdy se nestalo, že by voda z pramene 

nevytékala. Všechno tu bylo tak svěží a voňavé!   

     Linda uklidňuje malého, Martin bere za ruku Davida a nechává ho procházet úzkým 

korýtkem vyschlého potůčku. To však není ono. David zas pobrekává. To bláto a ta voda 

 v potůčku, to prý bylo přece jenom lepší. A „o moc“! 
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     Malou svačinku tu dnes prostě nemůžeme zapít čerstvou vodou. A to jsme si z domova 

přinesli na ni plechový hrneček! 

   Vyrážíme k části lesa v minulosti zvlášť bohaté na houby, k „našemu místu“. 

     „A co když tam houby bude?“ klade Linda předvídavou otázku, když se suneme podél 

vyschlého koryta potoka. 

     „Houby tam nebude. Budou tam houby,“ tvrdí Martin na základě dlouholeté zkušenosti.. 

„Aspoň pár hrstí do polévky.“ 

          Když se tak kolkolem rozhlížím, sílí ve mně dojem, že pravdu bude mít Linda. Zpětně 

si uvědomuji, že ani na předchozím úseku cesty jsem žádnou houbu nezahlédla. Utěšuji se tím, 

že jsem se soustředila spíš na překážky na cestě než na les kolem ní. 

     Noříme se do smrkového porostu, který nás ještě nikdy nezklamal. Linda zůstává  s 

kočárkem u kraje. 

        Můžu si oči vykoukat...a nic. Ani houby neznámé, ani nejedlé, ani jedovaté. Nic! 

Borůvčí je proschlé, taktéž mech. Bude nám Linda věřit, že jsme tyhle košíky, které s sebou 

máme, nosili odtud vrchovaté, a to jsme sbírali jenom ty houby nejčerstvější? Fotky ji snad 

přesvědčí. 

     Pod botami nám šustí na troud přeschlé jehličí a praskají suché větvičky. Výkřik „Já něco 

mám!“ se neozývá. 

     „Ty houbičky jsou někde dál?“ ptá se Davídek. 

     Nejistě přisvědčujeme. 

     A Davídek nám sděluje, že ho bolí nohy a že už asi nedojde tam, kde rostou ty houbičky. 

Hodí se nám to jako záminka k návratu. 

     Linda se jen usměje a rozhodí ruce, když zvedáme nad hlavy prázdné košíky dnem vzhůru. 

Vybavuje si, že jí začátkem léta říkala její kamarádka z Brna, že viděla u jednoho stánkaře na 

Zelném trhu u hromádky směsi čerstvých hub z lesa lísteček s cenou tisíc korun za kilo. No, 

po dnešní zkušenosti se nedivíme. 

     Po zpáteční cestě se mladí projevují jako optimisté. 

    „Bude líp,“říká syn. 

    „Bude líp,“ říká snacha. 

    „ Bude. Fajn,“říkám, i když v hloubi duše se bojím, že to tak hned nebude.“. 

        

  

 

 


