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Tak jsem včera zase šila (no ano, termíny hoří) a u toho nakukovala do mailů a notovala si s
ostatními piškbabami, jak moc jsme zvědavé a jak moc se těšíme, až navzájem uvidíme své ZU
i všechny ostatní aukční předměty.

Myslela jsem později večer na to, jak velice jsou důležité tradice a jejich zachovávání. Kolik jen
vymýšlení a příprav je člověk ochoten a schopen investovat do dalšího ročníku nějaké akce
vzniklé původně náhodně či z recese, jako jsou třeba různé drakyády, nebo do akcí podstatně
tradičnějších, jako jsou třeba Vánoce. Když jsou tradiční události rozprostřeny během celého
roku, dávají mu specifický rytmus, kdy nejvíce času připadá na dobu očekávání a těšení se – a
to je vlastně to nejpodstatnější. Protože je rozhodně vždycky dobré, když se člověk má na co
těšit, o co se opřít a na co vzpomínat.

Jsem ráda, že Zvířetníci si během let vytvořili své vlastní tradice, ať už to jsou (bráno od
počátku roku) valentýnské Úsměvy pro Dede, velká Setkání, fotografická soutěž pro náš
reprezentativní kalendář, Zvířetnická aukce a Mikulášská vycházka; mimo to probíhá množství
Brnění, Pražení a různých jiných venčení či setkání v krajinách českých i moravských. Všechny
tyto akce jsou vlastně pilíři, na kterých Zvířetník stojí.
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Zvířetnická aukce, která vznikla vlastně jako náhradní řešení, se stala prostorem k našemu
blízkému setkávání se jiným způsobem než obvykle. Vždycky žasnu, kolik šikovných a
invenčních lidí je mezi námi, a také kolik soutěživých Zvířetníků, kteří svádějí líté boje o dražené
předměty doslova do poslední vteřiny.

Od počátku se Zvířetnická aukce zcela přirozeným způsobem propojila s Mikulášským
venčením, které tradičně organizuje Bláža. Ani sama nevím, kolikátý ročník se bude letos konat,
každopádně se už moc těším. Dostalo se ke mně několik variant, jak by mohlo letošní
Mikulášské venčení probíhat – od prostého posezení v hospodě po procházku obvyklou trasou.
Mně se nejvíc líbí varianta, kdy by se došlo k rybníku, kde bychom krátce vzpomněli na Li a
zapálili na břehu svíčky (snad letos nebude tolik sněhu jako loni) a potom se vrátili stejnou
cestou, abychom se vyhnuli dlouhému putování po otevřené silnici.

Ale ať už to bude tak nebo tak, určitě si tuto tradici nenechám ujít. Vyhlášení výsledků aukce,
předávání vydražených předmětů a prezentace předmětů zvláštního určení pro mě otevírá
advent. Tradičně.

(Náš Zvířetník, 27.10.2011)

http://naszviretnik.net/2011/10/27/105x148-tradice/

{fshare}

2/2

