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Když se řekne prázdniny, je každému jasné, že se jedná o dobu, kdy máme prázdno od školní
docházky i ostatních školních povinností.

Školní chodby i učebny zůstávají po dobu prázdnin osiřelé a prázdné, zatímco prázdninové dny
jsou nabité aktivitami a dobrodružstvím, někdy bohužel i nevyhnutelnými povinnostmi. Jako
třeba sbíráním jahod na dlouhých záhonech u babičky mé sestřenice, kterému jsme se
sestřenicemi říkaly nucené práce, a při sběru jahod jsme tklivě pěly protestsong Černý muž pod
bičem otrokáře žil. Milovaná nevlastní babička se vždycky jen usmála, zavřela před mým
rádobyzpěvem okna a šla zadělávat na drobenkový koláč nebo báječné jahodové knedlíky,
kterými pak léčila naše poraněné duše a otlačená kolena.

Prázdniny, zejména ty letní, také znamenaly, že se nám hlava vyprázdnila od pracně nabytých
znalostí – zřejmě proto, aby bylo kam ukládat ty nové. Někdy se to, pravda, ukázalo jako lichá
naděje, jindy ale takové vyprázdnění pomohlo srovnat si souvislosti, utřídit si znalosti a
usnadnilo nám další kroky, zdaleka nejen ty školní.

Na prahu léta bych nám všem proto chtěla popřát, aby se nám přes prázdniny hlavy vyprázdnily
od všech starostí a bolestí, nastřádaných během uplynulého roku. Abychom dokázali
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zapomenout na všechna malicherná trápení a rozčilování a naopak si dokázali vzpomenout na
všechno a všechny, kteří byli a jsou pro náš život důležití.

Že prázdniny nemáte? I toto! Slovo prázdniny je relativně mladé, dříve obvyklý výraz vacation,
vagace znamenal jak prázdniny, tak dovolenou. A tak máme dovoleno mít prázdno a také
máme dovoleno dovolit sami sobě cokoli, zejména pak dělat to, co si přes rok dovolit
nemůžeme. A dopřát si prázdno od povinností a dovolit si udělat něco alespoň trochu
neobvyklého bychom si měli zkusit všichni, včetně těch, kteří prázdninám i dovoleným odrostli,
nebo těch, kteří jsou přes rok sami sobě přísnými šéfy.

Přeji vám krásné a bohaté prázdniny a dovolené. A než se na ně rozjedeme, ráda bych vám
poděkovala za laskavou přízeň, kterou mým stopětkám zachováváte. Díky vám je mohu psát už
téměř dva a půl roku. A do počtu je tato víc než jubilejní, má pořadové číslo 101.

Jako už tradičně i stopětky si dopřejí prázdniny. A po prázdninách … na shledanou?

(Náš Zvířetník, 28. 6. 2012)

http://naszviretnik.net/2012/06/28/105x148-prazdniny/
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