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Z obsahu:

Je to paradox, se kterým 
bojuji rok co rok. Letos jsem 
si však slovo dovolená vy-
světlil dost účelově: pochá-
zí od spojení „dovolit si od-
jet od zvířat a odpočinout 
si“. A tak jsem již v červ-
nu využil nabídky kamaráda  
(to víš, že ti nakrmím), dcery 
(o psy se postarám) a navští-
vil syna v době jeho vysoko-
školských studiích v USA. 
Nechci vám v žádném pří-
padě popisovat dobrodruž-
ství, která jsme spolu zažili 
v této ohromné a ohromují-
cí zemi, ale pobídnout vás: 
pokud se vám naskytne pří-
ležitost vycestovat za hrani-
ce, využijte ji. Protože stejně 
jako já zjistíte, že to, co zná-
te z filmů, je od skutečného 
života na hony vzdáleno. Ne-
zastřelí vás na ulici, neokra-
dou na potkání, a to ani na 
úpatí mrakodrapů dávno po 
západu slunce. Zato si uvě-
domíte, kolik možností máte 
doma a proč se tam tak rádi 
vracíte. Pořídit si pořádné 
hejno slepic nebo králíkárnu 
je za velkou louží považová-
no za výstřelek bláznivého 
souseda, holubník vás pošle 
na okraj společnosti a křičí-

cí papoušci mohou přivést 
k soudu. Demokracie – přes 
všechny její klady, je zde tvr-
dě omezena na „můžeš dě-
lat všechno, co neobtěžuje 
druhé“. Jenže ono je obtěžu-
je mnohem víc než sousedy 
u nás. Zaplať pánbů. 

Ale jedno těm Američa-
nům závidět musím. Je-
jich vstřícnost, dobrou ná-
ladu, pozitivní pohled na 
svět, do kterého jsem zapa-
dl i já. Rádi poradí (i když 
většinou odpověď neznají), 
pomohou, nikdo vám neod-
sekne, nemá radost z vašich 
problémů. Vrátil jsem se tak 
kromě tisíců fotek bohatší 
o jedno předsevzetí. Budu se 
na svět dívat pozitivně a nu-
tit k tomu i své okolí dět-
mi začínaje a Svazem cho-
vatelů konče. Bude se nám 
mnohem lépe pracovat i žít. 
A protože je léto, prázdniny 
či dovolené v plném běhu, 
pokuste se ke mně připojit. 
A pokud jste stále nenašli 
odvahu opustit své hospo-
dářství, udělejte výjimku as-
poň na pár dnů. Jistě najdete 
nějakého pomocníka, odpo-
činete si a život vám přijde  
příjemnější. 

Hezký zbytek léta přeje
Martin SMrček

Užijte si dovolenou…

Léto je pro většinu z nás 
nejkrásnějším obdobím ro- 
ku. Příroda se předvádí 
v plné síle, koupaliště láka-
jí k ochlazení, moře je horké 
a nápoje příjemně chladivé. 

Jenže odjeďte od narozených 
mláďat, na která jste celý rok 
tak netrpělivě čekali. Proto-
že – přiznejme si – nikdo se 
o naše zvířecí miláčky nepo-
stará tak dobře jako my sami. 
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