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O hajném Robátkovi a Přátelích Přírody
podobenství
U nás, na kraji Adolfova, žije v hájovně hajný Robátko. Ne ten, co jezdí
na jelenu, toto je jeho potomek, ing. Kryštof Robátko, PhD, absolvent lesnické
fakulty. Jezdí autem a na své grošované kobylce, ale pochopitelně nejvíc chodí
po svých. Ale jeleny má taky rád, stejně jako všechna ostatní zvířata, která žijí
v lese, co má na starosti. Věnuje se jim hlavně jako koníčku, v práci bohužel
vyplňuje hlavně papíry o těžbě dřevní hmoty. Ale ví o zvířatech opravdu hodně.
Kroužkuje ptáky, mapuje obojživelníky a měkkýše, čte spoustu literatury a jezdí
na setkání zoologů. Poté, co napsal několik publikací o vztazích mezi živočichy
v biotopu smíšených lesů, jej přemluvili k dalšímu studiu, takže ten doktorát už
má z přírodovědecké fakulty.
Robátko je v lese skoro pořád. Vyzbrojen je dalekohledem, fotoaparátem
a lupou: ví sice, že některá zvířata mohou být za určitých okolností nebezpečná
(bachyně se selátky, zmije, kdyby na ni šlápl), ale přece kvůli tomu nebude nosit
flintu! Že je hajným se pozná podle zelené kamizoly a klobouku se sojčím
pírkem Je pyšný na to, kolik druhů zvířat v jeho polesí žije a rád vodí do lesa i
k rybníku zvanému Žejdlík školní výlety a jiné exkurze, na kterých
nejzajímavější zvířata ukazuje a poutavě o nich vypráví.
Zámeček, ve kterém bydlel kdysi pan Kotrč, byl nějakou dobu prázdný
(než se vyřešily restituce), pak několikrát rychle změnil majitele a pak se v něm
usadili Přátelé Přírody. Taková věkově nesourodá zajímavá skupina lidí
hlásících se k vegetariánství a přírodnímu životu, trochu zvláštní, ale Robátkovi
byli sympatičtí. Zúrodnili zanedbané zahrady, pěstovali zeleninu, chovali psy,
koně (vraníka a bělouše), kozy a včely. Koupávali se často v Žejdlíku, plavky
z nich nenosil nikdo. Vždy večer se scházeli v bývalé zámecké knihovně,
přebudované na přednáškový sál, diskutovali a popíjeli u toho ovocné a
zeleninové šťávy. Přikusovali kozí sýr vlastní výroby a skvělé medovníky.
Kromě toho, že byli důslední vegetariáni, byli též nekuřáci a většinou abstinenti,
jen několik z nich si občas před večerním setkáním zašlo na jedno pivo do
adolfovské hospody. Muži se vyznačovali hustými plnovousy a ženy dlouhými
rozpuštěnými vlasy. To se Robátkovi velmi líbilo, zvláště u dvou slečen, Zuzany
a Lindy, které jezdily každý večer k Žejdlíku plavit koně. Asi to byla náhoda, že
to bylo obvykle ve stejnou chvíli, kdy tam Robátko plavil svou kobylku. Rád se
díval, jak jim praménky vody při západu slunce crčí z krásných dlouhých vlasů a
připadal si jako ten jeho pradědeček, když se potkával s rusalkami. Přátelé
Přírody trávili hodně času v přírodě a Robátko jim hrdě ukazoval nejzajímavější
místa v polesí. Oni jej zas zvali na svá večerní posezení a on pozvání často přijal
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– hlavně mu chutnaly ty medovníky. Divné mu bylo, že i když se o přírodu
zajímali, nic si o ní nečetli. Oni vlastně skoro vůbec nic nečetli, kromě veřejných
vývěsek. Tu před radnicí, kde informoval obecní úřad o záležitostech Adolfova
a další tři, které si postavili před zámeček. Na těch si vzájemně vyměňovali
informace, hlavně co kde zaslechli, na cestách a tak. Každý jsme nějaký, řekl si
Robátko a večer v hospodě několika Přátelům Přírody slíbil, že jim na jejich
vývěsku dodá seznam zvířat, žijících v polesí. V prvé fázi to budou jen
obratlovci, ale zato u mnohých z nich budou i fotky. Oni mu zas řekli, že do
polesí budou taky vodit exkurze, už to tam taky znají. Robátko souhlasil,
zájemců přibývalo a on v poslední době na všechno sám nestačil. Co slíbil, to
splnil, pak několik večerů strávil pozorováním netopýrů, ale pak se zas jednou
vypravil na medovníky. Se zájmem si prohlédl všechny tři vývěsky. Dost jej
udivila ta se seznamem zvířat. Poznal svoje fotky, ale na seznamu byly kromě
jeho dobrých známých i jména zvířat, která za ta léta v polesí nikdy neviděl, ale
které znal z knih a časopisů. Napřed si všiml papouška kakadu a pomyslel si, že
ulétl nějakému chovateli a Přátelé jej v polesí zahlédli. Když ale na seznamu
viděl latinské názvy tučňáka oslího a kapybary, rozesmál se, že se někomu
povedl dobrý vtip. Pak v něm ale vzklíčilo podezření, že je to přece jen míněno
vážně. U některých exotických zvířat byly i fotografie, pravda, poněkud neostré
a nezřetelné. Robátko si pomyslel, že ta veverka, s rozostřeným ocasem a hlavou
by opravdu mohla připomenout malpu a ta hlava skokana vyčnívající ze
Žejdlíku by při hodně velké fantazii opravdu mohla představovat aligátora měřítko velikosti tam není. U ostatních „fotek“ (skunk, plameňák a varan) si byl
Robátko jistý, že jde o samorosty, sám podobně tvarované větve taky vyhledával
a někdy i fotil, ale že by si to někdo spletl se skutečnými zvířaty, a zrovna tak
nepravděpodobnými? Copak nevědí, co u nás žít může a co ne? Pak si uvědomil,
že z vývěsek se to nedozvěděli. Robátko zaklepal na dveře knihovny a vešel
dovnitř, aby měl co nejdřív možnost takové omyly vysvětlit. Dostal slovo a
začal Přátelům Přírody vyprávět o tom, jak jsou živočišná společenstva vázaná
na společenstva rostlinná a ta zas na klimatické podmínky, a že se nemůže
z ničeho nic stát, aby se na břehu Žejdlíku najednou kolébali tučňáci a nad nimi
létali papoušci. Jeden z Přátel Přírody jej přerušil: „Copak nevíš, že se všechno
mění? Globální změna působí změny v rozšíření zvířat i v jejich chování, to vás
na univerzitě neučili? O tom bobrovi na potoce pod hrází Žejdlíku jsi taky
nevěděl a na seznamu jsi ho neměl, než se na jaře objevily ohlodané a shozené
olše, ahááá! Ono v tvém polesí žije mnohem víc zvířat, než si myslíš“
„No, to je pravda“, pomyslil si Robátko, „teda jen to s tím bobrem!“ Chtěl
Přátelům Přírody vysvětlit to, že bobr se v posledních desetiletích vrací do míst,
kde žil, než ho tam lidé vyhubili. Budu jim muset taky říct o invazních druzích,
které se opravdu pomalu šíří do míst, kde se dřív nevyskytovaly, chystal se
Robátko. Ale Přátele Přírody jej už neposlouchali. Hovořila paní Čelíková, která
se před týdnem vrátila z cest po amerických národních parcích a předváděla, co
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si přivezla. Taková stříbrná krabička s několika čudlíky a s displejem, částečně
krytá v koženkovém pouzdře. K tomu se připojila směrová anténa. Robátko si
říkal, že se to trochu podobá přístroji, který on taky používal: detektoru netopýrů
Heterodyning (HET) – úzkofrekvenční systém, který umožňuje rozlišení
různých druhů netopýrů přímo v terénu podle harmonických rysů jejich
ultrazvukových signálů. Když to nesměle sdělil, paní Čelíková jej zpražila
pohledem a ohrnula nos: „Tohle není žádný HET, ale UAD (Universal Animal
Detector), vynález slavné doktorky J. A. Arroowoodové z Jihozápadní texaské
university. Ta zjistila, že nejen netopýři, ale všechna zvířata vydávají
charakteristické ultrazvuky, podle kterých se dají najít a vzájemně rozeznat. Už
to prodávají v návštěvnických centrech všech amerických národních parků.
Americkým turistům to velmi vyhovuje, neradi vystupují ven z klimatizovaného
auta. Takže jen na parkovišti u parku otevřou okénko, nasměrují anténu a hned
vidí, co tam žije. Jen si to odfajfkují v předem natištěných seznamech, fotit to
nemusí, v každém návštěvnickém centru jim prodají CD s fotkama těch zvířat,
která pomocí UAD viděli.“ Zatímco Čulíková chrlila tyto informace, otevřela
okno, zamířila anténu na hladinu nedalekého Žejdlíka a stiskla čudlík: Esox
lucius, Latimeria chalumnae, Tursiops truncatus ...... naskočilo na displeji.
„Štiky tam jsou, ale co ty latimérie a delfíni? A proč to neukáže kapry a perlíny,
těch je přece v Žejdlíku nejvíc!“
„Asi to máte špatně seřízený,“ osmělil se Robátko a sápal se po UAD.
S kalibrací detektoru netopýrů měl své zkušenosti. Ale uviděl jen vyčítavé
pohledy a paní Čelíková, spokojena s tím, že to funguje i ve vodě, odpojila
anténu, vypnula čudlík a zavřela pouzdro. To tak, budeš nám na to sahat, když
nemáš ponětí o skvělém objevu J. A. Arroowoodové! Robátko udržoval
odbornou korespondenci s významnými zoology ze dvou texaských univerzit,
věděl, že tam existuje ještě několik dalších univerzit s mizernou pověstí, ale tu
Jihozápadní vůbec neznal. Ani tu vynálezkyni. Vrtalo mu hlavou, proč by měla
ultrazvuk vysílat i zvířata, která se ve tmě orientovat nepotřebují, ale už se
neptal. Snědl medovník a odebral se do hájovny. Při příští cestě kolem zámečku
si Robátko všiml, že Přátelé Přírody opravdu organizují zoologické exkurze. Ke
svému údivu zjistil, že si za to nechávají platit. Vysvětlili mu, že to dělají
zdarma, ale že se přece musí zaplatit Čelíkové nemalá investice do UAD, to dá
rozum. A rovnou přijel autobus se školním výletem. „Děti, půjdeme do lesa
nebo na zahradní terasu?“, ptala se vedoucí exkurze. Terasa u dětí zlenivělých
vysedáváním u počítače samozřejmě zvítězila a anténa byla nasměrována na
nejhustší část lesa. Děti si nadšeně odškrtly žirafu, hrocha, soba a mrože – taky
dostaly už předtištěné seznamy. Robátko pokrčil rameny a odebral se k hájovně,
taky mu tam přijel autobus, členové zoologického kroužku obutí v holínkách a
na krku s dalekohledy a fotoaparáty. Věděli, že je Robátko protáhne rákosím.
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Nějakou dobu se Robátko zámečku vyhýbal, ani kobylku neplavil (Žejdlík
byl přes zimu zamrzlý) a nechodil ani do hospody. Ale pak si řekl, že by si snad
Přátelé Přírody mohli myslet, že se urazil, a tak na zámeček raději zašel.
Nestačil se divit změnám, které od té doby nastaly. Zmizel hřebčín, kozí ohrada
i úly. Nepobíhali tam žádní psi. V prostoru bývalé ohrady stály celé řady nových
vývěsek, většinou zaplněné rozrůstajícími se seznamy. Mnohá jména zvířat byla
červeně podtržena. Robátko vešel do knihovny a sedl na kraj lavice. Všude bylo
cítit divný pach, že by něco smažili? Ale nabídli mu sojový sýr a medovník
z pampeliškového medu. Než stačil bezelstně pronést, že ten včelí byl lepší,
začal přednášet další cestovatel, pan inženýr Chládek. Informoval pár
zbývajících nevědomců (ostatní o všem už dávno věděli a tak jen kývali
hlavami a po každé větě tleskali) o nejnovějším objevu, se kterým se seznámil
při své cestě na vývěsce, tentokrát Jihovýchodní texaské university. Dr. Coocke
tam zveřejnil výsledky svých dlouholetých bádání: Zvířata jsou nebezpečná a
škodlivá! „Ježci nemají bodliny pro svou obranu, ale aby mohli píchat děti. O
žihadlech snad diskutovat nemusíme, o hadech a štírech taky ne, to ví každé
malé dítě, proč jsou jedovatí,“ citoval pan Chládek doktora Coockeho. Robátko
chtěl namítnout, že většina hadů jedovatých není, ale pan Chládek jej umlčel:
„Coocke zjistil, že nebezpečná jsou úplně všechna zvířata. U některých se ještě
sice neví jak, ale to je vina zoologů, to už dávno měli vybádat. A musíme proti
nim bojovat a vést do boje se zvířaty byste nás měli vy, hajní.“ Robátko se
nesměle zeptal, zda už nejsou Přátelé Přírody. „To teda jsme“, zaznělo sborově,
„ale taky jsme zároveň Nepřátelé Zvířat! - Smrt zvířatům!“
Robátko na sobě ucítil pohledy, tentokrát soucitné. Dvě dámy, kterým se
odjakživa líbila jeho zelená kamizola, a taky Zuzanka s Lindou mu s velkým
důrazem radily, že by bez flinty do lesa chodit neměl. Robátko je poslouchal jen
napůl ucha, druhým uchem slyšel, jak se u poháru rybízové šťávy dva vousáči
sázejí, zda tu zelenou kamizolu sežere dřív ten aligátor v Žejdlíku nebo lední
medvěd, kterého včera UAD zaznamenal hned za hájovnou. „Ale přátelé, vždyť
jste doteď žili se zvířaty v míru, jen si vzpomeňte na krásné koně, roztomilá
kůzlátka a užitečné včelky!“ namítal Robátko. „A to ne, zvířata nám ubližují
odjakživa, je zázrak, že jsme to přežili,“ volali jeden přes druhého Nepřátelé
Zvířat. A hned se vytasili se vzpomínkami: „Lindu shodil vraník a ještě pak na
ni šlápl.“, „Já jsem uklouzla na slepičinci a podvrkla si kotník!“, „Mne zas trkla
koza!“, „A mne kozel!“. A přidala se i krásná Zuzana: „Robátko, vzpomeň si,
jak tě minule po plavení kopla tvoje vlastní kobylka! Doteď trochu kulháš!“
Robátko se snažil kobylku omlouvat, po polní cestě přece tehdy uháněl ten
blázen na čtyřkolce a bezdůvodně zatroubil, ale mezitím pan Chládek vyzval
všechny přítomné, aby zvedli ruku ti, kteří dostali včelí žihadlo. Zvedl se les
rukou a rozhostilo se významné ticho. Všechny oči se upřely na Robátka. „Ale
Přátelé Přírody“, pokoušel se Robátko přidržet původního názvu, „to už byste do
přírody ani nemohli chodit, vždyť tam jsou zvířat spousty!“
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„My tam chodíme a chodit budeme, to nám žádný hajný nezakáže!!!“
„Proboha, já vám to nezakazuji, naopak“, bránil se Robátko, „ale to byste
se tedy asi museli bát, ne?“ Doufal, že důsledná logika je vrátí zpátky ke
zdravému rozumu.
„My se nebojíme, nemusíme!“ volali sborem.
Robátko se zmohl jen na tázavý udivený pohled.
Vzápětí byl mnoha ochotnými ústy informován, že největší objev doktora
Coockeho je přece DAR (Dangerous Animal Repellent), odpuzovač
nebezpečných zvířat. „Vyrábí se z mnohokrát použitého fritovacího oleje a maže
se na obličej, paže a chodidla. Jednou denně se namažeš, a máš vyhráno. Žádné
z těch hrozných zvířat ti pak neublíží.“
Robátkovi došlo, co tu od počátku tak páchne. Zmíněné dámy vytasily své
lahvičky a jedna přes druhou Robátkovi nabízela, aby se namazal. Ale tu flintu
ať přece jen nosí a vůbec, měl by už konečně ta zvířata zlikvidovat a začít od
těch nejnebezpečnějších. Přátelé Přírody jej zavedli k vývěskám. Sdělili mu, že
červeně podtržená jsou ta zvířata, která jim už ublížila. Hajný přečetl několik
podtržených jmen. „Octopus vulgaris – to je přece chobotnice“ „Jo, mne chtěla
stáhnout, když jsem se na podzim koupala v Žejdlíku“, žalovala paní Kneslová.
„Passer domesticus – vrabec“, překládal Robátko. „Jo, byly to krásné šaty, než
mne pokálel“, ječela tatáž paní, „a jak teď páchnou!“ Robátko polkl námitku, že
ten odpuzovač páchne hůř a už jen mlčky poslouchal stížnosti na zvířata.
Mezitím se servírovaly řízky, pochopitelně fritované. „Vy už nejste
vegetariáni?“ udiveně se zeptal Robátko. „Samozřejmě, že jsme, ale musíme
pojídat těla svých nepřátel, tím získáváme potřebnou energii k neutuchajícímu
boji! Kromě toho potřebujeme surovinu na výrobu DARu: čím víc masa se
v oleji frituje, tím je DAR účinnější.“ Robátkovi to teprve teď došlo: „Takže i ta
kůzlátka?“ „No jasně, kozy, včely, koně, všechno! Tyto řízky jsou z Azora“.
Robátko stačil ještě polknout, ale zbytek řízku už nedojedl. Nevěděl, zda lituje
víc krásného vraníka a bělouše nebo toho, že už asi nikdy neuvidí při plavení
kobylky ty rusalky. Přátelé Přírody mezitím připravovali do vývěsky plakát
dokazující účinnost DARu. Byl to graf znázorňující počet útoků zvířat
v zámečku a okolí za poslední dva měsíce. Výsledky byly velmi přesvědčivé:
od doby, kdy se každodenně mažou DARem ani jedno kousnutí psem, kopnutí
koněm nebo trknutí kozou. I počet žihadel od včeliček klesl na nulu. Robátko
jim chtěl připomenout, že ve stejné době zlikvidovali na zámečku všechna
zvířata, ale nikdo jej už neposlouchal. Ještě se dozvěděl, že „zoologické“
exkurse pokračují, jezdí na ně hlavně vyznavači hororů. Nad UAD vyslechnou
spoustu historek o nebezpečných zvířatech a nakoupí si pak zásoby DARu ve
vkusných flaštičkách. Do hájovny se Robátko vrátil se svěšenou hlavou, musel
pořád myslet na to, jak to asi dopadne.
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Naštěstí jej čekala měsíční dovolená: odjel do Maroka a vrátil se
s krásnými fotografiemi tamní fauny. Při zpáteční cestě se zdržel ještě na 3 dny
v Praze, měli tam sjezd všech českých hajných. Od kamarádů se dozvěděl, že i u
nich jsou skupiny Přátel Přírody a Nepřátel Zvířat (PPNZ), vyzbrojeny UAD a
užívající DAR. V některých místech si dokonce DAR kapou do čaje nebo do
polévky. To není tak zlé, někteří Nepřátelé Zvířat se už vyzbrojili flintami a
harpunami a vyhrožují hajným, že pokud oni zůstanou nečinnými, vezmou to do
svých rukou. Přece jde o životy jejich dětí! Podle jejich pozorování je v českých
řekách největší koncentrace velkých bílých žraloků na světě a v lesích je zas
obrovské množství rosomáků – a jak ti dovedou být zlí! A taky už není co
fritovat.
Hajní se radili, co s tím. Přece už nejsme v době, kdy po sobě střílejí
pytláci a hajní, ne? Snad v případě pytlačení zasáhnou orgány činné v trestním
řízení. Ti zkušenější o tom však pochybovali.
Hajný z jižní Moravy jim vyprávěl, co se mu přihodilo. Ve svém polesí
má dětské hřiště a navštívila jej delegace tatínků s požadavkem, aby zbavil
hřiště aspoň těch královských kober, když už s ostatními zvířaty nebojuje.
Podobně jako kdysi Robátko se i tento hajný snažil tatínky z PPNZ přesvědčit,
že tam ani kobry žít nemohou, ale oni mu mávali před očima fotkou kobry
ukradenou z vývěsky Zoo a hlavně záznamy jejich UADů. Jeden z tatínků
navrhl, že se tedy kober zbaví vlastními silami. Hajný souhlasil (na hřišti nejsou
ani užovky, natož kobry), ale tatínci chtěli povolení písemně. S razítkem
hájovny. „Ale to jsi jim klidně mohl dát, vždyť by se nic nestalo“, radil
nejmladší z přítomných hajných. Některým se ta myšlenka zalíbila, prakticky
všichni měli podobné zkušenosti, když byli žádáni o vyčištění polesí od
chřestýšů, levhartů, tygrů a zabijáckých kosatek. Na své námitky, že v polesí
nemá ani rybník, natož moře, tak jaképak kosatky, slyšeli tu už známou poučku
o měnících se podmínkách prostředí: „Proč by se kosatka nemohla přizpůsobit
životu v lese? Je to taky savec! Měli byste se otevřít novým poznatkům a ne jen
papouškovat, co vás naučili ve škole.“ Měl jim tehdy vydat povolení na odstřel
všech dvanácti kosatek a měl by pokoj! Ale nakonec se dohodli, že zas tak
daleko nepůjdou. Co kdyby podobné povolení pak četl někdo, kdo neví, o co
jde? Ve cvokárně se potkat nechtěli.
Další historky se týkaly odpuzovačů - repelentů. Hajní se informovali, že
ve většině polesí používají Přátelé Přírody DAR a jeho modifikace. Ale
v některých si vařili něco jiného: autorepelenty. Nebyly to repelenty do auta,
taky byly na mazání těla, ale po vzoru těch, co provozují autoterapii si je
připravovali ze svých vlastních sekretů – ale nesmí se to ředit! Hajní odmítli
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poslouchat podrobnosti o tom, jaké všechny sekrety PPNZ testují – tak silné
žaludky zas neměli.
Po návratu se Robátko potkal s vousatými chlapy v hospodě. „Tak co,
zelené kamizoly se už domluvily, jak nás zakázat a perzekuovat?“ volali na něj.
Robátko se snažil vysvětlit, že oni nic zakazovat nechtějí ani nemohou a
pronásledovat taky nikoho nechtějí a ani přece nemohou. Samozřejmě, pytlačit
se nesmí, to je u nás trestné. „Vás se to ale netýká, vy pytlačit nechodíte“,
ujišťoval se Robátko. Chlapi si vyměnili významné pohledy a pozvali hajného
na zítřejší večerní posezení: „Proběhlo hodně změn, budeš mrkat na drát!“
Robátko se opravdu na zámek vypravil, pěšky, kobylku nechal pro jistotu
doma. Přesto přišel s předstihem a měl čas si prohlédnout vývěsky: byl zvědavý
na ty změny. Na seznamech přibylo pár nových zvířat, ale ne mnoho. Zato
některá jména byla zvýrazněna reflexním žlutým fixem. Dvě vývěsky byly
věnovány pronásledování Přátel Přírody a Nepřátel Zvířat. Na první byl seznam
zákonů a mezinárodních smluv, které je třeba pokládat za diskriminační: Zákon
o ochraně zvířat proti týrání, Zákon o ochraně přírody, myslivecké a rybářské
zákony, smlouva CITES..... byla toho plná vývěska. Sousední vývěska byla
otevřená, visela u ní tužka a každý mohl podepsat petici za zrušení
diskriminačních zákonů a smluv. Robátko to ani nedočetl, když uslyšel zvon
svolávající všechny obyvatele zámečku. Uspořádání v sále se změnilo, sedadla
byla v kruhu a uprostřed byl jakýsi oltář, ale místo kříže tam byla pozlacená
harpuna – symbol Nepřátel Zvířat. K zápachu fritovacího oleje se přidal ještě
další, Robátko nerozeznal jaký, ale zvedal se mu žaludek. Všichni už seděli a
upírali pohled na harpunu, jen Zuzanka na něj nesměle mávala a ukazovala na
poslední volné místo vedle ní. Robátko se vedle ní tiše posadil – pochopil, že
probíhá jakási meditace a tichá motlitba. Zuzanka k němu naklonila svou hlavu,
její bohatá hříva je oba zakryla, takže ostatní ani neviděli, že mu neustále šeptá
do ucha. A bylo toho mnoho! Mezitím co byl Robátko v Maroku, proběhl na
zámečku mezinárodní kongres PPNZ. Přijela i pozvaná dr. Arroowoodová a
dokonce i Dr. Coocke, kdyby si Robátko prohlédl další vývěsky, mohl vidět
společné fotky. Robátkovi byl velmi příjemný dotyk Zuzančiny hřívy, ale ten
repelent tak odporně páchnul, že se musel odtáhnout. Motlitba už naštěstí
skončila a Robátko se dozvěděl, že se v Adolfově Arroowoodová a Coocke
setkali poprvé, v Texasu o sobě ani nevěděli. Našli však spoustu společných
zájmů a hned na místě založili Celosvětovou Církev Přátel Přírody a Nepřátel
Zvířat (CCPPNZ), která chrání své členy před pronásledováním zvířaty a
zejména úřady. Z Adolfova se rázem stalo poutní místo, proto ten zaplněný sál.
Ale novinek bylo mnoho. Jeden student dr. Coockeho, který se kongresu taky
zúčastnil a v nové církvi se stal rovnou biskupem, zdokonalil DAR: zjistil, že je
lépe ho připravovat z hodně vyjetého motorového oleje. Před použitím je ovšem
nutná aktivace, ta se provádí špetkou střelného prachu. Přátelé Přírody se hned
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Robátka ptali, zda jim může opatřit náboje do brokovnice: ne pro pytlačení, ale
na aktivaci DARu2. Robátko vrtěl hlavou a snažil se vzpomenout, jak je to
v zákoně o zbraních, ale členové CCPPNZ s ním trpělivost neměli: jeden
dobrovolník běžel připsat na vývěsku další zákon, který je třeba zrušit, a ostatní
se navzájem vítězoslavně ujišťovali, že oni jsou schopni sehnat náboje i bez
zbrojního pasu. Budou je potřebovat, DAR2 se používá i v prostředí: když se
s ním pokropí záhon, zažene to všechny škůdce. Však taky, co ho používají,
nebyl na políčku a na zahrádkách nalezen ani jeden plzák. Robátko chtěl
namítnout, že je ještě brzo a všichni plzáci jsou ještě zalezlí, ale nebyla tam
atmosféra pro diskuse o takových detailech.
Z cest se totiž vrátila tentokrát paní Kneslová a předváděla svoji trofej:
prof. Kubiczek z Arizonské státní univerzity zdokonalil UAD a patentoval si
SUAD (Super Universal Animal Defender). Přístroj se podobal UAD, ale byl
pětkrát dražší. Ale stojí to za to! SUAD zvířata nejen odhalí, ale dovede do lesa
či do rybníka vyslat ultrazvuk s kontraamplitudou a ten nebezpečná zvířata
vyžene. Nebo zahubí. Na tom se nemohou Kubiczkovi následovníci shodnout a
on sám jim to už neřekne, protože při udělení patentu ho od samé radosti klepla
pepka. Robátko si pomyslel, že je to vlastně jedno, ale hlasitě požádal pouze o
vysvětlení pojmu kontraamplituda. Příslušníci CCPPNZ se na něj dívali
pobaveně: „To ti na univerzitě nevysvětlili?“ Nám to nikdo vysvětlovat nemusí.
Paní Kneslová jim sdělila, že se nemohla dočkat, vstala brzo ráno a SUAD
vyzkoušela. Ta zažlucená jména na seznamech, to už jsou zvířata zlikvidovaná!
Ostatní se rozzářili, instalovali SUAD a připojili k němu hned 4 parabolické
antény, to on umožňoval. A pak už jen přepínali čudlíky a žlutým fixem
zaškrtávali vlka, gorilu, lišku a krakatici. Chtěli si rozepsat služby i na noc, ale
paní Kneslová jim vítězoslavně předvedla, že se SUAD dá přepnout do
automatického modu. Jen se nebezpečné zvíře objeví, hned je zlikvidováno.
Ještě jedním kabelem propojila SUAD s velkou LED obrazovkou umístěnou
hned vedle zlaté harpuny a přítomní se usadili do křesílek a sledovali, jak to
krásně funguje: nosorožec! černá mamba! slon! tchoř!....... Pak ale poprosili paní
Kneslovou, ať to zas přepne na manuální ovládání a začali si to užívat. Vyhlásili
soutěž o největšího likvidátora nebezpečných zvířat a střídali se
v desetiminutových intervalech u SUADu. Na Robátka zapomněli. Ten se
vytratil a kráčel k hájovně. Nedalo mu to, sáhl do brašny pro detektor netopýrů a
zamířil jej k zámečku. „Žádný ultrazvuk, hned jsem si to myslel.“ mumlal si a
klíčila v něm naděje. CCPPNZ by si mohli vystačit se svou novou hračkou a vše
by se mohlo vrátit do starých kolejí. I když, on tím vlastně netrpí ani teď:
zájemců o své skutečně zoologické exkurze neubylo - příznivci hororů se
rekrutují z jiných skupin lidí, práce má taky hodně.... chybí mu vlastně hlavně ty
rusalky. Zvláště ta jedna.
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Další den měl Robátko rovnou dvě dámské návštěvy. Hned ráno zaklepala
na dveře hájovny paní Čelíková. Robátkovi moc sympatická nebyla, ale myslel
si o ní, že ona by asi byla schopna uvažovat logicky, kdyby ovšem chtěla.
Donedávna jakožto majitelka UADu zaujímala v CCPPNZ vysoké postavení a
počítalo se s ní jako s budoucí velekněžkou. Po objevení SUADu se však zájem
přenesl na něj a autorita paní Čelíkové velmi upadala. Špatně to snášela a
vymyslela plán: kdyby se jí podařilo zlákat Robátka do lůna církve, hned by její
prestiž zase stoupla. Přinesla za tím účelem medovník (z pravého medu,
poslední lahvička, co ji zbyla z dřívějších dob) a svůj UAD. Robátko navrhl, ať
nasměruje anténu na stáj s jeho kobylkou. Stalo se. Mezi stájí a anténou navíc
lítalo hejno vyplašených holubů. Na displeji však naskočila latinská jména
pštrosa, klokana a okouna. Robátko se jen mlčky na paní Čelíkovou zadíval. Ta
se mírně začervenala a jala se vysvětlovat: „Já a několik dalších lidí z vedení
CCPPNZ dobře víme, že UAD neukazuje skutečná zvířata. Měří energii, tu
špatnou, teda vlastně úmysl zvířat nám ublížit. Zaznamenáváme tedy zátěž
nebezpečnými zvířaty. Ale před prostými lidmi to zjednodušujeme tak, jakoby
to byla skutečná zvířata. Oni by to nepochopili! Tvá kobylka i holubi jsou
ochočeni, mají tě rádi, a proto to žádnou zátěž neukázalo“. Robátko se zeptal,
jak má rozumět zátěžím pštrosa, klokana a okouna – ve stáji nejsou, tam je
uklizeno a nemají se kam schovat. Vysvětlovala mu to ezoterickými pojmy,
Robátko rozuměl jen jednotlivým slovům „čakra“ „aura“ apod., žádný smysl mu
to nedávalo. Tak raději navrhl další pokus, aby vyzkoušeli ty repelenty. Měl to
vymyšleno: nasbírají na hnoji žížaly, rozdělí je do 3 misek, jednu ošetří DAR1,
druhou DAR2 a kontrolní skupinu neošetří. Pak nabídnou ty misky slepicím.
Pokud repelent funguje, měly by to žížaly v příslušné misce přežít. Paní
Čulíková napřed souhlasila, ale po cestě k hnojišti si to rozmyslela: „Žádný
pokus nebude! Co chrání lidi, nemusí chránit žížaly, to jsou nakonec taky
nebezpečná zvířata. A my si nic dokazovat nemusíme, hlavně že vidíme, jak oba
DARy pomáhají lidem! Rozloučili se chladně. Druhá návštěva byla příjemnější.
V podvečer přišla Zuzana s prosbou, zda by nemohla jít plavit Robátkovu
kobylku. Robátko souhlasil, ovšem s jedinou podmínkou. Než ji stačil vyslovit,
Zuzana jej přerušila: však já se už od včerejška nemažu, čichni si!“ Robátko
přivoněl k jejímu obličeji i dlouhým vlasům a kobylku jeli plavit společně. Další
den znovu návštěva - ing. Chládek přišel s přesvědčivým důkazem účinnosti
prevence DAR: „Jedna naše členka, slečna Zuzana se z nějakého důvodu včera
nenamazala, asi zapomněla, a v noci tak tak, že unikla smrti. Nějaký dravec ji
chtěl zakousnout a vysát, na hrdle má otisky zubů a fleky!“ Gentleman Robátko
mlčel a tak Chládek odešel s vítězoslavným úsměvem.
Naděje, že SUAD uklidní situaci v CCPPNZ se ukázaly jako liché.
Naopak, spor o dogma, zda kontraamplituda zvířata hubí nebo pouze odhání,
rozdělil členy na „zabíječe“ a „odháněče“. Protože současně vrcholil spor mezi
příznivci DAR1 a DAR2, vznikly v CCPPNZ rovnou 4 sekty. A vzápětí pátá,
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vedená paní Čulíkovou: její příslušníci vůbec nepoužívali SUAD, nebezpečná
zvířata vyhledávali pomocí UAD a k ochraně používali směs DAR1 a DAR2
v poměru 1:1. Navíc přišli s novým zjištěním: riziko útoku zvířat je
individuální! Prostě někomu hrozí třeba útok hyeny, sršně a krajty, jinému zas
kojota, pavouka a rejnoka. V bývalé konírně si vybudovali dílnu, ve které
vyráběli malé osobní UAD a prodávali je těm členům CCPPNZ v ostatních
polesích, kteří chtěli zjistit, která zvířata jsou nebezpečná právě jim. Robátko od
svých kamarádů věděl, že někde je situace ještě nepřehlednější. Například
v Posázaví získalo oblibu užívání autorepelentů. Jejich vyznavači se úplně
vyčlenili ze společnosti ostatních lidí: páchli tak, že nemohli jezdit veřejnou
dopravou ani žít uvnitř budov. Přespávali pod širým nebem na březích Sázavy a
občas byli spatřeni, jak opřeni o strom zvracejí. Vzápětí pak svůj produkt
nabírali do kbelíčku, aby získali surovinu pro ten nejúčinnější autorepelent.
Nejhorší bylo, že rozpory uvnitř církve se přenášely i ven, čímž trpěli
především hajní. K Robátkovi přišli třeba Zabíječi a nutili jej, aby dohledal se
svým ohařem v polesí 12 tygrů, které v noci zahubili pomocí SUADu. Chtěli je
stáhnout, vycpat a použít jako důkaz, že mají pravdu oni a ne Odháněči.
Adolfovští Odháněči se dostavili další den s ještě důraznějším požadavkem:
V sousedním polesí si tamní Odháněči pořídili nejnovější superúčinný SUAD na
motorový proud a odhánějí ta nejnebezpečnější zvířata do adolfovského polesí.
Ať Robátko zasáhne, nejlepší by asi bylo oplocení celého polesí. Dostal
ultimátum 3 dny. Zoufalý Robátko překonal antipatie a zašel za paní Čelíkovou
s dotazem, zda není vhodná chvíle odhalit prostým členům ten rozdíl mezi
výskytem zvířete a zátěží. Vždyť oplocení je nesmysl a hrozí válka mezi
Odháněči jednotlivých polesí. Měla by to udělat nějaká autorita, Robátkovi
nikdo neuvěří. Čulíková, nyní velekněžka páté sekty přála Odháněčům to
nejhorší, odkrýt tajemství odmítla a doufala, že se Odháněči vyhubí navzájem.
Také přibývalo těch, kteří Robátka obtěžovali s požadavkem, aby ji přece jen
střelný prach nebo náboje poskytnul. Problémy se stupňovaly. Robátkovi to
zabíralo spoustu času, sotva stíhal vyplňovat tabulky o těžbě dřeva, na
kroužkování ptáků už čas nezbýval. Jedinou radostí, která mu zůstala, bylo
večerní plavení kobylky, se kterým mu už pravidelně pomáhala Zuzanka.
A dostáváme se k happy endu (každá pohádka má mít šťastný konec, že
jo?):
Po několika týdnech přišla Zuzanka do hájovny už dopoledne se dvěma
kufry. Ještě než se šťastným Robátkem začali plánovat svatbu, rodinu a
společnou budoucnost, stačila mu ve stručnosti povědět o posledních změnách
na zámečku. Dorazil apoštol z východu, prof. Dimitrij Konstatinovič Zajcev ze
Severouralské univerzity, zakladatel AMCC (AntiMinerální celosvětové
Církve). Byl to původně geolog a také příslušník CCPPNZ, navíc skvělý
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badatel. Odhalil, že původcem všeho zla nejsou zvířata, ale nerosty a horniny.
Vyzařují negativní energii a ta škodí lidem i zvířatům, působí všechny choroby,
agresivitu a vůbec všechny špatné vlastnosti. Všichni znají nebezpečí smolince,
úniky radonu, ale škodlivé jsou všechny horniny a nerosty s výjimkou křemene.
Každý nerost a hornina škodí jinak, k nejhorším patří mramor, žula a rubín.
Někteří zplozenci pekla dokonce tvrdí, že se pomocí kamenů dá léčit!!! Naštěstí
Zajcev už vyvinul ochranné fólie pod podlahy a vynalezl speciální ochranný
sprej na podrážky bot. V současné době bádá nad tím, jak chránit taky zvířata.
Hned první den konvertovalo 95% obyvatel zámečku. Harpuna byla odstraněna
a nahrazena velkým krystalem křemene, který Zajcev přivezl v batohu. Začalo
se s rekonstrukcí hřebčína a úlů i ohrady pro kozy. Zuzanka by vyprávěla ještě
dlouho, ale Robátko napřed v duchu politoval geology a pak Zuzanku umlčel
velmi dlouhým polibkem. Během něj náhodou zabloudil jeho pohled na
mramorovou římsu nad krbem. Beze slova se podíval na Zuzanku tázavě. Ta se
podívala taky na římsu, pochopila a beze slova zavrtěla hlavou tak vehementně,
až jí bohatá hříva létala na všechny strany. Šťastný Robátko pokračoval v líbání.
Oleg Ditrich
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