
Na konci každé cesty bývá dobré se ohlédnout, nebo nás umělý svět pohltí nadobro. Není důležité znát 
cestu, ale jít po ní! 

 

Malé zamyšlení 
 
Nemysleme si, že se macešsky k životnímu prostředí chováme pouze doma. Náš konzum 

ovlivňuje i nejvzdálenější končiny naší planety, neboť česká spotřeba už dnes (2008) vyžadu-
je dvakrát větší plochu, než je rozloha naší republiky! Chybějící území si „půjčujeme“ 
v zemích třetího světa. 

Pachuť ranní kávy kupodivu necítíme, protože netušíme, že nové vietnamské plantáže 
zahubí více džungle, než chemikálie sypané z amerických letadel během nekonečné války. 
Ani palmy olejné u nás nerostou, přesto vlezlá reklama hrdě oznamuje, že tradiční české 
brambůrky se připravují na vysoce kvalitním palmovém oleji, který mj. baštíme 
i v margarínech, majonézách a čokoládách. Proto v Indonésii a Malajsii o překot kácí lesy, 
aby naše mlsné jazýčky ukojili. Brazilské savany a tropické pralesy se mění na pěstebny sóji, 
protože sójový guláš je civilizovanější, než guláš ze zabitých zvířat. Mořské ryby pocházejí 
z lovišť, kde se rybí populace už nestačí přirozeně obnovovat. Zatoužíme-li nahradit nábytek 
z dřevotřísky ušlechtilejším dřevěným materiálem, zmizí kousek deštného pralesa. Natanku-
jeme-li plnou nádrž, můžeme si být jisti, že jsme zabili předposledního jesetera v Kaspickém 
moři. O získávání více či méně ušlechtilých kovů v rozvojovém světě radši nemluvě. Jejich 
těžba a zpracování probíhají často v takových podmínkách, které by neskousli ani kovkopové, 
kteří dodávali počátkem 16. století rudu k ražbě jáchymovského stříbrného tolaru. Nejsme-li 
si jisti, že pro blaho Země děláme dost, opakujme si pořád a pořád dokola tak dlouho desate-
ro, až nám přejde do krve. 

 

Civilizační desatero: 
 

Jen berme a nic nedávejme! 
Stavme pumpy! 

Množme nové vozy! 
Zem zalijme asfaltem! 

Místo padlých stromů, ať vyrostou parkoviště a smetiště! 
Místo potoků a říček, ať tečou kilowaty! 

Místo vůně lesa, vdechujme smog velkoměst! 
Spalme uhlí i ropu! 

Spalme les! 
Zničme zvířata a ptáky! 

 
A až Příroda zoškliví, radujme se z virtuální reality. 

 
Ale pozor! 

Na rozdíl od života nemá virtuální realita čtvrtou dimenzi. Nemá tlení. 
Z virtuálních semen nikdy nic živého nevzejde. Jsou samy sobě cílem. 



 

… na rozdíl od života nemá virtuální realita čtvrtou dimenzi, 
nemá tlení! 

 

   

Boží Dar (2008) Jáchymov-Stříbrný vrch (2007) Horní Blatná (2007) 

   

Háj (2008) Jáchymov-Eliáš (2010) Ryžovna (2007) 

   

Jáchymov-Eduard (2007) Horní Blatná (2007) Jáchymov-Eliáš (2007) 

   

Mariánská (2008) Ryžovna (2007) masiv Klínovce (2007) 

   

Jáchymov-Panorama (2008) Jáchymov-Šance (2007) Jáchymov-Klobouk (2007) 



 

   

Zlatý Kopec (2007) Jáchymov-Seidlův rybník (2007) Jáchymov-Farská louka (2007) 

   

Arnoldov (2008) masiv Klínovce (2007) Srní (2008) 

 
 
 
 
 
 

tato krásná srnka už nemá šanci přežít nastávající zimu – někdo ji „mistrně“ ustřelil polovi-
nu předního běhu 

(Jáchymov-Šance, 2007)

 
 
 
 
 
 



 

člověk zákeřný, líný, škůdce a „dobytek“ – nikoli tedy homo sapiens sapiens 
 
 

  

kdyby bylo krmení, nepošla by v kruté zimě hlady 
(Jáchymov, 3. 3. 2005) 

budou nás taky jednou střílet před supermarketem? 
(Zlatý Kopec, 20. 12. 2009) 

  

slavnostně prostřeno k zákeřnému, neloveckému, zato 
lenivě modernímu zabíjení 
(Dolní Kaff pod Plešivcem, 20. 10. 2008) 

vrchol lidské tuposti, ignorance, zpupnosti a cynizmu – 
než to srnka vybalí z igelitu, tak si ji v pohodě picnu 

(detail předchozího snímku) 

  

ani střílet pořádně neumí a na dohledání postřeleného 
kusu nemá čas, byla to přeci jen kratochvíle… 

(Myslivny, 25. 1. 2008) 

… měla zdechnout u posedu, kdo by se za ní kamsi 
pachtil, ať se lišky nažerou 

(Krásný Les, 20. 4. 2010) 

 
 
 
 
 



 

 

   

   

   

přírodní rezervace Ryžovna (2009 a 2010) 
(všichni kompetentní moc dobře vědí, kdo sem bouračku vyvezl, ale rozházejte si to u jednoho ze zdejších nejbo-

hatších, zvlášť když zde brajgl dělají i ti méně vlivní) 
 

   

Popov (2008) NPR Božídarské rašeliniště (2008) 

obsah do motorové pily nebo do pupku, obal do přírody – a je to! 
 

   

Arnoldov (2008) Plavno (2008) Mariánská (2007) 

na stavbu nebo koupi domu mají, na likvidaci odpadů šetří, proč ne, stát se chová stejně (státní nivelace) 

 



 

  

to, že stejný úředník, který se podepsal na kaštanech níže, před časem povolil znásilnění Jáchymova jasanu, 
který díky tomu nemohl být prohlášen za památný strom, a dalších stromů před kostelem sv. Jáchyma, jej 

zřejmě ke všeobecné jáchymovské spokojenosti trvale kvalifikovalo na jáchymovského experta-dendrologa 
(2007) 

 
 

   

  

takhle se v Jáchymově mrzačí staré lípy… 
(2008) 

… takhle zase kaštany (6. 3. 2008; všechny to už mají za 
sebou, viz níže) 



 

    

č. 1 – 28. 3. 2007 č. 2 – 22. 6. 2008 č. 3 – 22. 5. 2010 č. 4 – 4. 6. 2010 

jáchymovský „omlazující“ řez aneb „odborná“ péče úředníka o městskou zeleň 
 

(zdravý kaštan - č. 1 – s optimálně velkou korunou byl 6. března 2008 podroben zkrášlovacímu zásahu motorovou 
pilou, po kterém v pudu sebezáchovy vyhnal několik větviček - č. 2, které mu dopomohly zoufale přežít i následu-
jící rok – po zimním spánku se už do dalšího roku neprobral - č. 3, takže byl, coby nevzhledná mrtvola, motorovou 

pilou odstraněn - č. 4, včetně těch, které na první fotografii ještě vrhají stín a dopadly stejně) 
 
 
 

 

podíváme-li se na předchozí fotografie, je podivné, proč jáchymovská Radnice radši przní stromy, místo aby opra-
vila padající zídky a rozpadající se schody; 

její inovační potenciál a chuť sloužit obyvatelům se pouze zmohly na zbrusu novou, „velmi estetickou“ ceduli, 
která všem oznamuje – v zimním období se neudržuje – a zpupně se pod to podepsala, jakoby snad v jiných roč-

ních obdobích tady někde někdy něco po velmi, velmi dlouhou dobu, udržovala 

 
 
 

 


