




















Je podzim. Venku padá listí, když zaprší,

tak to na chodnících klouže a mění se to v

páchnoucí břečku. Počasí je na draka, a to

ani ne tak na pouštění, jako spíš, že by ho

jeden nějakému tomu drakoušovi bez

milosti předhodil namísto obvyklé panny

k úplňkové večeři. Ráno musím na autě

škrábat omrzliny předního skla a po

dálnici se válí mlha. No prostě děs.

A do toho Samhain. Svátek mrtvých,

začátek keltského roku, otevřené brány

mezi světy, bla bla bla... Takže se zase

sejdeme v kruhu, budeme se tvářit vážně a

důležitě s pietou v tváři připíjet na nějaké

obecné „předky”, zatímco zbytek národa

tou dobou chodí navštívit na hřbitov

prababičku s věncem, protože jsou

Dušičky. Ty my ale neslavíme, protože to

je křesťanská zvyklost, a tak se to nehodí.

Američani dlabou dýně a courají po

městech v maskách, ale na to dlabeme

taky, protože to je přece import z ÚeSÁ, a

to nemáme zapotřebí, neboť je to

komerční, skoro jako Santa Claus a sobi s

nákladem Coca Coly.

To aspoň v Mexiku slaví tenhle svátek

pořádně. Celá rodina se napakuje jídlem a

během noci postupně uspořádá piknik na

hrobech všech svých příbuzných. Posedí,

popijí, zase po roce pokecají s těmi, kteří

už v jejich světě nepobývají, a nad ránem

se v poměrně podroušeném stavu vrací se

zbytky jídla zpátky domů. Tak ještě na

strýčka!

Urputné a poučné moudro na závěr? Co si

při letošním rituálu vzpomenout na

prababičku a připít na její památku místo

„na předky krve”? A pak zajít na hřbitov s

řízkem přes celý talíř a oroseným

lahváčem a s pradědou si popovídat o tom,

jak jste se měli poslední rok? Jo a

nezapomeňte si letos zapálit svíčku v

dýňové hlavě a poslat přitom do háje

předsudky o tom, co se sluší a co ne.













a s ostatními severskými městy závodí

o nejvyšší počet cyklostezek.

Brazilské město Curitiba hostí na

svém pupku kromě 13 pořádných lesů

i jednu či dvě pastviny pro ovce.

Číslem jedna ve schopnosti soužití s

přírodou se ukázal být Reykjavík. Ten

je díky svému šikovnému umístění v

geotermálně aktivní oblasti údajně

úplně poháněný obnovitelnou energií.

Krom toho, že životní standard v

takovém městě se hodnotí poměrně

vysoko, očekává se, že kolem roku

2050 bude i energeticky nezávislé na

fosilních palivech. Takže to vypadá,

že města, která se dokáží sžít s

přírodou, jsou na nejlepší cestě, jak

přežít lecjakou krizi a ještě poskytnout

svým obyvatelům pěkný životní

standard.

My, pohani, bychom se mohli

inspirovat. Když budeme nadále

přemýšlet o městu a přírodě jako

o nesmiřitelných protikladech,

budeme tak vnitřně polarizovat i sami

sebe. Na jednu stranu odsuzovat svou

závislost na civilizaci, na druhou

stranu si romantizovat život v

divočině. Nepopírám, že někteří z nás

jsou „čistokrevnými měšťáky“ nebo

„čistokrevnými zálesáky“. Ale já sama

spadám do té většiny, která se nachází

někde uprostřed a ke svému životu

potřebuje obojí. A tak mi přijde

správné rituálně oslavovat práci

zemědělců, díky které mi na stole

přistane jídlo, i přát si přízeň počasí,

bez kterého bude toho jídla míň a

bude dražší – toto jsou totiž věci, které

se nezměnily po desetitisíce let. Stejně

tak mi ale přijde správné vzpomenout

si s přípitkem i na mladé duchy

Internetu, díky kterým si můžu najít

spoustu informací o alternativních

stylech života, nebo skrz který můžu

koneckonců sdílet tenhle náš

pohanský Věstník.

Mnoho lidí zjevně instinktivně tíhne k

myšlence, že město je něco

vyřazeného z přírody. Ti, kteří

preferují přírodu, podvědomě můžou

vnímat město jako „nepřítele“ vší

zeleně. A na všechen komfort, který

nám přináší, pak přenáší tento

negativní pocit. Přitom je zřejmé, že

jenom velmi malá část z těchto lidí by

bez civilizace přežila.

Ti osvícenější už si navíc dávno

nemyslí, že beton a kámen je za všech

okolností jediným masem a kostmi

města. Když jedete do Berlína, máte

dlouho pocit, že jste pořád na

venkově, protože velká část jeho

území je pokrytá hustými plochami

stromů; přitom je to hlavní město

vyspělé a bohaté země. Nachází se v

něm několik „zelených zón“, kam

mají povolený vjezd jen určité typy

vozidel. Stockholm má podle všeho

asi 40% své rozlohy pokrytý zelení
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košile, Calvin Klein, 
2850 K�; vesta, 
Diesel, info o cen�
v butiku; sukn�, 
Armani, 26 300 K�; 
šátek, Hermés, cena 
k doptání v obchod�; 
boty, Dr. Martens, 
3190 K�; náramky, 
Swarovski, 1250 K�, 
Freywille, 3780 K�

Letošní horkou novinkou je st�ih  
„Baba Jaga“ z moderní usn�, která 
jednak odpuzuje ko�i�í chlupy, a navíc 
se z ní výborn� perou „drobné nehody“ 
vaší v�rné sovy. 

Povšimn�te si vkusn� provedeného 
maskování, obzvlášt� vhodného pro 
zimní lov Jení�k� a Ma�enek. 
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Postup p�ípravy: 

Jednotlivé ingredience postupn� smíchejte dohromady v p�íslušném pom�ru. Po zpracování všech surovin (trvá asi 2 dny) 
rozválejte p�ipravené t�sto na pláty p�íslušné velikosti a požádejte t�íhlavou sa� o jejich upe�ení. Pe�te rovnom�rn� p�i  180°C 
zhruba 10-12 minut. Neseženete-li sa�, m�žete t�sto nahradit použitím 10.000 balení hotových medových plát� z nejbližšího 
supermarketu. 

Chaloupku slepíme bílkovou polevou vytvo�enou z 1 a ¼ tuny mou�kového cukru a bílk� z denní produkce vajec nejbližší 
dr�bežárny (asi 5.000). 
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POT�EBUJEME: 

2t hladké mouky 
0,7t cukru 
75 l medu 

167 kop vajec 
250 kg másla 
2000 sá�k�

perníkového ko�ení 

mícha�ku na cement 
t�íhlavou sa�  
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OMLAZUJÍCÍ KÚRA  

PRO �AROD�JNICE 

VYŠŠÍHO V�KU 

Z hada mo�idláka mastné 
útroby a pls� tam vrazte, 
oko z mloka, z žáby prst, 
z �uby jazyk, z krysy srst, 
zmijí dvojklan, ze slepýše 

žahadlo a k�ídlo sýce, 
a� to mo�í, a� to ma�í, 

v kouzlo pekelné se sva�í! 

Tuplem psot a slot a klopot, 
ohni, ho� a kotli, v klokot! 
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PÉ�E O KOŠT� V ZIMNÍM 

OBDOBÍ 

S nástupem chladn�jšího po�así 
doporu�ujeme impregnovat násadu 

košt�te sm�sí vep�ového sádla, 
indulony a vosku na lyže. Nesmíme 

zanedbat ani pé�i o št�tiny, které 
pravideln� napouštíme rozeh�átou 

domácí oslepnicí libovolného druhu 
(slivovice, kalvádos, meru�kovice). 

Nezapomínáme zejména na povinnost 
dolévání osobní placatice �idi�e zimní 

nemrznoucí kapalinou, která platí 
s nástupem zimního �asu! 
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