






 

Soužití s přírodou 

 

Životní prostředí ve městě a na venkově je velmi rozdílné. Já sama jsem prožila dětství 

v centru města, hrála si na pískovištích a dováděla s kamarády v malých parcích za 

panelovými domy. Teď bydlím na vesnici mezi rybníkem a řepkovým polem. A právě proto 

jsem se rozhodla, že mé putování s fotoaparátem v ruce, za cílem vyhrát nějakou pěknou 

cenu, začne právě tady. 

Celý svět i s Českou republikou dosáhl ohromné modernizace. Firmy rostou, dětí se rodí čím 

dál víc a bez moderních trendů by se neobešla žádná dívka. Velkým hitem, který se snaží 

podporovat přírodu, jsou BIO potraviny. Tento pokrok v přemýšlení lidí o zdravém životním 

stylu oceňuji, i když mně tyto produkty někdy připadají jako ubohá náhražka dobytka či 

ovoce vypěstovaného naší babičkou a to za minimální ceny. 

Je jaro a já projíždím téměř v dokonalém počasí vesnice, lesy a pole. Když člověk pobývá 

v takových místech déle, časem zapomene (i když se to někdy může zdát nemožné) na vše, co 

mu v běžné dny připadá normální. Dálnice, televize, práce, deprese… To vše jako by ani 

neexistovalo. Všude jen teplo, klid a hlavně ticho. Po pár hodinách v přírodě se dostávám až 

ke Kunětické hoře. Všichni ji dobře známe, a přesto mě překvapilo, jaká nádherná příroda a 

skály se nachází kolem ní. Stačilo jen otevřít oči a koukat se do hledáčku. Je krásný den a já 

zjišťuji, že nejsem jediný návštěvník onoho symbolu Pardubic. Spousta rodin, cyklistů a 

výletníků asi chtělo po dlouhé zimě načerpat energii a Kunětická hora je ideálním místem. 

Cestou zpět domů mám úsměv na tváři. 

Druhý den jsem šla do školy a vše bylo jako dřív. Hlučný život a spousta lidí. Vážně všechny 

vymoženosti potřebujeme? A chceme je vůbec? Každý člověk ví, že odpověď by měla znít ne. 

Kdybychom totiž před sto lety někomu položili do dlaně mobilní telefon, určitě by ho nechtěl 

a už vůbec by ho nepotřeboval. Bohužel dnes je to otázka hlavně zvyku a i když víme co je 

správné a jak by jsme mezi sebou měli komunikovat, nikdo se dobrovolně nevzdá té kouzelné 

krabičky, o které vlastně ani pořádně nevíme, jak funguje. Každopádně dnes žijeme 

v naprostém pohodlí a máme vše, co potřebujeme. Máme jídlo, které pochází z přírody, ropu 

na výrobu nafty a benzínu, dřevo na výrobu papíru a tak by jsme mohli pokračovat do 

nekonečna. Možná padesát, sto nebo dvě stě let a na „Kuňku“ si jen tak nezajdeme, protože 

bude zničená nebo zastavěná.  

Já si z tohoto dne plného focení uvědomila, že přírodu potřebujeme jako sůl. Jsem ráda, že 

žiju ještě v době, kdy si mohu udělat pohodový den plný ptačího zpívání, který si vždy mohu 

připomenout tím, že vyjdu ven, a nebo si prohlédnu fotografie z dnešního dne.       

 


