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cestovatelské jméno

Milá cestovatelko / Milý cestovateli,
jmenuji se Marie Walburga, celým jménem Marie Walburga
Truchsess von Zeil, ale můžeš mi říkat Walburgo. Kdybych byla
Tvou příbuznou, byla bych Tvá prapraprapra..., raději to nebudeme
počítat. Ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě pan Jůza mě
požádal, abych byla na této cestě Tvou průvodkyní. Vezmu Tě
s sebou na návštěvu několika zajímavých lidí. Jednoho z nich
jsem znala i osobně, i když tehdy jsem netušila, co z něj jednou
vyroste. Co my víme, co bude z Tebe? Já už jsem se představila
a teď jsi na řadě Ty.

Marie Walburga

Prozradíš mi, jak se jmenuješ Ty?
Na této cestě budeš mít své cestovatelské jméno. Poradím Ti, jak
ho vytvořit, a pak si ho můžeš napsat do svého cestovního pasu,
v němž budeš sbírat razítka, a také na obálku svého cestovního
deníku, který Tě bude stejně jako já na cestách provázet.
Víc se o mně dozvíš, až za mnou přijedeš na návštěvu na můj
zámek Kunín. Ale teď Ti prozradím, proč jsem Tvoje průvodkyně.
Vsadila bych se, že nevíš, že jsem měla na zámku svou vlastní
školu. Nakonec mi ji zakázali, protože byla až moc dobrá. Myslím,
že by Tě bavilo do ní chodit i dnes, i když pochybuji, že bys chtěl/a
tak brzy vstávat a otužovat se :-).
Chci Ti toho hodně ukázat. A na konci Tvého putování bych byla
ráda, kdybys něco ukázal/a i Ty mně.
Stejně jako já máš někde svůj domov, předměty, které máš rád,
také máš svoje tajná nebo oblíbená místa a jsou kolem Tebe
různí lidé, kteří jsou Tví příbuzní, učitelé, nebo přátelé. Na své
cestovatelské výpravě navštívíš svět, ve kterém žil každý z nás,
a na konci bychom rádi i my zavítali do toho Tvého. Chceme se
toho o Tobě mnoho dozvědět.

František Palacký

Kde bydlíš?
Kdyby měl historik popsat Tvůj dům, co myslíš, že by o něm asi
napsal? Je vzácný? Přinejmenším pro Tebe. Víš, kdo jej postavil?
Máte doma takové předměty, které jsem Ti ukázala na různých
návštěvách? Jsou pro Tebe tak cenné, že bys nikdy nechtěl/a,
aby se rozbily nebo ztratily? A proč vlastně? Myslíš, že se jednou
dostanou do muzea? Jaká by tak asi u nich byla cedulka...
Kdo je kromě Tvých rodičů pro Tebe důležitý? Někdo, kdo Tě rozesmál, ovlivnil, něco jsi se od něj naučil/a, nebo jsi jej obdivoval/a?
Někdo, s kým se přátelíš?
A nakonec, jaká jsou Tvá oblíbená místa? Kde je Ti dobře? Může
to být místo ve městě, nebo v krajině, kde jsi vždycky a za každého
počasí opravdu rád/a, na které vzpomínáš a kam se rád/a vracíš...

Marie Walburga

Leoš Janáček

P.S. Milá cestovatelko / Milý cestovateli, pokud jste již věkem
odrostli z mojí školy a přitom je Vám líto, že tenhle deník není
pro vás, klidně si jej pořiďte. Ať je Vám kolik chce, vždycky budete
o hodně mladší, než jsem já. Budu ráda i Vaší průvodkyní a možná,
že ani Vy nebudete znát odpovědi na všechny moje otázky.
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