
   Sourozenci Katka s Honzou pobývají v USA už nějaký čas. V hostitelské rodině se Katka stará o 

malého Kevina, Honza studuje místní střední školu. Právě je den před Velikonocemi a tak Honza 

cestou z fastfoodu, zaběhne do zrušeného parku a nařeže si tam pár proutků na pomlázku. Vrba to 

sice není, ale Honzovi nedělá problém improvizace. Jen se párkrát rozhlédne, jestli někde nepobíhá 

zdivočelý mýval. „Jemu bych asi těžko vysvětloval, proč jsem tady. Na rozdíl od vodníka Františka u 

nás doma u rybníka. Ten měl pro velikonoční tradice pochopení.“ Proutky uloží do batohu a jde na 

autobus. 

   Doma zhltne sandwich, zavře se do pokoje a začne plést pomlázku. Asi za půl hodiny se z kina vrací 

Katka s Kevinem. Vaření večeře jí dnes odpadá. Kevin se nacpal hamburgerem a popcornem. A Jack 

s Carol spolu se svoji sedmnáctiletou dcerou Marry jsou u sousedů na grilovačce. Katka nechá Kevina,  

aby se probrodil pokojem plným hraček k počítači, a jde za Honzou. „Nazdar brácha. Co to proboha 

děláš?“ 

„Ahoj Kačko. No- pletu pomlázku. Přece vidíš.“, usměje se a s pýchou si prohlédne hotovou polovinu 

jednoduchého, ale účinného nástroje, který na Velikonoční pondělí dává ženám věčnou svěžest a 

mladost, a koledníkům zase kopu vajec a dalších hodnotných darů. 

„Aha. Takže ty chceš zítra po snídani naběhnout na paní domu Carol a miss Marry s klackem v ruce, 

namlátit jim na zadek a ještě za to požadovat malovaná vajíčka?“ 

„Jasně. Jsou Velikonoce, ne?“, praví samozřejmě Honza. „Proč se divíš?“ 

„Bráško“, dává Katka oči v sloup, „jsi v Americe. Tady nemají vůbec ponětí o tom, co je to velikonoční 

šlehání. Vajíčka tu sice barví, ale schovávají je po domě a zahradě. Kevin je bude hledat. Spolu 

s dárkem od zajíčka.“ 

„Tak rodince ukážeme taky naše tradice, ne?“, praví Honza. 

„Trošku se zamysli, Honzíčku. Carol je úspěšná emancipovaná bankovní manažerka. Každé úterý 

navštěvuje nějaké ženské společenství. Mám dokonce temné podezření, že feministické! A teď si 

představ, že přijdeš s metlou a šlehneš ji. V tom případě jdu rovnou zabookovat letenky zpět do 

Čech.“, řekne Katka. 

„Feministické?“, lekne se Honza. „Vždyť  Carol je tak milá!“ 

„To se, bráško, nevylučuje. Rodinka je milá, ale mentalita je tu jiná. Jestli chceš koledovat, musíš na to 

jinak. A zapojíš Kevina!“ 

„Hmm, dobře. Ale jak si to, sestři,  představuješ?“ 

„Tak předně upleteš pomlázku Kevinovi. A já pomůžu Marry namalovat vajíčka.“ 

„A nezapomeň ty vejce uvařit. O minulých Velikonocích si, díky tobě, táta žloutkem plně znehodnotil 

své oblíbené triko s nápisem Pondělí nemám rád, pátek je můj kamarád.“ 

„Bez starosti, Honzíčku.“, usměje se Katka. „A radši mě poslouchej dál. Ráno po snídani s Kevinem 

vytáhnete pomlázky- jemu to vysvětlím- a přednesete rodině náš zvyk. Řeknete, že u nás se ženy 

šlehají, aby z nich mladé jarní proutí vyhnalo veškeré případné špatné pracovní návyky, a zároveň aby 

jim také pomohlo se rychleji zdokonalovat v pracovních a profesionálních kompetencích. A aby 

zůstaly pořád krásné. To se Carol bude líbit. Šlehání předvede Kevin na sestře Marry a ty na mě. Já ti 

dám vajíčko- bude zaručeně uvařené- a ty předáš pomlázku Jackovi, aby Carol vyšlehal on. Pak půjdeš 

s Kevinem hledat po domě další kraslice. Já mezitím nakrájím velikonočního beránka, kterého jsem už 

upekla. Je ti to jasné, bráško?“ 

Bylo to jasné. Americko- České Velikonoce mohly vypuknout. 

 

A jak slavíte v zahraničí Velikonoce Vy? Pochlubte se nám na našem Instagramu pod hastagem 

#coolagentonline 


