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NĚCO JAKO ÚVODNÍK 

Nikdo by neřekl, jak je těţké psát v této době úvodník. Jaké zvolit téma?! Psát o tom, 

jak trpíme? O tom, ţe si na nás „ti nahoře“pořád vymýšlí věci, které nám 

nejsou pochuti? Nebo stále vzdychat nad zkaţeností světa?.... Ať za to 

někdo můţe nebo nemůţe, víření virů s námi cloumá a šlape nám do 

ţivota. Někdo se stáhl do ulity, někdo hledá alternativní moţnosti, jak 

s tím ţít. Je to o optimismu nebo pesimismu. Lepší je vidět pozitiva – a ta 

jsou, ne ţe ne! Řada z nás uţ je očkovaná, a to znamená naději, ţe nás to 

posune o kus dál k normálnímu ţivotu. Nebo aspoň normálnějšímu 

ţivotu. A co pro to můţeme udělat? Do té doby se neztratit sobě a 

ostatním, prostě si ještě chvíli udrţet kousek trpělivosti. Na internetu nás 

obchází řada povzbuzujících článků nebo citátů od chytrých lidí. Tak si 

vypůjčíme kousek z článku psychiatra MUDr Radkina Honzáka: 
 

„Bohužel poslední rok příliš našemu životnímu stylu neprospěl. Přesto pro sebe můžeme 

mnohé udělat. Pět tisíc kroků není zas tak náročné cvičení, je dobré u toho lelkovat (moje 

babička používala termín „zevlovat“) a krom toho, že si vytrasujeme příslušnou cestu, 

dělat na ní něco pro svou paměť. Asi by na nás kolemjdoucí hleděli s podivem, kdybychom 

si zpívali, což by bylo asi to nejzdravější, ale nikdo se nebude divit, když si budeme 

povídat, protože to už dnes kdekdo na ulici dělá, a obecní strážník s koleskou pro opilce a 

blázny proti němu nezakročí. Na začátek doporučuji memorovat verše, a to verše českých 

klasiků…“                                                                                                                        Eva Gutová  

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 

Zatím to bude ještě virtuální kultura, ale jako vyznavači optimických vizí doufáme i 

v opravdové procházení na středu 31. března. Podrobnosti zatím utajíme, abychom to 

nezakřikli, ale kdyţ se ozvete, ţe máte zájem dozvědět se víc, určitě se vám ozveme. 
 

 

Od loňska máme kromě jiného i dluh v podobě neuskutečněného víkendového 

výletu do západních Čech. Zatím ho chystáme na 14. – 16.5. a věříme pevně, ţe uţ se 

strefíme do lepší situace. Případně bychom připravili aspoň jednodenní výlet. Vaše 

zálohy opatrujeme jako oko v hlavě a ještě budeme moci vyuţít příspěvek, který jsme 

dostali od řepské radnice.  
 

 

Také v tomto roce se chceme těšit na vodnický maratón v Třeboni - Čochtanovu 

Třeboň. Loni v podobné situaci jsme to zvládli, tak snad to vyjde i letos. Máme 

zajištěné ubytování, to je vţdycky prvořadé, a termín:  13. – 15. srpna. Kdyby někdo 

z loňských vodníků a rusalek nemohl nebo nechtěl přijet, dejte vědět. Nebo ţe by se 

z některého rybníka vynořily nové vodní příšerky, které by chtěly být u toho?!  
  



POZVÁNKA 
 

PŘÍBĚHY RYBNIČNÍ KRAJINY 

„Pojďte se nadechnout čerstvého povětří k hladinám třeboňských rybníků. Mají co 

vyprávět. Doba je taková, ţe kromě sledování koncertů, divadelních představení a 

virtuálních výstav na webu moc příleţitostí ke kulturnímu vyţití nemáme. Proto jsme 

se v odboru kultury Třeboň rozhodli, ţe kaţdé březnové pondělí vystavíme za 

sklem foyer Divadla J. K. Tyla v Třeboni šest nových fotografií rybníků od našeho 

kolegy Michala Pecha. Vzhledem k tomu, ţe březnových týdnů je pět, fotografií bude 

celkem třicet.  Od 8.2., týden po offline premiéře, budeme příběhy jednotlivých 

fotografií postupně (po jednom) zveřejňovat na našem webu a sociálních sítích.“ 

TAK TO SE NÁM POVEDLO 

LA MANCHE suchou nohou 

Chodíme, chodíme….hore po dědině, někteří, 

ale většinou po parcích v Praze. K výzvě 

Nadace Charty 77 – Senzační senioři „La 

Manche na suchu“ se připojilo v našem klubu 

23 členů a dalších 7 klubových příznivců se 

nechalo vyhecovat, takţe celkem 30 nás ten 

měsíc počítalo kilometry (někteří i metry). 

Někteří si sáhli na osobní rekordy – nejvíce 

bylo 169 km – ale pozoruhodné byly hlavně 

výkony dvou účastnic, které vyplňují 

v dotaznících v rubrice „věk“ 89 a 92. Obě 

chodí denně (moţná aţ na malé výjimky při velkém lijáku) a obě mají denní průměr 

v měsíci únoru 4 a více kilometrů, celkem kaţdá 130 km. Jako klub jsme za ten měsíc 

nachodili neuvěřitelných 3255 kilometrů!!! A zase průměr: 108 kilometrů za měsíc na 

osobu. To by jeden nevěřil! Stejně jako si jinak těţko spočítat, kolik naběhá za tu dobu 

pejsek, kterého jsme do štafety také přihlásili: asi 190 kilometrů.  

Všem patří vavříny, všichni zaslouţí jedničku s hvězdičkou, uţ jen proto, ţe tak přispěli 

k počtu zdravých jedinců v této neskutečné době stále rostoucích čísel nemocných. Za 

všechny chodce slibujeme, ţe na těch vavřínech neusneme a ţe si tu kondici budeme 

snaţit udrţet i v dobách příštích.  
 

DÁREK OD SENSENU 
 

Vodafon věnoval Nadaci Charty 77 několik tabletů pro osamělé seniory, kteří nemají 

počítač. Poţádali jsme o dva pro naše zaslouţilé členky Klubu dobré nálady Hanku 

Tillovou a Jiřinu Vyhnanovskou. Obě tablety dostaly, uţ se pěkně zacvičily a mají i 

svoji e-mailovou adresu. MOC ZA NĚ DĚKUJEME!!! 
 

 

Pozn. pod čarou: Připomínáme, ţe fotografie z našich setkání najdete na novém odkazu – 

https://www.zonerama.com/Spata1/156739. Nebo stačí ve vyhledavači napsat zonerama.com/Spata1.  

http://track.itrebon.cz/f/a/IwF18yECOPsOgvk14c64yQ~~/AAA-fAA~/RgRiIg8AP0SMaHR0cDovL3d3dy5pdHJlYm9uLmN6P3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMV8wM18wM18yMDIxMDMwM19wcmliZWh5X3J5Ym5pY25pX2tyYWppbnkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fdGVybT0yMjM5JmVjbWlkPTE4MzJXA3NwY0IKYDcHij9gzPmipFIUZ3V0b3ZhLmV2YUBnbWFpbC5jb21YBAAAIzw~
https://www.zonerama.com/Spata1/156739


VÍTE O TOM? 

Radioservis vydal krásnou knihu: František Novotný: JAK SE HLADÍ DUŠE. Z anotace 

vybíráme: 

František Novotný oslovuje posluchače Českého rozhlasu po mnoho 
let jako moderátor i autor literárních a publicistických pořadů (v 
poslední době například Nedělní dobré ráno nebo Okouzleni 
slovem). Uplatňuje v nich své poetické vidění světa, které i ty 
nejobyčejnější záţitky všedního dne promění ve svátek. Oceňují to 
nejen posluchači, ale také čtenáři. Jeho sbírky veršů se prodávají v 
mnohatisícových nákladech, coţ je v tomto ţánru naprosto 
mimořádné. Nová sbírka Jak se hladí duše dostala název podle 
pořadu, který autor uváděl v Klementinu a v Divadle U Valšů. 
Soustřeďuje výběr básní a drobných esejistických textů, které je 
moţno charakterizovat jako lyrické miniatury, tematicky vycházející 
z těch nejběţnějších situací a záţitků. Mnohé z nich nesou ve svém názvu slovo 
„chvála“: Chvála srpnových snů, Chvála otázek, Chvála trampot, Chvála venkovských 
hospůdek, Chvála letních mostů, Chvála štrůdlu, Chvála jesliček… A k tomu lze přidat 
ještě jednu chválu – české řeči, s níţ autor zachází s úctou a respektem. Projevuje se zde 
bezpochyby jeho celoţivotní rozhlasová zkušenost. Mimořádnost sbírky podtrhuje 
skutečnost, ţe ji svými ilustracemi ozdobil světově uznávaný výtvarník Jiří Anderle. 
 
  

BŘEZNOVÁ VÝROČÍ 

NEUČESANÉ MYŠLENKY 
 

STANISLAW JERZY LEC (* 6. března  1909  Polsko 7. května 1966, Polsko) byl polský 

básník, aforista a satirik. Některé jeho citáty zlidověly, takţe se v nich často jako autor 

ztrácí. Připomeňme si aspoň některé.  

„Člověk dýchá svobodněji, kdyţ drţí jazyk za zuby.“.“  
 

„Nestačí hovořit k věci, třeba hovořit k lidem.“ 
 

„Lidé by potřebovali občas den volna od ţivota.“ 
 

„Ti, kteří člověka nedovedou přerůst, radši ho poniţují.“ 
 

„Člověk je zdravý, kdyţ ho bolí pokaţdé něco jiného.“  
 

„Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, ţe nechce potkat lidi. 

„Ţivot je moţné proţít za den. Ale co s tím zbývajícím časem?“ 
 

„Optimismus a pesimismus se od sebe liší akorát stanovením data konce světa.“ 
 

„Kdyţ se opice zasmála svému obrazu v zrcadle, zrodil se člověk.“ 
 

„Vţdy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga směrnice, jak se chránit 

v době největších veder.“ 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/6._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aforismus


V únoru před 100 lety se narodil LUDVÍK AŠKENAZY  (24. 2. 
1921 – 18. března 1986 v Itálii). Český spisovatel, reportér a 
rozhlasový pracovník pocházel z česko-židovské rodiny v 
Českém Těšíně, ale polovinu svého života prožil v emigraci (od 
roku 1968). Oženil se s dcerou německého spisovatele  Heinricha 
Manna. Byl autorem řady knih, které milovali dospělí i děti – 
například Dětské etudy, Milenci z bedny, Ukradený měsíc 
(pohádka, často zdramatizovaná, svého času i pro divadlo 
Semafor), Černá bedýnka (poezie ilustrovaná a inspirovaná 
fotografiemi), Putování za švestkovou vůní aneb Pitrýsek 
neboli strastiplné osudy pravého trpaslíka, Praštěné pohádky a 
další. Dopřejme si tady povídku o netopýrech. 

 

 

Ludvík Aškenazy: NETOPÝR /z knihy Praštěné pohádky/ 

    Nikdo nemá rád netopýry. Ani sami netopýři se navzájem nemají rádi. Kdyţ se potkají, 

řekne jeden: To je výborné, netopýre, ţe špatně vidím. Vás vidět jasně, to by pak našinec 

měl celou noc zkaţenou. Ten druhý netopýr jen přikyvuje. A pak se oba pověsí vedle sebe 

na strom a zpívají takovou smutnou netopýří písničku:  

Netopýr, netopýr, 
netosvišť, netomyš, 
netozvíře, netopták, 

ani ryba, ani rak. 
 

A pak to zase zpívají od konce aţ na začátek: 

Ani ryba, ani rak, 
netozvíře, netopták, 
netosvišť, netomyš, 

netovýr, netopýr. 
 

    Takhle smutně se ţilo netopýrům ještě nedávno. Ale loni se jeden mladý a těkavý 

netopýr jménem Kajetán v jedné staré hradní věţi moc pohádal se sovou pálenou, a ta sova 

mu v největším rozčilení, kdyţ uţ se vůbec neovládala, řekla: Jdi do háje zelenýho, radare 

jeden krátkozrakej, plešatej. A tak si ten netopýr Kajetán, který znal všecky soví nadávky, 

začal najednou lámat hlavu, co je to zas ten radar.  

    U netopýrů je to prostá věc: Kdyţ něco nevědí, zaletí si do knihovny v nějakém zámku 

anebo, v nejhorším případě, do místní devítiletky a vţdycky tam najdou někoho, koho se 

mohou zeptat: buď kniţního mola, nebo knihovníka, nebo nějakého sečtělého ţáka.  

    Netrvalo to dlouho. Ve středu to všechno začalo a v pátek uţ netopýr Kajetán věděl, co to 

ten radar vlastně je.  

    Pane Kajetáne, řekl mu knihomol na Křivoklátě, nebo kde to bylo, jestli si myslíte, ţe 

radar je nadávka, tak jste vedle. Radar je nádherná věc, pane, a vynalezli ji moc chytří lidé, 

ale teprve teď, nedávno. A teď si představte, ţe i ten nejplešatější a třeba i šilhavý netopýr 

má v kaţdém uchu radar uţ od narození. A jaký!  

    Pak ještě Kajetánovi podrobně vysvětlil, ţe radar je něco jako dalekohled, ale pro uši. 

Prostě dalekoslech. Protoţe vzduch je jako voda, tak všechno, co v něm plave, rozčeří 

vzduchové vlny. A radar to šplouchání slyší na strašnou dálku a hned ví: tamhle je káně 

lesní, tady zeď, tam lítá helikoptéra a tady trčí televizní anténa.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel


    To ţe my máme v uchu, povídá netopýr Kajetán, v kaţdém uchu jeden radar?  

    To teda máte, řekl knihomol, jinak byste musili v noci kaţdou chvíli na něco narazit. 

Vţdyť vy netopýři nevidíte na krok, ani ve dne, ani v noci! O tom, ţe jste plešatí, nemluvím, 

za to nikdo nemůţe.  

    Ten těkavý Kajetán to roztroubil na všechny strany. Kdejaký netopýr v kraji to za chvíli 

věděl. A kdyţ se teď dva potkají, hned se pověsí třeba na hřbitovní zeď a ten první spustí:  

    Nezlobí vás radar, Balibore? A druhý odvětí: Ale kdepak, Spátihněve, radar mi funguje 

jedna radarost.  

    Pak samozřejmě oba hned vzlétnou a v tu chvíli narazí buď na sloup, nebo na nějakou 

silnější dámu. To se jim stává dost často od té doby, co vědí, ţe mají radar a ţe se jim 

nemůţe nic stát.  

    Ale kdo není netopýr, ten si s tím hlavu lámat nemusí.  

MÁME RÁDI ČEŠTINU 

JAZYKOLAMY  (Čtěte pěkně nahlas, nejlépe víckrát za sebou). 

Pan kaplan v kapli plakal, klika klapla, kaplan zkapal.   

     Šil švec sešlý se šlí sesli.   

Patří rododendron do čeledi rododendronovitých, či nerododendronovitých?  

     Kdy mohou splatiti ti ti tiší hoši dluh?                                                       

Na klavír hrála krásná Klára Králová.   

     Od poklopu ku poklopu Kyklop koulí kouli.   

Kameraman dokameramanoval.   

     Zaţelezilo-li se ţelezo, či nezaţelezilo-li se ţelezo.   

Bylo-li by libo limo? Toliko nebylo-li by libo pivo.   

     Zvuk bubnů duněl v hluku při ústupu pluků.   

Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngologuje starý otorinolaryngolog.   

     Nejnekulaťoulinkovatější z nejnekulaťoulinkovatějších.   

Zeptej se Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!   

     Sek sem se sexem se psem.   

        Smrţ pln skvrn zvlhl z mlh.   

   Vyrukavičkovali jste se, nebo jste se nevyrukavičkovali?   

       Rozbuldozerovaný buldozer rozbuldozeroval dosud nerozbuldozerované buldozeřiště.   

     Cikrte, scvrnkni cvrčka ze scvrklé mrkve . 

Ţalně svou ţalobu ţaluje ţába ţabáku v kaluţině.   

     Je Olivier olivrejovaný, nebo neolivrejovaný?   

Zalyţařivší si lyţař potkal nezalyţařivší si lyţařku.   

     Vlk strhl srně hrst srsti.   

Nebyli-li by líní lidi debily, jiní lidi by líný debily nebili.   



     Teďka hnedka hněť mi hnědku, zmetku!   

Všechno, co není institucionalizovatelné, je neinstitucionalizovatelné.   

     Mezi domama má má máma malou zahrádku.   

Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.   

     Čistý s Čistou čistili činčilový čepec čistidlem Čikuli.   

Blb v úprku krkl u krbu.   

     Dolar, libra, rubl.   

 Kolouch, kohout s mouchou mnohou  
 s hloupou chloubou houpou nohou, 
 plavou dlouhou strouhou ouzkou,  
 chroupou oukrop s  pouhou houskou.        
 

     Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.   

Osuš si šosy, šašku!  

     Vylije-li Livie litr lihu, lifruje-li ho do Libye? 

Kapka kápla, klapka klapla.  

    Na bílé košilce šič z Košic vyšil C.   

Byly-li přičteny přiřčené ceny, či nebyly-li přičteny přiřčené ceny?   
      

             TO UMÍ JEN ČEŠTINA 

Všichni byli svěţí, jenom Michal Malátný. 

Všichni jsou opálení, jenom Petr Spálený. 

Kaţdý byl mokrý, jen Jiří Suchý. 

Všichni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech. 

Všichni mrazili, jen Milan Chladil. 

Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý. 

Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem. 

Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Ţelezný. 

Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek. 

Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. 

Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel. 

Všichni pili, jen František Nepil. 

Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal. 

Všichni pouţili kleště, jenom Zdeněk Svěrák. 

 
 

www.werichovci-prazaci.webnode.cz * www.cochtanovatrebon.webnode.cz * 

https://www.zonerama.com/Spata1/156739. (fotografie z našich setkání) 

A pište, volejte, ať o sobě víme:   gutova.eva@gmail.com,  tel. 604 136 139 

http://www.werichovci-prazaci.webnode.cz/
http://www.cochtanovatrebon.webnode.cz/
https://www.zonerama.com/Spata1/156739
mailto:gutova.eva@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


