
Výzva pro všechny, co chtějí zapomenout na všechna možná trápení a 

starosti dnešních dnů! 

 

Napovídání pro radost 

Milí spolužáci, 

máme prázdniny, které jsme si vůbec, ale vůbec nepřáli. Dostali jsme se 

do situace, kdy je nám každých pět minut ze všech stran připomínáno, že 

patříme k nejohroženějšímu člověčímu druhu, kdy je nám nařizováno, v kolik 

můžeme chodit nakupovat a roušky, kterými musíme krýt ústa, že je nutné často 

měnit, prát, vyvářet.  

Zažili jsme už ledacos a většinou se přizpůsobovali celkem rychle. Mám 

ovšem nyní pocit, že je čas říci si: Už dál neoddalujme odhodlání najít na nové 

čáře života něco pěkného. Stačí možná docela málo -  jen si pro začátek 

uvědomit, že nesmíme rezignovat na radosti, které bychom si ještě chtěli dopřát.  

Protože nejhorší, co se nám může stát, je sednout si s rukama v klíně k televizi, 

byť by její program byl určen pouze seniorům.  

Ano, možná jsme daleko za startovní čárou stáří, ale opravdu nesmíme 

dopustit, abychom zapadli do poslední skulinky svého nesebevědomí. Na čáře 

života stojíme každý den, protože teď hned, anebo za hodinu nám skutečně 

může něco nového začít. Toto musíme pochopit, když se chceme odhodlat něco 

ve svém životě změnit, něco vydržet.  

Vlastně s vámi chci hrát takovou hru. Na život, který lze občas také 

zastavit a zamyslit se, jak na tom jsme. Na život, který sice přináší smutky, ale 

vždycky lze najít zpáteční lístek do radosti.  Na život, který nemůže být snem, i 

když občas toužíme po tom, aby snový byl. 

Pro inspiraci 

V životě mám jedno obrovské štěstí – mám v popisu práce povídat si 

s lidmi a pak to nějakým způsobem zpracovat. A tak jsem měla mockrát 

možnost vidět zblízka i známé, populární lidi, kteří se dostávali z nejrůznějších 

trablů.  

Dnes vzpomenu třeba na Miroslava Horníčka. Měla jsem s ním kdysi 

domluveno, že společně uděláme rozhovor na jeho chalupě. Už po příjezdu mi 



paní Běla, jeho báječná manželka, naznačila, že bude problém, protože Horňas 

prostě nemluví. Nemluvil. Tvářil se zarputile, protože pršelo a on se vůbec 

necítil dobře a neměl náladu a nemínil vstát a…a to je jedno, co všechno mu 

bylo. Nakonec jsme odjeli bez jediného snímku a jediné informace, pouze 

s příslibem paní Běly, že mi zavolá, až bude situace jiná. Pan Horníček byl 

přátelsky naladěn hned za týden, mluvil a mluvil, dokonce nás pozval i do své 

místnosti, kde našel novou životní radost – tvorbu koláží. 

 A to byla jeho přítelkyně Stella Zázvorková nemocná, když byla 

požádána, aby řekla úvodní slovo na výstavě koláží svého kamaráda Horníčka. 

Vyskočila z postele, oblékla se do slušivých šatů, udělala si drdol a všem 

přítomným na vernisáži pak radostně sdělovala: 

„Francouzský básník Launtreamont prohlásil, že „krása je nahodilé 

setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole“. Také si tuto jeho definici 

krásy musíte znovu přečíst, abyste se ubezpečili, že vás nešálí zrak? Nejste sami. 

Ovšem Mirek Horníček mi právě pomocí této citace objasnil, proč se pustil do 

koláží. Kdo prý čeká na podobné setkání, ten se nedočká.  On si proto chce 

takováto krásná spojení vytvářet sám…“ A vytvářel.  

„Mirek říkával, že lepením motivů do nejrůznějších pozadí vytváří 

obrazy, které člověku dovede dát jen sen. Pro něj byla práce na kolážích vlastně 

nádherným sněním v bdělém stavu. Líbí se mi, když tohle někdo dokáže,“ 

svěřila se paní Stella. Měla ráda Horníčkovy koláže, obzvláště ty, kde si jako 

podklad našel nějakou krásnou krajinu. Většinou to byla reprodukce jakéhosi 

obrazu, do něho pak umístil něco, co ve skutečnosti možná vůbec nevídáme, ale 

do snu to klidně patří. Mít fantazii, uvolnit ji v sobě a hrát si s ní – to obohatí 

život… 

Chcete si také zkusit obohatit život, když už musíme sedět doma? Chcete 

přehlušit všechny ty negativní zprávy, které se kolem nás hrnou ze všech stran? 

Není nic jednoduššího než si třeba na internetu přečíst, jak koláže zvládnout. A 

zkusit si nějakou udělat. Už všechny ty nápadité roušky, které si nyní vyrábíme, 

jsou příslibem toho, že mnozí z nás získají nový zájem. A možná, když mi 

někdo pošle po prázdninách své výtvory, potěšíme se něčím, co nám bude 

připomínat dobu, kdy sice nebylo nutno, aby bylo příliš veselo, ale smutno tak, 

abychom fňukali, taky nebylo. 

 



Skok do současnosti 

Vyhledávám dnes se značnou netrpělivostí drobnosti, kdy se chci v té 

současné složité době trochu pousmát. Takže: dnes jsem se například zakřenila 

nad smskou kamarádky mé dcery. Byla celkem stručná: 

Hele…upřímně…ještě chvilku a jdu si to hodit na ořech… mám to tu jak 

malotřídku a Univerzitu třetího věku dohromady…6-4-1 třída…a nejhorší je 

prvňák…to TEMPO při psaní písanky…dneska mi málem práskla cévka…do 

toho internet - my bestfrend…rozklad na prvočísla…můj mozek ani ťuk…tak 

trochu se modlím za blackout…a bude po ptákách a po online zadávání úkolů! 

Čemu jste se naposledy zasmáli vy? A poznali jste i něco kladně 

působícího na tu stále častěji přicházející špatnou náladu? Našli jste si nové 

přátele, poznali nepřátele? Pište, pište, pište! Odreagujete se psychicky a 

možná, že mnohé probudíme z toho zlého snu, který nám dnes a denně 

uštědřuje strašák virus s tak divným jménem…Zdraví Alena Šloufová  

 

Příspěvky zasílejte na: sloufovaa@volny.cz  

 

 

Roberta Fulghuma - Už hořela, když jsem si do ní lehal. Na počítači si potom 

udělala plakát, na který vepsala tento Fulghumův vzkaz: 

  

Věřím, že fantazie je silnější než vědění. 

Že mýty mají větší moc než historie. 

Že sny jsou mocnější než skutečnost. 

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. 

Že smích je jediným lékem na zármutek. 

  

A věřím, že láska je silnější než smrt. 
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Jde to vůbec vymanit se ze stereotypů, na něž jsme si zvykli?  

„Mám takový příměr,“ prozrazuje pan Pfleger. „Když se postaví fabrika, je 

nová, všechno funguje, všude je čisto, uklizeno, chod fabriky je plynulý. Přijdete 

jinam, do fabriky, která má svá lepší léta dávno za sebou. Všude je bordel, nic 

nefunguje. Po rekonstrukci a pod dobrým vedením se ovšem všechno může 

změnit. Organismus po padesátce taky potřebuje „uklidit“, zrekonstruovat, 

natřít. Nebude už nikdy nový, ale může dostat novou fasádu. Kdo dovolí 

organismu rekonstrukci, dává si šanci, že mu to jeho organismus vrátí. Ve 

svěžesti, v posílení svalové hmoty, v lepším zdravotním stavu. A s tím vším 

samozřejmě souvisí i psychika. ...“ 

  

Tak co, pustíte se do rekonstrukcí?  


