
Napovídání pro radost 

Nečekat v čekárně života…               

 

Mnozí z nás zažívají v těchto dnech nové příběhy, které jim přinášejí 

nečekané radosti. Třeba Jarmila Ptáčková. 

„Dobrý den, protože jsem začala využívat online komunikaci, inspirovalo mne 

to k tomu, abych se o své lehce humorné dojmy podělila,“ vysvětlila úvodem. 

Z mnoha podobných příspěvků je pro nás právě tento poučný a inspirativní, 

protože ještě před měsícem naše kolegyně ani netušila, jak si obohatí život. 

Zatímco nyní? No, udělejte si závěr sami. 

 

Ať žije on-line komunikace… 

V poslední době se můj život změnil. Všechny aktivity, kurzy jazyků, 

přednášky, cvičení i další příjemné věci ze dne na den v klasické formě 

skončily. Přestala jsem mít i možnost navštěvovat své děti, vnoučata, přátele. S 

rodinou jsem sice zůstala v kontaktu pomocí telefonu, ale všechno ostatní se 

zdálo být ztracené. Poté, co jsem našila dostatečné množství roušek, začala jsem 

mít pocit, že mi život tak nějak „zamrzl“.   

Jako mávnutím kouzelného proutku se ale rázem otočil k lepšímu, když 

jsem objevila báječnou možnost využít pro spoustu svých aktivit nové moderní 

on-line komunikační technologie. Kromě již dříve používaných některých 

nástrojů sociálních sítí, jsem si doma na notebooku znovu nainstalovala Skype a 

seznámila se i s dalšími moderními nástroji pro videokonference, on-line 

komunikace jako je Zoom, MS Teams, Whereby a další. Má to jen jeden malý 

háček. Musíme se s manželem doma vždy správně podělit o využívání nejen 

dané technologie, ale i o místnosti. Náš život nyní vypadá nějak takto: 

Ráno brzy vstanu a již před osmou hodinou se připojím do virtuální 

učebny na on-line výuku španělštiny. Pozdravím se se všemi spolužáky a 

rozjedeme to. Je to úžasné, lektorka má k dispozici i tabuli, kterou s námi sdílí a 

my můžeme na tuto tabuli psát a vzájemně konverzovat. Sotva tato hodina 

skončí, převezme zařízení manžel, kterému právě začala na VŠE v rámci U3V 

hodina němčiny. Já mezitím připravím něco malého k obědu.  



Po obědě jdeme s manželem na zdravotní procházku, samozřejmě v 

rouškách, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu. Pospícháme, protože 

odpoledne musím stihnout on-line výuku, kde se učíme vytvářet webové 

stránky. Super.  

Pak se připojíme s manželem on-line na zajímavou přednášku pro seniory 

o cestování. Dneska je například o Japonsku. Na obrazovce vidíme ukázky 

natočených videí z této, pro nás tak exotické země. Dokonce můžeme vznášet i 

dotazy a prezentujícího se ptát na jeho osobní zkušenosti. On okamžitě odpovídá 

a člověk se dozvídá spoustu zajímavých věcí. I ti, kteří nemají na svém zařízení 

mikrofon nebo kameru a přednášku jen sledují, mohou zadávat dotazy - pomocí 

psaného chatu. Báječná věc. 

Hned po této přednášce si ale musím přestěhovat notebook a reproduktory 

do předsíně, protože mám on-line cvičení. To stěhování je nutné, v pokoji není 

na cvičení nebo tancování vhodný prostor. Lektorka naši snahu vidí, takže nám 

říká, co případně děláme špatně. Jedinou nevýhodou tohoto on-line cvičení je, že 

se občas zasekává zvuk nebo obraz, ale to nám moc nevadí. Hlavně, že cvičíme 

a můžeme si i společně sdělit své dojmy. Večer nás pak čeká živý on-line 

kytarový koncert. Sice občas reproduktory zaskřípou nebo se celý přenos 

maličko „zasekne“, ale jinak je to fantastické. Posílám „lajky“ všem 

hudebníkům a těším se na další on-line koncert.  

Další dny jsou hodně podobné, jen s tím rozdílem, že místo španělštiny 

přijde na řadu angličtina a místo cvičení jógy taneční hodina. Sice to v tanci 

nejde doma rozpálit tak, jako v tanečním studiu, protože by nás sousedé asi 

vynesli v zubech, ale i tak si to člověk báječně vychutná. Ještě si také pustím 

nějaké video na Facebooku se sérií cviků pro zlepšování techniky rukou a těla 

ve flamencu (dupání raději kvůli sousedům moc ne). Prostě, o zábavu mám celý 

den postaráno. Nebo si někdy pustím i zajímavé představení z divadla. A také 

nemohu přes den ve volných chvílích vynechat klasické učení slovíček cizího 

jazyka a pak sem tam také nějaké „drobné“ domácí práce.  

Samozřejmě, že nezapomínám ani na rodinu. Obvykle později odpoledne 

zkontaktujeme s manželem přes Skype rodinu dcery, popovídáme si a 

zamáváme si s vnoučaty, anebo přes videohovor zavoláme synovi, sestře nebo 

dalším přátelům. Občas si také s kamarádkami zorganizujeme virtuální bar. 

Každá si přinese k počítači, notebooku nebo k mobilu skleničku něčeho 

dobrého, přihlásíme se do virtuálního baru přes předem nastavený kód a pak si 



už jen povídáme a povídáme a k tomu popíjíme, co každá má. Úžasná 

zkušenost. Jen ťuknout si bohužel můžeme pouze symbolicky na obrazovce.  

Celý den tak mohu aktivně využít a večer usínám s dobrým pocitem, že 

jsem se něco naučila, něco dozvěděla a hlavně neztratila kontakt s lidmi, které 

mám ráda.  

V noci mám sen. Krásný sen. Zdá se mi, jak k nám na oběd přijede rodina 

dcery a syna a já opět mohu pohladit hlavičky svých vnoučat, podrbat za ušima 

jejich psa a říci jim, jak moc se mi po nich všech stýskalo. Ne přes mikrofon a 

obrazovku nějakého zařízení, ale normálně, z očí do očí. Po obědě zajedu na 

přednášku Ú3V, kde si mohu zase jen tak popovídat se svými kolegy. Na 

přednášku mi pak navazuje taneční hodina v tanečním studiu, kde to můžeme 

všechny tanečnice pořádně rozpálit a dupat bez obav, že se ozve varovné ťukání 

od sousedů. Po hodině si pak ještě zajdeme na dvě deci do malé útulné 

hospůdky za rohem studia. Vzájemně se překřikujeme, smějeme se, sdělujeme si 

různé dojmy a zážitky z poslední doby… a je to prostě nádherné. Večer mám 

rande se sestrou a jdeme společně do divadla. Žádný lehce trhaný obraz nebo 

zvuk, ale hlavně - ta neopakovatelná atmosféra. Super. Po návratu domů pak 

pohladím manžela a povídáme si, jak jsme oba, tentokrát každý sám, strávili 

odpoledne i večer. A je nám dobře. 

Bohužel je to jen sen. Zatím musíme ještě nějakou dobu vydržet s těmi 

moderními komunikačními pomůckami. Ale už se fakt moc těším, až budu zase 

ta normální staromódní babička, která navštěvuje osobně, a nejen on-line, své 

přátele, rodinu a známé. Těším se, až opět budu moci usednout do lavic 

posluchárny a vnímat tu neopakovatelnou atmosféru přímo prezentované 

zajímavé přednášky. Těším se, až budu moci znovu navštívit divadla, muzea a 

všechny kulturní památky, které dnes mohu vidět pouze z obrazovky televize 

nebo počítače.  Těším se prostě na normální reálný život.  

On-line nástroje jsou báječná věc, ale pořád je to jen a jen náhražka v 

případech, kdy se lidé nemohou sejít přímo. Věřím, že už ji brzy vyměním za 

lepší a tradiční způsoby setkávání. A také doufám, že se na to těší i ostatní… 

 

 

Výlet do (ne)známa.  



Svůj nevšední prožitek obyčejného (ne)všedního dne popsala do našeho 

Nápovědníku Daniela Mathonová. 

 

Ve čtvrtek dopoledne mi volá kamarádka Radka: mám mimořádné volno, 

je hezky, plánujeme jet na výlet, nechceš taky? Ptám se na cíl. Prý to bude 

Cinibulkova naučná stezka, klidná cesta údolím, dlouhá asi 9 km, zpestřená 

informacemi o místech, kudy právě procházíme. To se mi moc líbí, takže po 

chvilce odcházím s batůžkem na zádech a s úsměvem v tváři k Radce, Slávkovi 

a jejich pejskovi Benovi. Vyrážíme směr Mělník, výchozím bodem pěší 

vycházky bude Mšeno. Mělník nás uvítá dopravními omezeními a zácpami, 

konečně se z něj vymotáme a přijíždíme do Mšena. Protože netušíme, kde je 

začátek naučné stezky, tážeme se místních obyvatel i zaměstnanců Infocentra. 

Poučeni ještě chvíli bloudíme, ale pak nalézáme výchozí bod a zaparkujeme.  

Nejprve je cesta pohodová, krásné údolí, informační tabule - přesně, jak 

bylo avizováno. K tomu slunečno a teplota „tak akorát“. Pak nás žlutobílá 

značka vede do kopce a mezi kameny, o pohodě se už mluvit nedá. Lezeme přes 

kořeny stromů a zvětralé pískovce, chvílemi vede cesta jen úzkou proláklinou 

mezi skalami. Pejsek je nesen páníčkem, já se snažím i se svými artrózními 

koleny zdržovat co nejméně. Radka mi podává ruku na úsecích, kde je na mé 

klouby kladeno obzvláštní zatížení.  

Cesta se stále zhoršuje, už to není chůze, ale přeskakování, zužuje se víc a 

víc.  Dávno již neobdivuju krásnou přírodu, ale s pomocí Radky a Slávka se 

snažím nikam nespadnout. Dorážíme na údajně nejkrásnější část stezky - 

Bludiště. To už mi ale fakt není do zpěvu a nemám náladu na sebeironizující 

poznámky. Mám opravdu strach.  

Nějak se mi podařilo Bludištěm projít, ale na závěr mám lézt po skále a 

držet se řetězu. Těch pár metrů fakt nedám! Je mi špatně, sedám si na kámen a 

chci psát závěť. Prosím kamarády, aby mě tam nechali, nebo zavolali vrtulník, 

aby mě zachránil. Radka se Slávkem usoudili, že řetězový úsek opravdu 

nezvládnu a rozhodli, že se tou děsnou cestou zas navrátíme zpět. Podařilo se mi 

nikam nespadnout, a tak jsme se konečně ocitli na silnici, u které se objevila 

lavička. Sláva, návrat do civilizace. Lehce jsme se občerstvili z vlastních zásob. 

Pak už zbývaly jen asi 4 km zpátky do Mšena. Cesta lesem vedla ke krásné 

vyhlídce, pak mířila sympaticky dolů, což mi vyhovovalo, hlavně žádné kolmé 

balvany. Ale najednou zase z údolí nahoru - stoupání, funění z mé strany a opět 



strach z úzkých cest.  A to přeskakování kamenů, už jsem si opět pomyslela, že 

tam někde zůstanu ve skalní průrvě.  

Naštěstí se tak nestalo, konečně jsme se octli zase v údolí. Po chvíli chůze 

jsme narazili na jeskyni, kde byly za války schovány obrazy - moc jsme toho ale 

neviděli, baterku jsme si s sebou nevzali. Konec údolí byl dost do kopce, ale 

proti tomu, co jsme měli za sebou, to byla legrace. Úplně poslední úsek do 

Mšena se táhl podél pole a skončil cestou dolů po kamenných schodech. 

Radostně jsme nasedli do auta, našli nejbližší benzínovou pumpu (dojezd jen 34 

km), vyhnuli se Mělníku a v pohodě dojeli domů.  

Medaili za výkon by měl dostat pejsek Beník, byť byl na nejhorších 

úsecích nesen.  Antimedaili za nejhorší výkon si zasloužím já. Kdybych věděla, 

co nás čeká, zůstala bych sedět doma s knihou. Kdo má strach i z malých výšek 

(a s přibývajícími roky je to stále horší), má chodit do muzeí, kostelů a kaváren 

– a to je můj případ. 

(Co k tomu dodat? Jste dobrá!) 

 

Užitečná pomůcka 

No, řekněte sami – neposlala paní Hanka bezvadnou pomůcku pro 

pochopení nových výrazů současného mateřského jazyka?  

 

Víte, co je… 

haranténa - nucený pobyt dětí doma po uzavření škol kvůli koronaviru  

ekoronomika - ekonomika silně zasažená koronavirovou pandemií  

na adama - bez roušky, s odhaleným obličejem  

kolonavirus - rozrůstající se kolony na dálnicích kvůli uzavřeným hranicím  

tryskáčový mor - přenosná nemoc, rychle se šířící kvůli snadnému cestování po 

celém světě  

koronamóda - stylová rouška jako módní doplněk v době koronavirové epidemie  

chrchelné prázdniny - nečekané volno ve škole kvůli šíření koronaviru  



pandemagog - papaláš zneužívající paniky okolo pandemie koronaviru k 

dosažení politických cílů  

žíznivé okno - provizorní výčep zřízený kvůli opatření proti šíření koronaviru  

virokracie - soubor vládních opatření, přijatých s cílem zabránit pandemii 

koronaviru  

korouška - vlastnoručně vyrobená ochranná pomůcka na nos a ústa v době 

pandemie koronaviru  

dabovat roušku - říkat ostatním, co se děje pod rouškou (např. směju se, šklebím 

se, vyplazuju jazyk)  

kontravirus - alkohol užívaný v pravidelných malých dávkách jako opatření 

proti koronaviru  

viruspárty - párty v době koronavirové karantény, která je případně spojená se 

šířením nákazy  

naroušitel - člověk, který se pohybuje v době koronaviru na veřejných místech 

bez roušky  

koronašmejd - podvodný prodejce, vydělávající na panice z koronaviru  

koronavirál - mohutně sdílený příspěvek na sockách, týkající se koronaviru  

koronovační klenoty - roušky a respirátory jako ochranné pomůcky před 

koronavirem  

nemaskačenko - člověk, který si během koronakrize nezakrývá ústa a nos, když 

je ve veřejných místech  

mateřírouška - ochrana obličeje při koronavirové epidemii ušitá maminkou  

koronarasismus - odpor vůči občanům ze zemí nejvíce postižených koronavirem 

(Čína, Itálie apod.)  

koronafest - akce s limitovanou účastí návštěvníků v době koronavirové 

epidemie  

koronabírus - stav, kdy jde člověk na jedno pivo a chytne slinu na spoustu 

dalších; z něm. Bier (pivo)  

rouškomat - prodejní automat na roušky  



přeprsk - kýchnutí tak silné, že kapénky protlačíte skrz ochrannou roušku  

nákazník - návštěvník obchodu, potenciálně nakažený koronavirem 

(Máte-li dostatečně vstřebané i další novodobé výrazivo – pošlete ho do našeho 

Napovídání. Ledaccos se bude možná hodit…) 

 

Je to náhoda? 

Tuto otázku položila všem sportujícím seniorům na naší fildě námi tolik 

obdivovaná Zdena Hrazdírová, která nám v minulých týdnech vždy ve středu, 

kdy s ní cvičíme, obzvláště chyběla.  Údaje jí zaslala naše kolegyně cvičenka 

Jana. 

 

Ano, to asi není náhoda. Je k tomu ale třeba dodat, že v letech 1720 -1721 

to byl poslední významný výskyt moru v západní Evropě a konkrétně, že se 

jednalo o epidemii v Marseille. V Čechách byl mor naposled v letech 1713 – 

1715. Epidemie si tehdy vyžádala 12-13 000 obětí.  

Přenos nemoci cholery skončil v roce 1824, podle wikipedie se někteří 

vědci domnívají, že to mohlo být způsobeno chladnou zimou 1823-1824, která 

by zabila bakterie ve vodních zdrojích.  



A nyní pár slov ke španělské chřipce. Označuje celosvětovou chřipkovou 

pandemii, která probíhala v letech 1918 -1920 a počet obětí se udává mezi 17 – 

100 miliony lidí. Zajímavé je, že španělskou chřipkou nebylo nejvíce zasaženo 

Španělsko, ani nebylo státem původu této nemoci. Tato epidemie má tento 

název proto, že ostatní státy zmínky o nemoci cenzurovaly, zatímco Španělsko 

ne.  Profesor John Oxford se snažil exhumovat těla obětí, aby získal genom 

původního viru a chtěl dokázat, že epicentrem chřipky byla západní fronta 1. 

světové války, hlavně britský vojenský lazaret ve francouzském městě Étaples, 

kde se mohl virus přes prasata dostat k vojákům. Někteří američtí historici zas 

vidí americký stát Kansas, jako místo vzniku viru.  Jedno je jisté, už v roce 1917 

byla chřipka zaznamenána v Číně a s vojáky se přes USA dostala do 

Evropy…ovšem díky válečné cenzuře se o tom dlouho nevědělo. 

 Co k tomu dodat?  

Máme nyní více času na cokoliv, co jsme zatím nestačili pojmout do 

rozvrhu naší všední každodennosti. A na tolik otázek můžeme hledat odpovědi! 

Kupříkladu - přečíst si údaje o všech zásadních epidemiích v historii – to je 

opravdu dost zajímavé čtivo pro dobu, kdy se zdržujeme ponejvíce doma. Je ale 

jenom na nás, co si vybereme z mnoha a mnoha pobídek. Historie pandemií pro 

někoho nemusí být v současné době povzbuzující čtení. Poučné ovšem je. 

V jedné básni to krásně vyjádřil Jaroslav Seifert: Kdo hledá, bývá 

očekáván. Kdo čeká, je jen nalezen…To je ta nejjasnější strategie pro vytváření 

si nových zajímavých zážitků i v těch špatnějších okamžicích, které život 

přináší.  

Heslo dne: Bez ohledu na věk, snažme se být hledači života, ať se děje, co 

se děje! 

Připravila Alena Šloufová  


