
Milí spolužáci,  

kdo si přečetl minulý týden rubriku Napovídání pro 

radost, ten už ví, o co v ní jde. Ano, ocitli jsme se 

ve zvláštní době, kdy se špatné zprávy hrnou jedna za 

druhou. Každý z nás ale prožíváme i hezké okamžiky a 

právě o nich je třeba si vyprávět. Jsem ráda, že se o 

ně umíte podělit a nápovědy pro radost tak mohou 

odstartovat. 

 

Začne Naďa Pavlíčková…  

Proč? Jak víte, o cestování po světě si pro tento 

rok můžeme nechat pouze zdát. Paní Naďa nám ale 

doporučuje takovou malou, milou radůstku. Ráda by nás 

pozvala ke čtení knížky Jiřího Žáka: Co Paříž ještě 

neřekla…  

„Ten, kdo má toto město rád a měl možnost třeba 

jen pár dnů zde pobýt, se do čtení úplně ponoří. 

Kniha navazuje na předchozí titul Kdyby nám Paříž 

vyprávěla... 

Úžasné čtení. Zapomeneme na trable dnešních dnů a 

věřte, že i mně tato kniha hodně pomohla. Začetla 

jsem se do ní jak při pití dopolední kávy, tak při 

osamělé a zakuklené procházce v okolí mého města. 

Jsem z Hradce Králové a do Prahy jezdím na U3V již 

osmým rokem. Ráda, moc ráda. Přeji vám všem pevné 

zdraví bez následků Covid 19. A hlavně – neztrácejme 

chuť do dalších dnů, ať už se děje, co se děje.“  

Ale ještě něco nám paní Naďa doporučila. Je to 

výborné vytržení z každodenních starostí-když umíme 

doma vymýšlet hry, které nás mohou příjemně naladit. 

Jednu vám nyní představí. Tak se ukažte! Zapojte 

závity, hoďte na chvilku negativní zprávy za hlavu – 

a poznejte názvy českých filmů, pohádek a seriálů 

z malované nápovědy. 

 

PS: Zkuste si pak vymyslet i jeden za sebe… 
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Co na to říci? Paní Pavlíčková, pošlete nám názvy 

jednotlivých filmů, pohádek i seriálů, ať víme, jak 

jsme s luštěním dopadli. A kdo vymyslí některé další 

hádanky, tomu je rádi otiskneme. 

 

Ale pokračujme… 

Jakmile se ráno probudíte, kouknete kolem sebe, 

tak si rozhodně asi neřeknete to, co paní Hana. 

  

Báseň pro Klub U3V… básnička do dnešních dnů 

Dnes ráno mne napadlo, že když:  

Dáme roušku k roušce, podrobíme se zkoušce. 

Naše srdce spojená, jsou to, co vir překoná. 

:-)Hezké nové ráno!!! 

Nu, asi se nemýlím, když se domnívám, že běžnější 

jsou jiné úvahy. Třeba: Tak, co budeme dělat teď, až 

vstaneme, co odpoledne? A v poledne si připomeneme, 

jak jsme, kdyby byla normální doba, mohli být třeba 

na tréninku paměti. Z tohoto semináře sice občas 

odcházíme v nepohodě z domněnky, jak se náš mozek už 

patrně nezmátoří, abychom všechny úkoly vypracovali 



na nejvyšší počet bodů. Jenže, jak bychom takovouto 

nepohodu chtěli nyní prožívat… i s málem vyřešených 

úloh. 

   

Co dál? 

Karel Čapek měl pravdu, když tvrdil, že 

nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky. 

Protože především jimi se obohatíme. Protože díky nim 

máme na co vzpomínat. I ve dnech, jako jsou 

v posledních týdnech.                             

 

Paní Stanislava Jarolímková to popsala moc 

krásně, když si zavzpomínala na úplnou obyčejnost…             

 

Vzpomínka na kameny  

Kameny, o nichž bude řeč, nebyly jen tak 

ledajaké. Byly velké, podlouhlé, hladké, naskládané 

pěkně jeden vedle druhého podél delší strany domu. Za 

deště na nich ťapkal déšť, ony se za to vděčně leskly 

a ve svých malých prohlubních ukrývaly malé loužičky 

vody, které za sluníčka pomalu, pomaloučku vysychaly. 

Protože však sluneční paprsky nedosáhly všude, 

stávaly se tyto prohlubně lákadlem pro včelky, které 

sem zalétávaly pít. Když nastala pravá letní vedra, 

kameny příjemně chladily do bosých nohou copatého 

děvčátka, které v domě, k němuž kameny patřily, rádo 

sedávalo se svou babičkou, vonící kořením a 

bylinkami.  

K tomu, že tu ty kameny byly, vedla stavitele 

domu samozřejmě nutnost. K vratům, k chlévům a 

stodole mohl díky nim hospodář i hospodyně dojít 

suchou nohou, i když byl zbytek dvorku rozbahněný. 

Není tedy divu, že byly pěkně ohlazené. Nikdo již 

nikdy nespočítá, kolik kroků jejich povrch obrousilo, 

které z těchto kroků byly unavené, těžké (když chodce 

tížily starosti), a kolik jich bylo lehkých, téměř 



tanečních – to když chodce potkalo štěstí. Kameny 

bývaly svědkem ranního spěchu hospodyně, bez odporu 

snášely tíhu dřeváků hospodáře, okusily i dětské 

nožky, které postupně odrůstaly a měnily se buď opět 

na nohy hospodáře či hospodyně, nebo mizely na dlouho 

či navždy. Stávaly se i oblíbeným místem, na němž se 

voříšci jménem Punťa po celé generace ve dne 

promenovali a pospávali, a za nocí vyli na Měsíc tak 

dlouho, dokud je někdo ze spáčů nezahnal. A své stopy 

zde samozřejmě zanechávaly i stále hladové slípky, 

které ve spárách mezi kameny vyhledávaly své podivné 

pochoutky. 

Nevím, jak by tyto kameny ohodnotil geolog, 

zřejmě by jimi nebyl nijak nadšen a s trochou 

pohrdání by je označil za „obyčejné“. Pro mne však 

byly a zůstaly nekrásnějšími ze všech. Kdepak 

všelijaké acháty, chalcedony či apatity, jimiž se 

pyšní sbírky muzeí; ty všechny jsou pro mne studené, 

neosobní a „jen“ vzácné. Moje kameny byly pro mne 

tím, čím byl kámen jako takový například pro 

Michelangela: čímsi živým, spřízněnou duší, jejíž tep 

člověk cítí, když na ni položí dlaň. Staly se pro mne 

symbolem krásných bezstarostných dní, plných slunce, 

obrovských malinových keřů, chvil strávených s 

králíkem Pepíkem v kotci, vůně nádherně studeného 

krechtu i sena ve stodole, s uzoučkým, lež vytrvalým 

potůčkem na zahradě, který bublal i za silných mrazů, 

a nádherně vonícími liliemi v malé předzahrádce, 

která byla jediným místem, kam nesměl žádný ze psů. 

Vím, že už nikdy tyto kameny neuvidím, protože 

dům, který obklopovaly, je dávno zbořený, a dvorek 

jistě kryje moderní dlažba či beton. Navíc je jisté, 

že i kdybych si tam, kde jsem dnes doma, převezla 

všechny tyto kameny, nevrátila by se mi ona dětská 

bezstarostnost, kterou jsem prožívala v jejich 

blízkosti. I když jsem křtěná Vltavou, v prvních 

dnech, kdy mne odvezli od oněch kamenů, jsem si v 

Praze připadala jako v kleci, na níž mi nejvíce 

vadilo, že je v ní plno kamenů.  



Jediné, co mi z této mé „kamenné“ minulosti 

zůstalo, je jistota, že nejsou kameny jako kameny a i 

když mám ráda zeleň trávy a požehnanou barevnost 

květů, na tyhle svoje kameny stále ráda a s dojetím 

vzpomínám. 

  

(A na co si nyní ve dnech, kdy máte více volného 

času, vzpomenete vy? Napište o tom…) 

 

 

Rozdíl mezi štěstím a malérem?  

Kdo o tom něco věděl? Jindřiška Smetanová 

Jindřišku Smetanovou jsem v dobách svého mládí 

milovala nejen jako úžasnou vypravěčku v rozhlasových 

Sedmilhářích, ale od jejích prvních knih mi byla 

vzorem jako spisovatelka. Obdivovala jsem její 

životní postoje a humorný nadhled. Byla jsem šťastná, 

když jsem se s ní mohla seznámit i osobně. Pokaždé 

bych ji dovedla poslouchat celé hodiny. Při čtení 

jejích knížek jsem prožívala hezké chvilky klidu v 

neklidu každodennosti. Moc se mi líbil její výrok: 

„Dávám vždycky přednost jakkoliv nepříjemnému 

překvapení před příjemnou nudou. A nemám ráda lidi, 

které každé překvapení na smrt vyděsí.“ 

Rozdíl mezi štěstím a malérem? Kdo by se s tím 

zabýval…Bylo by toho hodně, na co bych si chtěla 

vzpomenout v souvislosti s tím, co všechno dokázala 

Jindřiška Smetanová ve chvílích, kdy jí bylo ouvej. 

Ale možná by v těch dnech stačila jen tato drobná 

vzpomínka.  

Paní Smetanová při procházkách se svými dětmi 

pravidelně potkávala paní s velmi starým pánem. 

Zajímal ji, a tak se na něj zeptala mlékařky v 

Mostecké ulici, kam denně chodila pro mléko. Ta jí 

vysvětlila: „To je pán, který postavil Wilsonovo 

nádraží.“ Jindřišku udivilo, že někdo může být starší 



než Wilsonovo nádraží. Dozvěděla se, že architektu 

Fantovi je přes devadesát let, je skoro slepý, ale i 

v tomhle věku chce být nějak užitečný, a tak štípe 

dříví na tenounké špánky na podpal. Ty pak svazuje do 

otýpek, které dává přátelům jako vánoční dárek. 

Jindřiška Smetanová si tenkrát řekla, že až ona bude 

stará jako Wilsonovo nádraží, vymyslí si něco 

podobného. Svým přátelům, kteří žijí jen z kupovaných 

nudlí, bude vlastnoručně vyrábět domácí nudle. 

Protože, jak ve špánkách, tak v nudlích může být 

zašifrováno poselství jednoho člověka k někomu 

druhému… 

Nedělám domácí nudle, ale tak nějak tuším, že teď 

by byl možná čas, naučit se to. 

Bylo mi moc smutno, když jsem se dozvěděla, že 

Jindřiška Smetanová, tahle báječná žena, vitální, 

moudrá, krásná i ve stáří, trpí Alzheimerovou 

chorobou. Zemřela na Štědrý den roku 2012 ve věku 89 

let. Vlastnoručně vyrobené nudle, jako vánoční dárek, 

už nikomu dát nestihla. Ale my, co čteme tyto řádky, 

žijeme. Probouzíme se do dnů, kdy je třeba i 

neveselo. Ale co si vymyslet, čím obohatíme život 

jiným i sobě. Jdu zkusit udělat ty domácí nudle a 

taky se znovu pokusím stvořit koláže, o kterých jsme 

mluvili v úvodní části Napovídání pro radost. 

Zdraví Alena Šloufová  

 

 

 

Dnes už jen na závěr… 

Máme starosti s tím, co se kolem nás děje. Zaháníme je 

třeba jarním úklidem svých příbytků, ale ze všeho 

nejdřív bychom si mohli udělat jarní úklid v sobě. Čím 

začneme? Třeba tím, že odstraníme nánosy křivd, které 

si schraňujeme, jakoby to bylo bůhvíco. Také pocity 

beznaděje odhodíme do nenávratna, protože je to přece 

naděje, co umírá naposled, jen v to musíme věřit. 



Probereme se všelijakým harampádím nedorozumění, něco 

si ponecháme k vyřízení, ale většinu odhodíme jako 

nepotřebnou veteš. Lítost je rez na duši, takže 

odrezujme v sobě, co se dá. Pravda, při úklidu příbytků 

je na odstranění rzi spousta prostředků. Vycídit duši, 

jo, to jde hůř. Ale když se nám tohle podaří, pocítíme 

něco jako úžas. Budeme žasnout nad tím, že máme nad čím 

žasnout. A zase se třeba chvilkami bezstarostně 

zasmějeme, zaradujeme se z úplných maličkostí, zas se 

budeme na něco těšit. Dáme si tím sami sobě dárek. Ano, 

naordinujme si radost. Jak se vám to daří? 

 

Připravila Alena Šloufová 


