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Apríl!  
A je to tu zase… 

Drazí čtenáři, 

Opravdu jsem si nemohla pomoci, ale současná situace 
vyžaduje velkou, opravdu obrovskou dávku… Nadhledu?   

Těžko říct… Rozhodně právě koukáte do druhého aprílového čísla Trendy 
zpravodaje, hurá, hurá, hurá. Samozřejmě ho opět nemusíte číst vůbec, čímž se 
připravíte o některé zajímavé informace. Zda pravdivé, nepravdivé, zcela 
vycucané z palce nebo tak absurdní, až je to neuvěřitelné a právě proto 
pravdivé, posuďte sami. Nebude tak prdlé a šílené, jako to minulé, přesto je 
podobné. Minimálně díky jednomu vypuštěnému fejetonu pana Oty, do kterého 
jsem se vyřádila se svými poznámkami a dvěma úvodníkům, které na březnové 
číslo 2020 byly příliš drsné a někdo si poprosil o koťátka a štěňátka  

Ráda bych všechny upozornila na právě probíhající celosvětový sociální 
experiment. V praxi jde o to, že všude na kole kolující výtrus působí mezinárodní 
paniku. Vhodnou prevencí je rouška, která minimálně brání spatření vaší 
údivem pokleslé čelisti případně agresivní cenění zubů a vyplazování jazyků. 
Tento sociální experiment nás má znovu naučit, že bychom se měli druhým 
lidem dívat do očí, rovněž přemýšlet nad vyslovenými výroky, protože zbytečné 
řeči vám roušku provlhnou a tím pádem ztratí svůj tvar a hle, pusa je zpět.  

Sekundární zkoumanou oblastí tohoto experimentu je schopnost lidí se zabavit, 
četnost provádění jednotlivých činností, jejich rozmanitost, kvalita provedení, 
míra publikování na sociálních médiích a rovněž doba, po kterou jsou lidé 
schopni/ochotni chodit jen z práce, do práce, na nákup případně vyvenčit 
domácí mazlíčky a zpátky do krytu. S tím nepřímo souvisí i možnost uvědomit si 
vše, co jedinec dělat mohl před vyhlášenými restrikcemi, co může dělat nyní, co 
mu opravdu chybí a potřebuje ke své spokojenosti a co už je zbytečné.  

Marně však přemýšlím, co se děje na pozadí toho všeho, kdy vládci jednotlivých 
zemí se svými poradci vypouštějí jednu restrikci za druhou. Co k tomu vedlo a 
kam až to dojde? Počasí se chová jako v rukou nezkušených meteorologických 
inženýrů, kteří mají k dispozici na ovládání stovky nových satelitů? Je v tom 
chemtrails momentálně propagované jako systém na snížení globálního 
oteplování pomocí disperze reflexních prvků v atmosféře? Obsahující nanoboty 
aktivované pomocí 5G sítí? Od společnosti Huawei? Nebo to roznesli ti imigranti 
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ze Sýrie, kterým se tak moc líbí v Německu? Putin nebo Kačer Donald Trump? 
Souvisí s tím i kybernetické útoky, spam a malware? A jak se vám líbí chytrá 
karanténa, která v praxi znamená, že si „Váš operátor“ nebo někdo jiný kdykoliv 
může vytáhnout data o veškerých místech, kde jste se nacházeli během 
posledních X dnů a lidech, které jste potenciálně mohli potkat? 

Omlouvám se, opravdu jsem paranoidní… 

Pokud se situace zhorší, rozhodně bych 
si objednala upravený elektrický vozíček 
s kulometem typu Gatling, který je 
schopen dvou až šesti tisíc výstřelů za 
minutu standartní municí 7.62 x 51 mm 
NATO v klasickém nebo pásovém 
provedení pro pohyb v těžkého terénu… 
S největší pravděpodobností si 
minimálně ostatní budou držet odstup. 

Omlouvám se ještě jednou a ještěr i jeseter se mnou, pokud Vás děsím, což 
rozhodně není mým úmyslem. Sama jsem bílá strachy! Riziko existuje. Už nyní 
spousta lidí pozvedá hlasy nad neúnosností situace a komplikacemi, které jim 
jednotlivá nařízení přinesla. Všechno se nám nepříjemně komplikuje, počínaje 
školstvím, kdy naše budoucnost sedí doma a měla by se učit pod dohledem 
rodičů, drobnými podniky pokračuje a konče celkovou ekonomickou situací, jež 
bude řešena celosvětově státními dluhopisy. Ty pak někdo koupí, můžeme 
spekulovat kdo, drápkem neukazuju, ale vzhledem k mezerám ve financování, 
které je třeba zalepit, půjde o gigantické částky. A ty nemá k dispozici kdokoliv. 

No vida, zrovna venku sněží… 

Dokonce mám trochu i dojem, že se teoreticky i prakticky s mírným zpožděním 
naplňuje vše, co si zde dovolím napsat. Momentálně to dokonce i vypadá, že 
Přemek dřív přestane kouřit, než skončí zákaz vycházení a povinnost nosit 
roušky a opět se vrátí život do vyjetých kolejí, které si pamatujeme…  

Kdy vlastně naposledy? 

Každej měsíc se objevuje katastrofa nehorázných rozměrů ve všech oblastech 
existence… Mám takovej dojem. 

Každopádně tohle je přeci Apríl. Pravej, nefalšovanej, 110%  

Příjemné čtení  
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Původní Úvod-kník březen 
Dovolím si citaci a několik faktů: 

Virus HIV má na svědomí od svého objevení v roce 1976 
přes 36 milionů obětí a v současnosti s ním žije 31 – 35 
milionů lidí. 
Hong-kongská chřipka si vyžádala milion obětí v roce 1968. 
Asijská chřipka 1956-58 zabila dva miliony lidí. 
Španělská chřipka v roce 1918? 20 – 50 milionů lidí!  
6. vlna cholery 1910 – 1911 si vyžádala 800.000 obětí. 
Asijská/Ruská chřipka 1889 – 1890 má na triku 1 milion obětí. 
Během 3. vlny cholery 1852 – 1860 rovněž 1 milion mrtvých. 
Černá smrt 1346 – 1353 v Evropě? 75 – 200 milionů lidí. 
Justiniánův mor 541 – 542? 25 milionů lidí, což je 40% tehdejší populace 
východního středomoří.  
A pět milionů lidí v roce 165 během tzv. Galénova moru… 
Obyčejná chřipka? Celosvětově 300 – 600 tisíc obětí ročně. 

A počítal někdo původní obyvatele Ameriky, kteří dostali deky a jiné dary od 
kolonistů? Nebo oběti politických režimů, což je sice úplně jiná věc? 

„Nepropadejte panice!“ (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 1979) 

V porovnání s prasečí chřipkou a dalšími nedávnými pandemiemi vypadá 
aktuálně situace opět děsivě, že? A přitom je 127x větší šance, že zítra 
dostanete mrtvici, viz video (samozřejmě in english): 
https://www.youtube.com/watch?v=6dDD2tHWWnU 

Oproti ebole, která prakticky neustále řádí v Africe a její „úspěšnost“ je 90% 
nebo pravděpodobnosti, že vás někdo srazí autem, nebo že zítra začne třetí 
světová válka, se situace zdá býti vážná, ne však zoufalá. 

Veškeré dění, šíření a statistiky lze sledovat zde: 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994
23467b48e9ecf6 

nebo zde: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-
obcany_18432_4122_1.html 

Umývejte si ruce, zakrývejte si pusu při kašlání a kýchání, vyhýbejte se davům a 
nejezděte tam, kde to řádí, ať si můžete přečíst i příští číslo  
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Úvod-kník březen 2 
“Hallo, vy lidé! Tady Louisiana. Tady Kiangsu. Tady 
Senegambia. Litujeme lidských životů. Nechceme vám 
působit zbytečné ztráty. Chceme jenom, abyste vyklidili 
mořské břehy na místech, která vám předem označíme. 
Uděláte-li to, vyhnete se politováníhodným nehodám. 
Příště vám oznámíme nejméně čtrnáct dní předem, na kterém místě budeme 
rozšiřovat své moře. Dosud jsme konali jenom technické zkoušky. Vaše 
třaskaviny se osvědčily. Děkujeme vám. 

Hallo, vy lidé! Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. 
Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš 
mnoho. Už pro nás není dost místa na vašich březích. Proto musíme odbourat 
vaše pevniny. Uděláme z nich samé zálivy a ostrovy. Tím se dá délka světových 
břehů zpětinásobit. Budeme stavět nové mělčiny. Nemůžeme žít v hlubokém 
moři. Budeme potřebovat vašich pevnin jako materiálu k zasypání hlubin. 
Nemáme proti vám nic, ale je nás příliš mnoho. Můžete se zatím odstěhovat do 
vnitrozemí. Můžete se uchýlit do hor. Hory se budou bourat až na konec. 

Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte. Chceme s 
vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat ocel na naše vrtačky a krumpáče. 
Budete nám dodávat třaskaviny. Budete nám dodávat torpéda. Budete pro nás 
pracovat. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Hallo, vy lidé, Chief 
Salamander vám jménem všech Mloků světa nabízí spolupráci. Budete s námi 
pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám.” 

Karel Čapek a jeho válka s Mloky i další tvorba jsou nadčasová díla, ve kterých 
lze nalézt inspiraci a hluboké myšlenky platné dnes, zítra a možná i za sto let.  

A v dnešní krizové situaci si troufám myslet, že kdyby se lidé začali chovat jako 
mloci, termiti, mravenci, včely, kolonie, jeden organizmus, jeden druh a přestali 
se dívat na to, jestli jsou bílí, černí, chlupatí, bohatí, chudí, z Asie, Afriky, 
Ameriky, z vyspělé či zaostalé země, politik, dělník, profesor, lékař, hasič,… 
vznikl by potenciál vyřešit prakticky jakýkoliv problém. A tím myslím opravdu 
problém a ne jednotlivé žábo – myší války. Všichni se pohybujete vesmírem na 
jedné jediné větvi, která je neustále podřezávána tím či oním. Troufám si říct, že 
jste se přemnožili jak myši v sýpce s obilím a i když se dostatečně najíte, pořád 
chcete víc. Dokonce víc, než potřebujete. Opravdu potřebujete. 

Hallo, vy lidé, uvědomte si, co činíte a co by se činit dalo nebo mělo. 
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Proč je vlastně dobře, že jsme doma v karanténě  
 

Divoká jízda – Tahač tlačil invalidní vozík po dálnici  

(podle skutečné události) 

Viděli jste někdy na dálnici vozík tlačený tahačem? A v rychlosti 80 km/h? 

Z celé události se snadno mohla stát velká tragédie, naštěstí však nikdo nebyl 
zraněn. Michiganská policie byla vcelku skeptická, když začala přijímat 
telefonáty o velkém tahači, který tlačí invalidní vozík s pasažérem po dálnici 
Red Arrow Highway. Telefonáty se však začaly množit, proto policie vyrazila věc 
řádně prošetřit. 

Tahač byl nalezen před místní přepravní společností a k údivu všech – vepředu 
měl skutečně kolečkové křeslo. A v něm seděl muž. Pasažér byl nezraněn a 
udivený řidič tahače vůbec nevěděl, že veze někoho navíc. Vozík přejížděl silnici 
před velkým truckem, jehož řidič přes masivní příď neviděl. Proto do vozíku 
najel. Ten se madly zachytil v mřížce chladiče a nadzdvihl se – celý vozík byl 
přitom otočen ve směru jízdy. Invalida měl skutečně velké štěstí, kdyby se vozík 
převrátil, tahač by ho zcela jistě přejel. 

Nejhorší věcí se tak stalo, že si muž ve vozíku rozlil pití, které během své 
neplánované vyjížďky popíjel. Jeho komentář k celému incidentu? „Byla to 
dobrá jízda.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.autoweb.cz/divoka-jizda-tahac-tlacil-invalidni-vozik-po-dalnici/ 
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Co nás s Trendem čeká? Třeba Crowdsurfing? 

„Cítil jsem se jako bůh.“ Fotka vozíčkáře-
metalisty obletěla svět 
Google BookmarkFacebookVíce...1.5K  

Zážitek na celý život má po návštěvě festivalu metalové hudby Ressurection 
Fest 19letý Španěl Álex Domínguez. Trpí sice mozkovou obrnou, která jej 
upoutala na invalidní vozík, ale ani to mu nezabránilo si naplno užít 
vystoupení své oblíbené skupiny. Dlouho na něj bude vzpomínat především 
proto, že jej ostatní fanoušci na festivalu vyzdvihli nad hlavy i s jeho vozíkem 
a donesli jej až k pódiu. 

Fotografie s Domínguezem nad hlavami účastníků festivalu se stala virální. 
Zachytili jej totiž nejen amatérští fotografové z řad fanoušků, ale také ti oficiální 
pracující pod záštitou festivalu. Domíngueze, užívajícího si „crowdsurfing“, 
zachytila také festivalová kamera a video s ním sdílela i právě jeho oblíbená 
metalová skupina – Arch Enemy. 

Video můžete shlédnout zde:  https://echo24.cz/a/SN3KL/citil-jsem-se-jako-buh-dojemna-fotka-
vozickare-metalisty-obletela-svet 
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Krysa pomáhá 
Už je tomu nějaký pátek, co jsem začala asistovat Přemkovi při asistencích. 
Jedna z nejtěžších asistencí je boccia, ať už trénink, který je dlouhý, nudný 
a úmorný, nebo jednotlivé turnaje, kdy vyrazíme třeba ve čtvrtek odpoledne 
na místo a vracíme se v neděli večer, přičemž vstáváme někdy kolem šesté ráno, 
podle prvního turnaje a vzdálenosti haly a spát chodíme… no, s davem.  

Během těch dvou let jsem se naučila dokonce poskládat Vaškovi rampu, kterou 
potřebuje, aby vůbec mohl hrát. Celé je to v obrovském kufru. 

Nejdřív vytáhnete podstavec…
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Tak, pak tam našroubujete vlastně druhou nejdůležitější část… 

 

Pak takovou tyčinku, která to drží dole, aby se to… nepřeklápělo na Vaška  
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Je potřeba ji utáhnout u nosné tyče i pod rampou pomocí šroubků… 

A pak ty tři kličky, červená je dole a spolupracuje s bílou, modrá kontroluje 
pohyb do strany a bílá obstarává náklon rampy… 

No a pak už zbývá jen nástavec a 
nástavec a můžeme hrát. Zápas se hraje 
na 4 směny, každý hráč má 6 míčů + 
jack, tedy míč bílé barvy, ke kterému se 
snaží dostat co nejblíže během 6 minut, 
které mají k dispozici oba hráči na 
odehrání míčů do kurtu. Přemek celou 
dobu sedí zády do hřiště, povoluje a 
utahuje jednotlivé páčky a dle pokynů 
umisťuje míčky na tu šedou věc v rampě, na které stojím, abych tam mohla dát 
ten nejvyšší nástavec.  

Tyhle fotky jsou z Nymburku, kde se Václav umístil jako jednotlivec na úžasném 
druhém místě v kategorii BC 3, protože většinou hrajeme proti Adamu Peškovi… 
no a to máme většinou peška… 
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Fakt je dost těžký to tam vytáhnout, nasadit a tak podobně…. 
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Mno, a aby toho nebylo málo, už mám i svůj vlastní dres   A občas se i dobře 
umístíme, jako v Nymburku, nebo v Plzni, kde to bylo v párech s Aničkou 
Hlavicovou hrající za SCJU Praha.  
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Dotazník: Kdo je Milan Papežík? 
 

Jméno: Jako to město v Itálii (momentálně tam prý řádí nějaký virus) 

Příjmení: Stejné jako ten jeden Ital, tedy Argentinec, co sídlí ve Vatikánu (akorát 
ve zdrobnělé podobě) 

Narozen: Ano  

Věk: Holky, to raději ani nechtějte vědět. :D :D :D 

Bydliště: Heyrák – a bydlím sám – dámy, která mi přijde uklidit? 

Pracoviště: Skoro taky Heyrák, jenom je potřeba posun mého zavalitého těla 
z bodu A do bodu B, což je někdy fuška! 

Výška: Malé pivo  

Oči: Ty nejkrásnější 

Nos: Jako kabanos  

Zuby: Nemám 2 osmičky, jinak vše funkční a kdyby někdo potřeboval, rád se 
podělím – zapůjčím (ale vrátit!) 

Postava: Špek sem, špek tam, pivní mozol, ale oproti minulým letům jsem skoro 
model  

Noha: První číslo ploutve 

Oblíbený zpěvák: Všichni, které zastupuji.:D Jinak Karel Gott, Kamil Střihavka, 
Dan Bárta, Mikolas Josef, Peter Cmorik, Tom Jones, James Blunt, Enrique 
Iglesias, Bono Vox, Rag’n’Bone Man, … 

Píseň: C’est la vie, Už z hor zní zvon, Stokrát chválím čas, Acapella, Bailamos, On 
my head, Wisemen, Bonfire heart, ….nestačila by ani celá stránka 

Oblíbená zpěvačka: Budete se divit, ale začnu stejně jako pan Otto - Věra 
Špinarová, Marie Rottrová, dále Aneta Langerová, Cher, Christina Aguilera, ZAZ, 
Suzanne Vega, Tarja Turunen, Mariah Carey, Kylie Minogue, Anastacia, Lady 
Gaga, Shania Twain, Natalia Oreiro, Bonnie Tyler, … 

Píseň: Jednoho dne se vrátíš, Believe, Sick and tired, Voda živá, Lásko, voníš 
deštěm, Total eclipse of the heart, je jich fakt hodně…. 
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Oblíbená kapela: Kelly Family, Wanastowi Vjecy, Lucie, No Name, MIG 21, 
Coldplay, Keane, U2, R. E. M., Sunrise Avenue, Aerosmith, Prodigy, Manic Street 
Preachers, Red Hot Chili Peppers, Kosheen 

Píseň: First Time, Over The Hump, Panic, Kouzlo, Andělé, Hymn For The 
Weekend, Breathe, Somewhere Only We Know, Californication 

Hudebníci, které nemám rád: Lucie Bílá, Marek Ztracený, Jelen, Mirai, Slza, Ewa 
Farna, Prince, Ben Cristovao, Monika Bagárová, Michal David, Debbi 

Oblíbené filmy: Všichni jsou v pohodě, Zelená míle, Sám doma, Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag, Samotáři, Pelíšky, Pupendo, Ženy v běhu, Prci, prci, prcičky 1, 
2, 3, 4…, Notting Hill, Forrest Gump 

Oblíbené seriály: Vyprávěj, Vlak dětství a naděje, Cirkus Humberto, Bylo nás 
pět, Arabela 

Oblíbení herci: Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Karel Roden, Jan Kanyza, Martin 
Zounar, Michael Douglas, Adam Sandler, Robin Williams, Tom Hanks, Robert De 
Niro, Jean Paul Belmondo 

Oblíbené herečky: Hana Maciuchová, Zlata Adamovská, Iva Janžurová, Meryl 
Streep, Julia Roberts, Uma Thurman , Natalia Oreiro 

Oblíbené rostliny: Pro mě jako gurmána to není konopí, ale např. bazalka, 
rozmarýn, tymián, oregano a čerstvá majoránka, ze kterých se dá připravit 
špičkové žraso! 

Oblíbené země: Německo, Irsko, USA, Slovinsko, Francie, Polsko 

Oblíbená města: Köln, Miami, Miami Beach, Nassau, Ljubljana, Wroclaw, 
Kraków, London, Paris, Lyon, Berlin, Nürnberg, Leipzig, Dresden, Altötting, 
Dublin, Cork, Budapest, Dycky Most!, (rád bych řekl Madrid, ale fůůůůj  ). 

Spisovatel: Jarda Irovský, kdo jiný? :D  

Kniha: Honzíkova cesta a O letadélku Káněti – jediné knihy, co jsem v životě 
přečetl :D 

Oblíbené jídlo: Tataráček, bifteček (pokud možno krvavý), hovězí carpaccio, 
domácí italská pizza, domácí italská pasta, thajská kuchyně, svíčková od 
Pohlreicha, zvěřina, řecká kuchyně, domácí salátek z čočky belugy a všechno 
s chilli papričkami, na kterých jsem přímo závislý. A korbáčky, další moje 
závislost. 
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Neoblíbené jídlo: Cibule, pórek, vnitřnosti, tlusté maso, králík, ryby, mořské 
potvory, hrachová kaše, houby a polévka z netopýra z Wu-Chanu.:D  

Oblíbené pití: Voda, voda a jen voda. Když už na kuráž, tak pivo, suché červené 
víno, cidery, piňa colada, mango daiquiri frozen, Smirnoff Ice  

Oblíbená činnost: Posezení s přáteli, vaření, cestování, cizí jazyky, poznávání 
nových lidí, fotografování, hudba, koncerty (jak pořádání nebo road 
management, tak navštěvování), festivaly, (sex, pokud je zrovna s kým :D), 
gaučing a práce, která mě baví a dělám ji srdcem (jak pro Trend, tak i 
management umělců a psaní pro hudební magazíny) 
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Fejeton – Opozdily se dějiny? //Tohle už se mi fakt nechtělo zveřejňovat, AK// 

I když se to nezdá, devítkový rok pádí jako zběsilý ke svému konci a my si 
budeme připomínat neuvěřitelné 30. výročí událostí roku 1989, které 
akcelerovaly právě po prázdninách. Pro ty mladé, kteří to nezažili, je potřeba to 
trochu připomenout. 

(krysa říká: Jako vážně? Neustále furt dokola omílat tuhle událost? Silně 
pochybuji, že je v řadách čtenářů Zpravodaje někdo, kdo to nezažil… Začíná to 
být nudnější než novinky ze sociálních oblastí… tohle jsou vlastně takové 
„nenovinky“ ze socialistické oblasti, ha ha ha, ironický smích) 

11. března byl generálním tajemníkem ÚV KSSS zvolen 54 letý Michail 
Gorbačov. Byla to právě jeho perestrojka a odmítnutí použít násilí proti 
občanům, která vedla ke konci komunistických režimů ve střevní a východní 
Evropě. Tak si to ve zkratce zopakujeme… 

4 roky po nástupu Gorbačova – tedy 11. března 1989 byla opět legalizována 
polská Solidarita. 

4 června se v Polsku konaly první polosvobodné volby, ve kterých Solidarnosc 
drtivě vítězí. 

16. června je v Maďarsku rehabilitován Imre Nagy – vedoucí postava 
protikomunistického povstání na podzim roku 1956.  

Začátkem července prchají tisíce východních Ňěmců na západoněmecká 
velvyslanectví ve Varšavě a Budapešti a později i v Praze.  

18. srpna otevírá Maďarsko hranice s Rakouskem. 

Začátkem září začínají demonstrace v Lipsku a Polsko má prvního 
nekomunistického premiéra, předáka Solidarity Tadeusze Mazowieckého.  

17. října se po sérii demonstrací hroutí východoněmecký režim a maďarská 
komunistická strana se sama rozpustí. 

V noci z 8. na 9. listopad padá Berlínská zeď. 

10. listopadu se sesypal obskurní komunistický režim v Bulharsku. 

Po brutálně potlačené demonstraci k 17. listopadu začíná Sametová revoluce 
v Československu. 
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13. prosince se protesty z Temešváru rozšíří po celém Rumunsku, diktátor 
Ceausescu je svržen a 25. prosince i s manželkou popraven. 

29. prosince 1989 je prezidentem ČSSR zvolne Václav Havel. 

Do konce roku je po všem… 

V souvislosti s tím, že se naše dějiny často odehrávaly v roce končícím 
osmičkou, často slýcháme, že se tentokrát dějiny opozdily. Ale vůbec ne! Kolo 
dějin bylo nastaveno správně – na rok magických osmiček 1988! Chcete důkaz? 
Tady ho máte… 

Začátkem 80. let přesahoval průměrný věk členů sovětského ÚV 70 let. 
10. listopadu 1982 zemřel po 18 letech vlády ve věku 76 let nejvyšší sovětský 
představitel Leonid Iljič Brežněv. Na jeho místo byl jmenován 68 letý bývalý šéf 
KGB Jurij Andropov. A byl to právě Andropov, který zavedl první prvky 
perestrojky – boj s korupcí, proti alkoholismu a za zlepšení pracovní kázně. 

Po svém boku měl podporovatele a chráněnce, kterého si vytáhl z jihoruského 
Stavropolu, takového sotva 51 letého mládence – teď mi nějak vypadlo jeho 
jméno  (Krysa našla: byl to Romanov, Gorbačov, Alijev, Gromyko, Ustinov, 
Ryžkov, Ligačov, Solomencev nebo Vorotnikov)… Jenže Andropov měl nemocné 
ledviny, poslední tři měsíce života strávil v nemocnici, kde také 9. února 1984 
zemřel. Zanechal po sobě politickou závěť (určitě ve formě vtipu „3 obálky“), na 
jejímž konci byl naprosto jasný příkaz: Pěrvym sekretárom navoliť M. S. 
Gorbačova!...“ Napsal bych to azbukou, ale nemám na to psací stroj a taky 
nevím, jak by to sem Agáta dostávala  (Krysa říká: znaky by k dispozici byly, 
ale znalosti v používání azbuky nemám…) 

11. února 1984 měl být tedy generálním tajemníkem zvolen Gorbačov. Celá 
perestrojka by tak začala o rok dřív a teď si to tedy přepočítejte se mnou. 

4 roky po nástupu Gorbačova – tedy 11. února 1988 je opět legalizována polská 
Solidarita. 

4. května Solidarnosc drtivě vítězí v polosvobodných volbách. 

16. května je v Maďarsku rehabilitován Imre Nagy. 

Začátkem června prchají tisíce východoněmeckých Němců na západoněmecká 
velvyslanectví ve Varšavě a Budapešti.  

18. července otvírá Maďarsko hranice s Rakouskem. 
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Začátkem srpna začínají demonsterace v Lipsku a Polsko má prvního 
nekomunistického premiéra Mazowieckého. 

17. září se po demonstracích hroutí východoněmecký režim a maďarská 
komunistická strana se sama rozpouští. 

V noci z 8. na 9. října padá Berlínská zeď. 

10. října se sype obskurní komunistický režim v Bulharsku. 

13. listopadu se nepokoje v Temešváru rozšíří po celém Rumunsku, Ceausescu 
je svržen a 25. listoprdu popraven. 

29. listopadu je prezidentem ČSSR zvolen Václav Havel. 

Do konce roku je po všem… 

Jak vidíte, moji milí, dějiny byly nastaveny správně, na rok končící dokonce 
dvěma osmičkami! Jenže senilnějící geronti v sovětském politbyru si neuměli 
představit, že by jim měl velet někdo tak mladý, pokusili se kolo dějin zastavit, 
příkaz zatajili a zvolili těžce nemocného 73 letého Konstantina Černěnka. Ten 
jim vydržel 13 měsíců… 

Otakar Altman 

Krysa si přidá: Neřekla bych ani Ň, kdyby text k něčemu aspoň směřoval a měl 
hlavu i patu a jasné sdělení. Nebo to třeba nějako provázat na současnou 
situaci s premiérem, u kterého je podezření, že je bývalým agentem StB ve 
střetu zájmů… Nebo s prezidentem, který vypadá jako deset let po smrti a jeho 
politická kariéra končí plus mínus právě sametovou revolucí, nebo jak se vlastně 
s kolegou Klausem oba dostali na hrad… Bohové, tolik témat, které se dají 
zpracovat milionem různých způsobů, a Vy musíte, bohužel, číst tohle. Moc se 
Vám všem omlouvám. Samozřejmě nemusíte, klidně to přeskočte a věnujte se 
pozvánkám na volnočasové aktivity, které jsou mnohem, mnohem zajímavější. 

Tenhle článek je jako číst Odkaz dračích jezdců od Ch. Paoliniho… 4 knížky, 
každá 500 stran a víc a tři kapitoly před koncem poslední knížky, kdy Eragon se 
svou dračicí Safirou po gigantickém epickém příběhu ke svržení zlého krále 
Galbatorixe dostanou až k jeho trůnu a on jim říká: „bla bla bla, rád vás vidím, 
musíme toho spolu spoustu probrat…“ místo aby jako klasický záporák zvedl 
ruku a jediným mocným gestem spolu s kouzlem smetl milého hrdinu z povrchu 
zemského i s jeho drakem… 
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Aprílové akce s Trendem 
 

Zacvičte si s výsadkáři  

Kdy:  1. 4. 2020 v 9:00 

Kde: každý u sebe doma 

https://www.youtube.com/watch?v=jG5CBmocpXM 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-epicentrum/609387/do-armady-chtel-uz-jako-
maly-kluk-vyslo-to-az-napotreti-rika-vysadkar-zalozak.html 

 

Opékání s Trendem 😊  

Kdy:  1. 4. 2020 v 13:00  

Kde: každý u sebe doma 

Jak? Otevřete okno dokořán, nastavte tvář sluníčku a 
opečte si nejprve levou, potom pravou stranu. Jaru 
zdar! 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.pejaktrading.cz/Folie-na-okna-slunicko-33-x-35-cm-d1058.htm 

 

Herní odpoledne 

Kdy:  1. 4. 2020 v 14:00 

Kde: každý u sebe doma 

Jak? Vymyslete si pro Kryštofa a Zuzku hru, tajenku, básničku, vtípek, ať jim 
není smutno😊 

Své výtvory posílejte na email volnocasovky@trendvozickaru.cz, předáme! 
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Filmový klub Cimrmani  

Kdy:  1. 4. 2020 v 15:00 

Kde: každý u sebe doma, nejlépe 
jednu dávku denně 

Jak? Pobavte se jako byste byli u nás v Trendu.  

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/vysilame-zive-cimrmani-slavi-50-let-od-
prvniho-predstaveni-s-aktem-se-vraci-na_1706181830_miz 

 

 

Večerní výlet do vesmíru  

Kdy:  1. 4. 2020 v 19:00 

Kde: domácí počítač 

 

 

Zaleťte si ke hvězdám a 
pokochejte se krásou vesmíru.  
Články o vesmíru najdete např. 
zde: 

https://www.national-geographic.cz/tema/vesmir.html 

 

Daruj krev potřebným 

Kdy: 1. 4. 2020 po setmění 

Kde: každý u sebe doma 

V současné situaci zákazu vycházení nesmíme 
zapomenout ani na naše noční známé, kteří vyloženě 
trpí nedostatkem dárců.  

Otevřete prosím večer okno dokořán a připravte se na příjemnou společnost… 



21 
 

Covidovy skvrny 

Kdy: 1. 4. 2020 

Kde: domácí počítač/chytrý telefon 

Přijděte si nechat otestovat svoji 
osobnost a frustrační toleranci pomocí 
nového diagnostického nástroje- 
Covidovy skvrny. Světoznámý 
Rorschach a jeho skvrny už bohužel 
nejsou aktuální a je nutné naše 
diagnostické metody přizpůsobovat 
novým životním situacím. Testování proběhne prostřednictvím emailu nebo 
telefonu po předchozí domluvě.  

Na virtuální setkání se těší  

Jana Dubová.  

Telefon: 731 501 388 

E-mail: dubova@trendvozickaru.cz 

 

 

 

PS: Pokud najdete v Tomhle čísle nějaké chyby… Je mi to jedno  
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