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Úvod-kník tohoto čísla 
Do třetice všeho dobrého? Nebo taky ne…, nezáleží to 
na mně, jako spíš na čtenářích a Přemkovi a ani tím si 
nejsem moc jistá. Vítejte na řádcích dalšího aprílového 
speciálu, který si tak trochu děláme sami pro sebe A! 
opět ho nemusíte číst   

Opět totiž obsahuje… úvodníky, které nebyly zveřejněny z různých důvodů. 
Občas je těžké to trefit v první verzi. A většina textů v tomto čísle je stejně ode 
mě nebo Přemka, který normálně články nepíše, protože by to byly mindfucky, 
brouci do hlavy, jsou většinou dost depresivní, agresivní, plné lamentování a 
nadávání na lidskou blbost, nebo totálně absurdní. Fakt. Smutný, že? 

Smutný je i to, že celosvětová situace vlastně vypadá od března 2020 jako jeden 
velkej nekončící APRÍL… Ale i během něj došlo k několika zajímavým a 
neuvěřitelným událostem, které, pokud jste je minuli v hlavním zpravodajském 
bloku té či oné stanice díky coronabalastu, se vám pokusíme přiblížit nebo 
rekapitulovat, samozřejmě zaměřeno na handicapované, ale i nám mohlo něco 
uniknout a náš výběr je dost specifický. 

Najdete úryvek z knihy, kterou se Přemek rozhodl během Vánoc dát dohromady 
ve spolupráci s BFF z období střevní školy, malé konspirační okénko a 
alternativní možnosti, které máme, když chcípl PES, glosu k poslednímu fejetonu 
pana Oty a navazující recenzi na zajímavý dokument, který by měl vidět každý 
uživatel té které sociální sítě. Včera bylo pozdě. Dovolili jsme si začlenit 
odloženou povídku paní Schmidové a přidat něco o naší zlobivé kočičce. Jako 
bonus uvádíme příklady zajímavých bezbariérových řešení a veselou historku 
z natáčení, resp. vaření. Milan Papežík nám přispěl svou tvorbou a jedním 
oznámením. A úplně na závěr uvádíme tradiční volnočasové aktivity ve dvou 
verzích, jedny od nás čistě pro vaši představivost, druhé od Lidušky.  

Doufám, že se Vám aspoň něco z obsahu bude líbit a samozřejmě neberte 
všechno úplně vážně, protože toto číslo je koncipováno jako nadsázka bez 
korekce obsahu cenzurou i korektury gramatické, uvolnění nahromaděných 
textů a myšlenek a… 

…mějte se krásně, nezblázněte se, nemračte se, nevztekejte se, dopřejte si 
sluníčka a čerstvého vzduchu na zahradě, v lese, kdekoliv. Tahle blbost, co tu 
řádí, skončí do dvou let a pak se uvidí, s čím přijdou židozednářští satanisté, 
Ilumináti, reptiliání a šedé eminence vládnoucí světu taháním za nitky… 
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 (červen 2020 – 1 - marnej) 
Třikrát hurá, skončila roušková denní můra! Což 
neznamená, že je můžeme vyhodit – hezky pěkně schovat 
na pokračování celosvětově úspěšného dramatu.  

Jsem z toho celá taková vygumovaná, bez Elánu, bez Joža 
v Ráži z rýžového vína a není to moje vina. Vlastně je to asi jedno, Jendo. Nebo 
dvě. Budou dobré obě dvě. Taky vám to teď běží hlavou? „Foukej, foukej 
větříčku,“ končí to tzv. cimrmanovským rýmem a momentálně mi to připadne 
jako totální blbost. Vůbec to nezní hezký, ale hezky nezní spousta věcí. Třeba… 

… Donald Trump opět zvolen prezidentem USA… Uvidíme, uslyšíme, a i když ho 
někdo vystřídá, stejně se moc nezmění na politice země a jejího vyměšování se 
do naprosto všeho a všude. Vážně. Naprosto je mi to úplně šumák. Dva. Tři… 
Pro jistotu…   

A ještě si zabiju pár řádků naprosto nesmyslným a bezpředmětným textem, 
protože je to jedno, Jendo. A Dalibore Jando. Znáte ken do? Japonské bojové 
umění volně přeložitelné jako „cesta meče,“ jde ruku v ruce s bushi do, tedy 
cestou válečníka a pak tedy válečník (a přítel panenky Barbie) Ken jde a buší. 
Do všeho. V buši. Ale to je jiný příběh… Nekonečný. 

A nebo jsem jen rozhozená, protože si Přemek do kanceláře dotáhl další krysu, 
takže jsme tu už čtyři a ten parchant Krys Kalašnikov alias Krys-AK si sedí 
v hrnku na poličce a má rozhled mnohem lepší než já.  

To je nehorázna diskrysiminace… 

Přestanu kafrat, blbnout a zabíjet místo, protože úvodník se blíží k závěru… 

Přeji vám klidné čtení, teploty do 25°C, déšť jen v nočních hodinách, pevné 
zdraví a pokud se chystáte v Trendu něco platit osobně, právě pro Vás je 
následující… 

Důležitá informace: Změna úředních hodin! 

Personalista     Ekonom - pokladna 

Marie Dostálová     Simona Prudilová 

Po, Út, Čt, Pá 7.30 – 11.30   Po  9 – 12,  13 – 15  

St     11.30 – 15.30  St   9 – 12,  13 – 15  
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 (červen 2020 – 3 - 50/50) 
Třikrát hurá, skončila roušková denní můra! Což 
neznamená, že je můžeme vyhodit – hezky pěkně schovat 
na pokračování celosvětově úspěšného dramatu. 

Nezapomínejte na ně (roušky) však při nákupech a jiných 
situacích, kdy nelze dodržet dva metry rozestup. Většina lidí neví, kolik jsou dva 
metry, smutné. Nebo je jim to už prostě jedno. Rovněž smutné. Nebo to prostě 
v daném okamžiku nejde, kdo ví proč, sem s odpovědí, opravdu jsem zvědavá. 
Rovněž si nezapomínejte umývat ruce. Minimálně před nasazením roušky. 
Nejlépe asi jako mýval – neustále. Dokonce i po umytí rukou, pokud šáhnete na 
ručník. A kohoutek. A kliku. Umyjte si ruce ještě před umytím rukou a nejlépe i 
následně pro docílení dokonalého účinku… Ad absurdum u Blbečků na dvorečku. 

Troufám si myslet, že už nikdo přesně neví, co a jak, protože nouzový stav 
skončil = pandemie je u konce. Tečka. Všechno je v klidu a jedeme dál, jsme 
připraveni, až se to vrátí, jsme poučeni, ale teď?  

Nouzový stav skončil = žádný virus tu už není? 

A taky tu máme spoustu generálů po bitvě, kteří přesně vědí, co a jak mělo být 
učiněno a z nichž by si armáda ČR mohla vytvořit celé nové pluky, čety, roty… 

Trend se rovněž vrací do „běžného režimu,“ chystá se valná hromada, štafeta, 
tkaničky, volnočasovky od A do Z, kurzy a supervize pro asistenty… 

A vše samozřejmě dle nařízení vlády o ochranných pomůckách a pohybu ve 
společnosti, jak taky jinak, že? 

Přeji vám klidné čtení, teploty do 25°C, déšť jen v nočních hodinách, pevné 
zdraví a pokud se chystáte v Trendu něco platit osobně, právě pro Vás je 
následující… 

Důležitá informace: Změna úředních hodin! 
Personalista     Ekonom - pokladna 

Marie Dostálová     Simona Prudilová 

Po, Út, Čt, Pá 7.30 – 11.30   Po  9 – 12,  13 – 15  

St     11.30 – 15.30  St   9 – 12,  13 – 15  
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 (červen 2020 – 4 - rezignace) 
Zdravím všechny čtenáře Trendy zpravodaje a doufám, že 
jste zdárně dojeli až na konec nouzového stavu, což pro 
většinu lidí asi znamená, že už tady žádný virus není a tím 
pádem je možno fungovat jako dříve – sere pes na roušky 
a dva metry rozestupu od cizích lidí, cyklostezky v parku 
nejsou frekventované stezky a tím pádem na nich roušky nenosí nikdo už od… 
půlky dubna a zákaz shromažďování více jak deseti lidí vypadal v parku? 

 
Každá lavička obsazená, všichni roušky na bradě, všichni pivo/limo a trávník 
posetý skupinkami sedících prakticky všude, pak projede policejní hlídka, 
krokem a všem je to jedno.  
Davová panika a hysterie si dál hřeje polívčičku a já jsem silně zvědavá, co nás 
čeká v příštích měsících, kromě akcí, které pro Vás chystá Trend, ať už jsou to 
posunuté Zasukované tkaničky, štafeta na vozíku, volnočasovky, přednášky, 
kurzy… Opravdu bude povinná vakcinace do x let, aby člověk mohl opustit zemi, 
tekuté čipy pod kůží, sledování platebních karet a telefonů dle vzoru Deep state 
nebo Green New Deal a celkově přestoupíme na technokratickou společnost?  
 
Přeji vám klidné čtení, teploty do 25°C, déšť jen v nočních hodinách, pevné 
zdraví, a pokud se chystáte v Trendu něco platit osobně, právě pro Vás je 
následující… 

Důležitá informace: Změna úředních hodin! 
Personalista     Ekonom - pokladna 

Marie Dostálová     Simona Prudilová 

Po, Út, Čt, Pá 7.30 – 11.30   Po  9 – 12,  13 – 15  

St     11.30 – 15.30  St   9 – 12,  13 – 15  
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(únor 2021 – 1 - naštvaný) 
A dost už těch blbostí, prosím pěkně!  

Přestaňme brečet nad rozlitým mlíkem, bitva ještě 
neskončila a generálů zatím netřeba, spíš poslušného 
vojska a inteligentních důstojníků… 

A je úplně jedno, kdo ho rozlil, nebo proč. 

Mnohem důležitější je minimalizovat vedlejší škody. Přestat šlapat do té louže, 
upozornit ostatní, že nějaká louže mlíka existuje, případně ji správně ohraničit, 
aby ten bordel nebyl za chvilku rozšlapaný všude. Ale ÚPLNĚ VŠUDE! A ano, 
chápu to rozhořčení, lamentace a komentování, že se momentálně nikdo 
nedostane do kuchyně, respektive do ledničky pro pivo, dokud se to neuklidí.  

Ale to pivo v té ledničce je a bude tam i po té, co se inkriminovaný problém 
odstraní. Lozit do ledničky přes židli, stůl, linku, přes skříňky a závěrečným 
skokem na lustr se zhoupnutím do dvojitého salta s třemi vruty a doskokem 
před lednici nezvládne každý, je to dost náročné a nepořádku se nadělá ještě 
víc. Nehledě na fakt, že tolik námahy kvůli jednomu pivu nikdo nevydá, pokud 
opravdu, ale opravdu není zoufalý. Být takhle zoufalý kvůli pivu si nejspíš žádá 
léčebnu. 

A teď si vyměňme neškodnou louži mléka za rozbité vejce. Pokud se špatně 
uklidí, ale to i mléko, může být atmosféra v daném místě s odstupem času 
poněkud hustší. Vyměňme vejce i mléko za sklěněnou lahev olivového oleje – jen 
si představte, jakej bordel udělá v kuchyni na zemi… Děti, partner(/ka), mazlíčci. 
Všichni potřebujou do kuchyně a remcaj a kafraj a vůbec… 

Přemek říká zcela politicky nekorektně: A tohle, prosím, je po celém světě. 
Bohužel jsme furianti, všichni, takže jsem za celou tu dobu neviděl: 

- že by lidi nosili roušky správně (zakrytý nos i ústa) 
- většinu lidí dezinfikovat si ruce po vstupu kamkoliv  
- kohokoliv dezinfikovat madla vozíků a košíků  
- že by se mi někdo nelepil na záda a dodržoval ve frontách 2 metry 

Úplně normálně jsem frustrovaný, otrávený, nasraný a trpím depresí o velikosti 
ega Donalda J. Trumpa, prakticky nejím, nechce se mi udržovat kontakt 
s realitou ani s lidmi, špatně spím, nic už mě nebaví ani nezajímá… 

Ale pořád mám docela kliku, že můžu aspoň chodit do práce.  
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(únor 2021 – 2 - rejpal) 
Milí drazí samozvaní epidemiologové, zdravotníci, 
politici, zkuste si v této jednoduché webové aplikaci, zda 
byste uspěli vy…  

https://koronahra.cz/ 

Máte k dispozici zapínání některých restrikcí, vidíte růst nakažených, imunních, 
státního dluhu a důvěru lidu ve vládu.  

S Přemkem jsme zvládli 4 miliony imunních, 100.000 obětí a schodek asi 800 
miliard od začátku pandemie v ČR do 1. 6. 2021 kde simulace končí. Důvěra ve 
vládu prakticky 0. Jenomže my dva víme, jak to probíhalo u nás a proto jsme 
opatření volili mírnější, respektive věděli jsme, co nám hra přibližně rozdá za 
karty, což vlády všech zemí světa vědět nemohly.  

Dobře, mohly odhadovat, kalkulovat, predikovat a následně zkoušet, co funguje, 
přestože to vypadá, že nefunguje prakticky nic. Mohly se odrazit od předchozích 
epidemií, což jde vidět u asijských zemí, které měly bohaté zkušenosti s viry 
SARS/MERS. Skvěle si vedou i ostrovní státečky uprostřed oceánů a Island!  

Troufám si myslet, že… čím je daná společnost rozvinutější, moderní… třeba 
USA, Španělsko, Francie, Británie, Itálie, tím je větší pravděpodobnost nějakého 
šíření a ekonomických propadů. Logicky. 

A vůbec, zapomeňme na chvíli na virus a pojďme se věnovat něčemu, co tady je 
mnohem déle – tedy znečištění… úplně všeho. Vzduch, voda i země trpí 
odpadem, který produkuje lidstvo v čím dál větším množství, přestože vyhlásilo 
„hru na recyklaci“ a podobně… 

A nebo… se můžeme začít těšit na jaro, oteplení, rozvolnění a růžovou 
budoucnost, kytičky, mláďátka, zasukované tkaničky, výlety, zálety… 

Nebo můžeme řešit jen to, co se nás bezprostředně týká. Věnovat se jen 
vlastním záležitostem, které jsme schopni nějak ovlivnit. Hlavně nepropadat 
depresím, splínu a strachu, protože jak se píše v Duně Franka Herberta: 

„Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející 
naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Nechám ho projít skrze mne 
a okolo mne. Až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel.  

Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já.“  
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(únor 2021 – 3 - statistika) 
Nabízí se otázka, jaký je rozdíl mezi roky 1920 a 2020, 
ale stejně tak bych mohla přemýšlet nad rozdílem mezi 
pondělím a pátkem, nebo lednem a červnem. Prostě chci 
poukázat naprosto zbytečně na fakt, že je naprosto 
jedno, co se děje, protože se to dřív nebo později stane 
znovu, resp. už se to někdy stalo, aneb hysterie se pohybuje v kruhu historie. 

Těsně po první světové válce ve zmatcích o novém uspořádání hranic začala 
řádit tzv. španělská chřipka, což je samozřejmě mylné označení, stejně jako 
u aktuální čínské chřipky. Tehdy se taky mohla rozšířit z Číny, ale oficiálně 
se podařilo ji vysledovat někam do Kansasu v USA, odkud ji rozvezli vojáci 
do celého světa. Španělsko nebylo pravděpodobně nejvíce zasaženo, ale jednalo 
transparentně oproti ostatním vládám, které informace cenzurovaly. Počet 
obětí se pohybuje v rozmezí 17 – 50 milionů (resp. až 100 milionů). Za 2 roky 
přišel svět o 1-5% populace při smrtnosti 3-10% (resp. až 20%). 

Jenomže v roce 1920 nebyly počítače, mobily, internety, proudová 
velkokapacitní letadla, televize, genetika. Sotva byla schválena ústava 
československé republiky, objevil se Spejbl, poprvé se sešla OSN, vzniklo NSDAP, 
Johanku z (p)Arku prohlásili za svatou, byla založena firma Haribo a ženy v USA 
dostaly konečně právo volit. 

Rok 2020 byl… totálně na prd. Zavřené všechno. Zrušené všechno. Dva nouzové 
stavy, schodek v rozpočtu jak dvacet krav na sobě díky kravinám vlády, 
naprosto nepochopitelné nehody vlaků v množství větším než malém a časovém 
úseku až zvláštně krátkém, 3R, Bečva, Babiš, střídající se ministři zdravotnictví, 
restrikce v běžném životě, PES, iniciativa Chcípl PES a Blanický manifest, globální 
zdravotní stav nouze, BREXIT, přesunuty OH, tři brutální úniky ropy, Bejrůtský 
hřib, Navalnyj, Lezbos, Trump, Lukašenko, kulohlavci v Tanzánii, Charlie Hebdo, 
střílení lidí do lidí, brutální policejní zásahy, ozbrojené mezinárodní spory, 
Arecibo, požáry, Dlouhý pochod, Starlink, Neuralink, konjunkce Jupiteru a 
Saturnu, zatmění Slunce… konec světa za dveřmi, ekonomické i ekologické 
dluhy. Náboženské i politické spory… 

A běžný občan to může jen sledovat, zoufale, vyděšeně, bez možnosti to jakkoliv 
ovlivnit. Nebyl by třeba švédský model lepší, respektive méně devastující pro 
všechny oblasti lidského bytí od chození do práce, přes nakupování v obchodech 
až po trávení volného času na úkor většího počtu obětí? A bylo by jich vážně víc? 
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Speciality ze světa 
Veteránka Theresa Vareline, jako první handicapovaná žena, dokončila New 
Yorský městský maraton za pomocí ReWalk 5.0 exoskeletárního obleku.  Během 
tří dnů v množství 10, 10 a 6,2 mil v den samotného závodu. Adam Gorlitsky, 
rovněž v exoskeletu, zvládl maraton v Charlestonu za 33 hodin 16 minut a 38 
vteřin, vůbec nespal a zastavoval cca jednou za dvě hodiny na výměnu baterie, 
případně na záchod. Nejdelší, asi hodinovou pauzu si dal cca v půlce.  

37 let starý vozíčkář Lai Chi-wai z Hongkongu, 4násobný mistr v lezení, zdolal 
250 metrů šplháním po laně i s vozíčkem pomocí kladkového systému. Trvalo 
mu to 10 hodin a akcí se mu podařilo nasbírat cca 14,5 milionu Kč pro pacienty 
s poraněnou míchou. Mezitím v Rusku, Nikita Vankov – první ruský parapotapěč 
a profesionální plavec, neváhal a skočil do vody zachránit tonoucího, když viděl 
dva muže, jak se snaží zachránit třetího, což jim moc nešlo.  

Jillian Mercado, modelka se svalovou dystrofií, se objevila na přehlídce na svém 
elektrickém invalidním vozíku na veletrhu v Blonds Falls 2020.  

Atlet Chris Nikic trpící Downovým syndromem se stal prvním svého postižení, 
kdo dokončil závod Iron-man za 16 hodin a 46 minut + drobný.  

Jordan Reeves(14), která se narodila s levou rukou jen k lokti, si vyrobila 
pomocí 3D tisku protézu, která stříká třpytky a říká tomu Projekt Jednorožec   

Řecký atlet Marios Giannakou se spřátelil se studentkou biologie Eleftherií 
Tosiou a splnil jí celoživotní sen tím, že ji vynesl na horu Olymp. 

Taky jsme našli akční video záchrany vozíčkáře uvízlého na železničním přejezdu 
policistou vteřinu před průjezdem vlaku v Kalifornii, viz.: 
https://www.youtube.com/watch?v=rOV4j5n_TRU&t=9s&ab_channel=LodiPoliceDepartment 

Útulek Safe in Austin v Texasu nabízí možnost setkání dětem se speciálními 
potřebami se zvířátky, které jsou na tom úplně stejně, tedy třeba s cukrovkou, 
slepé, hluché, deformované, s chybějící končetinou nebo poruchou míchy… 

Elon Musk plánuje vyrobit Neuralink, což je taková blbůstka do hlavy pro 
handicapované, aby mohli používat věci připojené do sítě „silou myšlenky,“ 
případně rovnou chodit a další věci. Zatím testováno na prasatech. Což je na 
míle daleko od úspěchu výzkumníků ze Švýcarského federálního 
technologického institutu v Lausanne, kterým se podařilo rozpohybovat krysy 
s poruchou míchy a to pomocí robotické asistované rehabilitaci a 
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elektrochemické stimulace míchy nebo němečtí vědci, kteří píchli myším se 
zcela poškozenou míchou syntetickou bílkovinu, která stimuluje růst neuronů – 
buňky dorostly a po pár týdnech myšky zase běhaly.  

Vědci vůbec dělají gigantické pokroky a pracují třeba na pomůcce, která 
přenese viděné tvary pomocí elektrod přímo do mozku do centrum vidění, 
místo přes poškozené oči nebo pomocí speciální metody syntetizace ztracených 
buněk „vyléčili“ slepotu u myší. Pomocí sledování nervových signálů se podařilo 
vytvořit intuitivní robotickou ruku fungující v reálném čase velmi přesně až po 
konečkům prstů a nezapomínejme na projekt Disney a Marvel, který dělá 
protézy ve stylu princezen a superhrdinů (https://openbionics.com/disney/)  
A rozhodně se podařilo obnovit cit doteku pomocí několika elektrod na kůži a 
malým počítačovým čipem v části mozku odpovědném za plánování a kontrolu 
vědomých pohybů obcházející porušenou část míchy.  

Jinak existuje třeba aplikace Jeenie, která za 1$/1minutu poskytne překladatele 
ze znakové řeči a doufají, že začnou překládat i jiné znakové sady (Britskou a 
Čínskou). Nebo aplikace Project Guide line poskytující navigaci pro nevidomé 
běžce.    

A ostrov doktora Moreaua nabízí své služby pro dnešní blbou dobu se zákazy 
vycházení, čehož již využil pan ředitel…  
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Ukázka z chystané knihy 
Enormně talentovaný jedinec Franta byly dvě 
kolektivní slohové práce, které jsem organizoval 
mezi svými kamarády. Princip byl v přečtení 
posledních dvou příspěvků a přidáním svého. První 
měl přes 30 stran od 40 lidí, druhý má cca 20 stran 
od 25 lidí. Někdo přispíval rád a pravidelně, jiným 
to jednou stačilo a celkový text je potřeba nějak 
korigovat vlastními příspěvky.  

Momentanálně mám tolik času, že bych z toho klidně mohl tentokrát udělat i 
knížku… Nebo úplně Jinou, ale s názvem „Haló, vy lidé…“ 

Enormně talentovaný jedinec Franta se narodil bez jakýchkoliv komplikací přesně 
v den, který předpověděla na smrtelné posteli největší věštkyně přelomu 20. a 
21. století, Jolanda Nemethová, jejíž největší vášní kromě karet a křišťálové 
koule byly samozřejmě drogy na bázi MDMA, přestože její jméno vypovídá o 
pravém opaku. Bylo velmi náročné identifikovat její poselství, aby náhodou 
nepřijely benga, který sledujou všechny. Fakt. 

*** 

Přestože zmatená, vždy ráda poradila s pomocí svých karetových karet, vzdáleně 
připomínající karty tarotové. Želvy na nich plavaly různými směry v různém počtu 
a podle toho se samozřejmě odvíjelo i proroctví. „Vidím velký špatný. Vidím, že 
tvoje budoucnost hodně míří vysoko a odejdeš tam, gde žiješ. Ty jednou hodně 
někde budeš. Všechno jsme věděli. Jak to příjde a jak to bude. Vy se z toho 
všeho teďka probouzíte, ale ještě jste z toho trošku zaostalí v týdletý době. 
Jsem opravdu cigánka, ale jsem. Nejsem ani médium, jsem obyčejná cigánka. Pro 
mě je málo tisíc korun.”  

*** 

Sudičky a dědičnost nadělily Frantovi intelekt Stephena Hawkinga, Stephena 
Kinga a Gándhího, fyzické vlastnosti Usaina Bolta a Mika Tysona. Franta měl být 
prostě jedinečný a ve všem překonat kohokoliv. Dětství prožil s rodiči na 
venkově, v malé nejmenované vesnici, v chaloupce, která byla enormně stranou od 
veškeré civilizace na okraji velkého prastarého lesa zvaného Vojenský újezd 
Libavá, tudíž si vybudoval velmi kladný vztah k přírodě. Otec byl myslivec a 
maminka jezinka. 

… a vypadá to na docela enormně zajímavou jízdu  hotovo za 2 – 3 roky. 
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Teoretické konspirační okénko 

(knowledge = znalost, insight = vhled, wisdom = moudrost, zbytek je jasný, že?) 

Nepřijde vám divný, jak se to všechno pěkně sešlo? A co přesně? 

Začít bychom mohli Brexitem, který po x letech konečně dospěl do své finální 
fáze a Velká Británie už není členem EU. Nebo že umřel božský Kája, všemi 
oblíbená věštkyně Jolanda, Jaroslav Kubera, Dana Zátopková, Eva Pilarová, 
Karel Fiala a další… Mě teda dostala ta Jolanda, protože „velký špatný.“  

Těsně před začátkem roku 2020 jsem měl možnost se účastnit literární soutěže 
s tématem: Poslední den na planetě Zemi..! 
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Osud, náhoda? Rozhodně jsem měl v hlavě ufouny nebo nějakou pandemii, ale 
nic jsem nakonec nepsal. Napsalo se to samo. Po celým světě. 

A nebo Huawei a 5G sítě, nechat je budovat? Nemají napojení na Čínskou 
armádu? Bude to bezpečné? Ad absurdum – nanoboti rozprašovaní pomocí 
chemtrails a aktivovaní 5G sítí na ovládání lidí? Nebo covid, to už máte jedno, 
co to s lidma dělá, hlavně že 5G. Snad chápete, co tím chtěl básník říct.  

Nebo… Deep state, New order a Ilumináti? Tuhle mi pan ředitel poslal článek o 
nějaké konferenci v Davosu, sice z PrimaCNN whatever, ale! Do háje! Jestli si 
tady někdo myslel, jak jde všechno na ruku velkým firmám a multimiliardářům 
typu Soros, Bezos, Gates, tak tenhle článek to tak nějak potvrzuje? 

https://cnn.iprima.cz/stary-system-nestaci-mocni-politici-volaji-po-restartu-sveta-a-nahrade-kapitalismu-
20428?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu&fbclid=IwAR2MxFDmloRnWtemdBISpRQnA0rK29SxW18VgLiiQhgODhiftif5lX8Fv04#dop_ab_variant=
536800&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=6On0LJLwauK-202103061530  

Ale zase je to z Primy, která to má ze Seznamu, který to má asi odněkud z fb… 

Nejvíc mě asi dostala „souhra náhod,“ kdy jsem při pročítání zpráv zjistil, že 
existuje web dailynk.com, nechal jsem si ho rozkliknutý nějakou dobu, než jsem 
se dostal k decentnímu zkoumání, rozklikl jsem si dva tři články, trochu 
zaroloval… A pak najednou, během týdne, z ničehonikdonic, mi zazvonil jednou 
večer telefon. A kdo volal? +850 2 381 7165, což je Pyongyang, nemluvě o 
faktu, že v hlavním severokorejském zpravodajství zmínili i tehdy i ČR.  

Tak jako tak, občas mi přijde spam z mýho vlastního mailu, telefon mi něco 
hlásí, ale když se na něj mrknu, oznámení na displeji, co to bylo, není, počítač 
mám pomalej a občas problikne(což by měl být důkaz hacknutí) a články, který 
čtu na normálních webech, jsou plné překlepů třeba přes celou klávesnici (což 
je taky jeden z důkazů hacknutí). 

Nebo… a teď ale vážně, jak je to s mimozemšťany, když i papež, tenhle je docela 
cool týpek, nevylučuje možnost mimozemského života a CIA odtajnila prakticky 
veškerou dokumentaci týkající se fenoménu UFO? 

Nebo s Bečvou? 

Nebo s panem premiérem… 

Nebo s vakcínami a testy…? 

Nebo s koncem světa podle Mayského kalendáře 21. 12. 2012? Miloš Zeman 
nastoupil do funkce na jaře 2013. Náhoda?  
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A pak chcípl PES,… 

…ale existuje spoustu druhů zvířátek, zatím, takže se nabízí: 

BUVOL – Brzy Umřou Všichni Obyčejný Lidi 

DRAK – Drasticky Radikální Asimilační Kurz 

HAD – Hodně Absurdní Drama 

HOLUB – Hrozba Otrávenému Lidu Uspěchanými Blbostmi 

CHAMELEON – Chvályhodný Amatérizmus Ministrů Evidentně Loni Epidemii Odvrátit Nedokázal 

CHOBOTNICE – Chudí Obohatí Bohaté Oligarchy Toužící Nakrmit Insolventní Cizí Ekonomiku 

KOČKA – Kruté Omezení Člověka Kolektivní Asocializací 

KOZEL – Každý Občan Zastaví Epidemii Lékořicí 

OREL – Obří Restrikce Egoistického Lháře 

OSEL – Otrávená Společnost Epickým Lockdownem  

PAVOUK – Poctivý Amok Většiny Obyvatelstva Umí Kalousek  

PRASE – Přehnaná Reakce Amorálního Senilního Exota  

PŠTROS – Pravidelný Šílený Teror a Radikální Omezení Společnosti 

SLEPICE – Sračky Levicových Eunuchů a Pravice Imobilizující Celou Ekonomiku 

SLON – Silné Laškování s Občanskou Neposlušností  

ŠNEK – Špatně Nastavený Ekonomický Kolaps 

TUKAN – Totální Usmrcení Kolektivu Analfabetickou Nánou  

VEVERKA – Velmi Elegantní Vystavení Ekonomiky Riziku Kolapsu Anarchií 

VLK – Velká Lékařská Katastrofa 

VOSA – Všechny Občany Sereme Automaticky 

VRABEC – Všechna Rozhodnutí Andreje Babiše Epidemii Cvičí 

ŽELVA – Žonglování Ezoterika Laboratorními Výsledky Absurdity 

ŽIRAFA – Živnostníky Imobilizujeme Radami Absolutně Falešného Administrátora 

ŽRALOK – Žádná Rozvolnění Ale Lockdown Opravdu Kompletní 
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Otův koutek 
Krysa říká: Apríl! 

Respektive jsme se ptali, ale bylo nám řečeno, že nic 
nebude a to je právě ten apríl. Chápete… 

… a tak se můžeme zamyslet nad poslední větou 
posledního fejetonu „na co budou vzpomínat dnešní mladí…“ otázkou ale 
zůstává, kolik let ti mladí mají? Ve vztahu k tématu povinné vojenské služby 
můžeme stanovit toto číslo jako 18+, což znamená, že narodili po roce 2000.  

A to může být trochu problém. Nebo nemusí. Ukáže čas, každopádně vyrůstali 
v době, kdy internet je prakticky všude a nejde už o nějakou vzácnost, mobilní 
telefony začínají být barevné, facebook.com vznikl roku 2004 a ty dnešní 
sociální sítě jako instanegram, twitter nebo tiktok už nepobíráme vůbec. 
Každopádně a bohuželva si troufáme myslet, že budou vzpomínat právě na 
současnou situaci, distanční výuku a covid-vojnu celého národa… 

A v souvislosti s aktuální situací bychom mohli diskutovat do nekonečna, 
protože po roce omezení od března 2020 do… kdo-ví-kdy bylo provedeno tolik 
opatření, že by se z nich dalo i odvodit, co funguje a co by se mělo dělat. Třeba: 

- postavit pár nových nemocnic a zaučit personál, do nějž by se dalo 
rekrutovat z řad armády a těch, kteří své provozy museli zavřít? 

- vybudovat testovací a očkovací centra, nebo rovnou covid-centra? 
- vytvořit pracovní pozici otírače košíků a vozíků v obchodě? 
- zahájit vlastní výrobu ochranných pomůcek/testů a nevozit to ze 

zahraničí? 
- optimalizovat průmysl na nezbytně nutný, protože kolik je jako těch aut 

opravdu potřeba vyrobit? 4 na jednu rodinu? 
- když se řekne, že se budou testovat pracovníci v sociálních službách, proč 

se netestují opravdu všichni všichni od nejvyšší po nejnižší pozici? 

Aktuálně by se dalo konstatovat, že pranostiky je potřeba letos updatovat na: 

Březen, do lockdownu lezem. Duben, pořád v něm budem. Máj, vládu pošleme 
v háj. Často-li se v červnu vládá ozývá, marné léto potom přicházívá. Co 
červenec nenaočkuje, to již v srpnu neuteče. Divoké husy na odletu – konec i 
Babiš létům. Říjen a březen rovné jsou ve všem. Listopadové hřmění vakcíny ve 
zlato mění. Jasná noc o Štědrém dnu, čísla lezou ke dnu.  



16 
 

+ recenzoidní fejeton: The social dilemma (USA, 2020) 

Když mi bylo patnáct, dostal jsem svůj první mobilní telefon, zejména pro 
potřebu kontaktu/kontroly a kdyby náhodou něco, protože jsem nastoupil na 
střední školu v Hranicích na Moravě, což je od Rýmařova, resp. Horní Dolní 
Moravice, 3 a půl hodiny vlakem, ergo jsem bydlel na internátu. Pro komunikaci 
na internetu jsem používal ICQ, nejčastěji chodil na www.dracidoupe.cz a 
pomaličku začínal číst komiksy, které byly tu a tamhle k dispozici, zejména 
japonskou mangu, bla bla bla… 

Na facebooku funguju někdy od roku… 2007-8? Za tu dobu se několikrát změnil 
základní vzhled, funkce, reklamy, počet „friendů“ jsem postupně z původních 
300+ stáhnul na nádherných 73! A z původního množství různých her, které 
nabízel, mi zůstala jen jedna – ano, ta ve které se loví myši  kterých je už víc 
než pokémonů a všechny jsou nádherně nakreslený, bla bla bla… 

A teď tedy prosím tři dost brutální myšlenky znějící v dokumentu, který 
popisuje, jak to všechno funguje, až se vám udělá špatně, že to vůbec 
používáte, ale zároveň se v hlavě objeví obrovské AHA!, které vám však celou 
dobu tak nějak bylo známé: 

Utopie v distopii, protože je nádhera, že kliknutím palce vám za chvilku přijede 
jídlo, můžete si ho sníst při on-line spojení s kamarádem z Austrálie, kde zrovna 
hoří klokani, koaly a půlka Afriky hladoví… 

Jen dva druhy průmyslu své zákazníky nazývají uživatelé: drogy a software, 
což je bohužel smutná pravda, kterou netřeba dále nějak rozvíjet. (v angličtině 
to zní srozumitelněji). 

Pokud je používaná služba zdarma, produktem jste VY, aneb reklamy, 
reklamy, reklamy, reklamy a tím, že něco vyhledáváte, posíláte, sdílíte, 
objednáváte, fungujete v daném prostředí – vším tím za sebou necháváte 
stopu, prozrazujte na sebe spoustu informací a systém si je postupně 
shromažďuje, zpracovává a reaguje podsouváním informací/nabídek, které by 
vás mohly oslovit, přidá reklamu - za shlédnutí/zobrazení dostane daná 
korporace třeba 0,035$. Facebook má přes dvě miliardy uživatelů… 

Sekundárně, kdo ještě nebyl online, ten si kvůli pandemii profil vytvořit musel, 
protože online porady, výuka, školení. Včetně dětí ve věku 6 let a výše. 
Ad absurdum: Vše, co v/do internetu odpálíte klávesou ENTER, je sledováno a 
zaznamenáváno, taky existuje firmware a informace jsou nad 
zlato/ropu/atomovky… 
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Povídka od paní Schmidové 
MAŠEREM PROTI SVÉ VŮLI 

 

Musher, (ale pro nedostatek českých slov se u nás ujal počeštěný název mašer), 
je anglický název pro člověka, který řídí psí spřežení. Určitě jste to už viděli – 
člověk stojí na něčem jako sáně a tři, pět, nebo i osm psů ho táhne. Letí po 
zasněžených pláních a užívají si zimy a sněhu. 

Asi proto, že pejsky miluji a jako zdravá jsem strávila na sněhu každou volnou 
chvilku (a kdo ví, možná jsem se i narodila s malými lyžemi na nohou), se dnes 
na tyhle závody ráda aspoň dívám v televizi. Teda pokud tam náhodou jsou.  

Argo, můj krásný veliký vlčák při tom leží vedle mě. Chvíli sleduje závody se 
mnou, asi jestli tam není někdo z kamarádů, chvíli pochrupuje. Pouze sem – 
tam otevře jedno oko, aby zkontroloval situaci. Aspoň jsem si to, já bláhová, 
myslela. On však nenápadně sbíral inspiraci k zimním hrám a radovánkám. O 
tom jsem ale nic netušila až do chvíle, než uhodily první velké mrazy a venku 
napadla kopa sněhu.  

Když jsme vyrazili s Argem ven, vodítko jsem si jako vždy omotala kolem zápěstí 
a se slovy: „Argo, pomalu!“ jsem vyjela na svém invalidním vozíku z domu ven. 
Argo se zastavil, rozhlédl se po té krásné bílé nadílce a možná inspirován tím, co 
viděl v televizi, možná těmi hromadami sněhu, vyrazil kupředu nejrychleji, jak 
dovedl. Můj malý, lehký invalidní vozík letěl po zledovatělém chodníku za ním 
neuvěřitelnou rychlostí. Vodítko omotané okolo zápěstí pustit nešlo, tak mi 
nezbývalo nic jiného, než křičet ze všech sil: „Prosím z cesty! Prosím pozor! 
Nemůžu zastavit!“ Lidi, naštěstí, uskakovali a s hrůzou v očích hleděli, co se to 
kolem nich řítí – obrovský pes a za ním blázen vozíčkář. Tak jsme asi museli 
vypadat. 

„Argo! Argo stůj!“ volala jsem. Marně. Asi ohluchl, napadlo mě. Nebo zdivočel. 
Nechtěla jsem ani pomyslet na to, jak tahle zběsilá jízda skončí. 

„Argo, prosím!“ Už jsem byla zoufalá, slzy na krajíčku, a tak jsem začala svého 
psa prosit! Kupodivu to zabralo. Argo zvyklý pouze na příkazy byl asi šokován 
tím, že ho jeho paní prosí, prudce zabrzdil a na místě zastavil. Jenže zákony 
fyziky jsou neúprosné a vozík, i se mnou, pokračoval v zběsilém letu po 
zledovatělém chodníku dál. Naše úlohy se v tu chvíli vyměnily – vodítko pustit 
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nešlo, a tak jsem teď tahala chudáka Arga za sebou já. Moc se mu to však 
nelíbilo. Nemohl s tím ale, stejně jako já před chvílí, vůbec nic dělat.  

Kdo ví, jak a kdy by naše zdivočelá jízda skončila, kdyby se nám do cesty 
nepostavila hromada sněhu, kterou někdo odhrnul z cesty zrovna na konec 
chodníku, po kterém jsme letěli. Naštěstí se jednalo o krásný čerstvě napadaný 
a shrnutý prašan. Vletěla jsem do něj jako do peřiny a chudák Argo, pořád ještě 
přivázaný k mému zápěstí, vedle mě.  

Když jsme se společnými silami navzájem vyhrabali ven a já se zase usadila na 
svůj vozík, chvíli jsme s Argem na sebe mlčky hleděli. Viděla jsem hrůzu v očích 
kolemjdoucích lidí, kteří by mi možná i rádi pomohli, ale nebyli si jisti, jestli 
nejsme nějaké zdivočelé zimní příšery.  

Zpětně jsem si představila celou situaci a začala se s chutí smát. A Argo se 
mnou, protože i psi se dovedou smát a mají smysl pro humor. 

 

O zlobivé kočičce… 
Ano, máme doma kočku, která se občas 
nudí, občas prudí a dožaduje se 
pozornosti, takže dělá, co kočky dělají, 
tedy bordel a pak nastupuje Kryshifu a 
Krysensei ve snaze ji zpacifikovat, ale 
většinou jsou pacifikování sami, takže 
potom je potřeba zašívat rány. Doslova. 

Mezi nejoblíbenější činnosti patří skákání na televizi a za ni, sklízení čerstvě 
vypraného prádla ze sušáku, v poslední době lození do botníku v naději, že je 
tam asi něco dobrýho a zásadně pije vodu z hrnku, ať si ho postavíte kamkoliv.   

Zatím se jí podařilo zničit několik podprsenek, kalhotek, bundy, košile, překousat 
a prokousat pár kabelů a nesčetněkrát poškrábat Přemka. Když se vaří, zapne 
turbo a lítá naprosto všude za mohutného naštvaného mňoukání. 

Mno, ale když ji nakrmíme a věnujeme jí čas, což obnáší plnou mystičku, 
čerstvou vodičku a večer kapsičku, blbnutí s kočkovadlem, házení papírových 
kuliček a hraček všude možně, pět nových škrábanců a víc jak dvě hodiny času, 
tak si takhle pěkně lehne a spí, nebo se přijde přitulit a mazlit, což je moc fajn. 
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Bezbariérovost kam se podíváš 
 

1) Konečná stanice Krokodýl, vystupovat!   4) Držte si klobouky, jedeme z kopce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Je to sice vysoko, zato horší cesta. 

 

 

 

 

          5) Pro mě za mě si vylezte třeba na komín. 

 

 

3) Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí, 
zostává mi znovu po svojich...po schodoch, po 
schodoch... 
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6) Rozkaz, ten zněl jasně - když parkovat, tak zásadně jen vozíky. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružné odpoledne aneb, co se může stát,  
když se peče pizza 

Běžně nejsem pisatelkou povídek, jen sem tam složím nějakou tu lehčí říkanku, 
ale když jsem popisovala kolegyni Kačce jeden náš zážitek, začala mě vyzývat, 
abych jej sepsala do Trendy zpravodaje. Jen jsem se rozpačitě usmívala a říkala 
si, že to asi neudělám. Náhle však přišla výzva od kolegyně Agáty a Přemka, 
abychom se zapojili do tvorby aprílového čísla, tak jsem si řekla, že by to možná 
byl ten pravý moment, se o svůj zážitek podělit. Smíchy po podlaze se nejspíš 
válet nebudete, jak se to běžně na Apríla dělá, ale může vám povídka zpříjemnit 
již vcelku dlouhý karanténní čas a zimu, která se stále drží vlády, ale věřím, že až 
budete tyto řádky číst, bude vše již jinak.  
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Vše začalo tím, když za mnou přišel syn, že viděl na youtube recept na pizzu a 
přeje si, abychom ji spolu upekli. Nejprve mé tělo včetně útrob sevřela hrůza, 
když jsem si představila práci s kynutým těstem a pečení, v němž kromě 
zapékaných brambor a masa, příliš nevynikám a tak jsem se držela zuby nehty 
přesvědčení, že raději ne, protože nejsem dobrá kuchařka. On se však nevzdal a 
postupně zpracovával mou odhodlanost, až jsem si řekla, že proč ne, aspoň 
bude mít v tomhle distančním čase změnu a budeme dělat něco společně, jak 
se to v moderní výchově má. Nakoupili jsme proto suroviny a jedno úterní 
odpoledne se dali do práce.  

Synek mi četl, či spíš zrakem sledoval postup a krok po kroku mi říkal, co máme 
dělat a postupně jsme z kvasnic, mléka, mouky, cukru  a soli, vytvořili velmi 
tuhé těsto, které se mi svou konzistencí nezdálo, proto jsem do něj přilila další 
mléko. Syn to komentoval slovy, že na videu to vypadá jinak, ale pracovat se s 
ním dalo, tak jsme vše smísili, přikryli utěrkou a čekaly hodinku, než a zda vůbec 
vykyne.  

Čas jsme si krátili přípravou kečupového sosu na pizzu, strouháním Mozarely a 
také dobrým obědem. Ten tak rychle plynul a než jsme se nadáli, zvonil alarm 
na mobilním telefonu, že máme odkrýt mísu, v níž odpočívalo těsto.  

S chutí a plní očekávání jsme se vrhli do této akce a s výsledkem jsme byli 
spokojeni. Nezbylo proto nic jiného, než rozestřít těsto po plechu vyloženým 
pečicím papírem a poklást na něj další ingredience. Srdce nám naplňovala 
radost, jak se práce daří a ani jeden z nás netušil, co bude za okamžik 
následovat. Oba jsme se již nemohli dočkat chvíle, kdy bude pizza hotová a 
společně si na ní pochutnáme.  

Připravený plech jsme vložili do trouby a nastala diskuse o tom, jak pizzu péct. 
Syn se chtěl mermomocí držet pokynů youtubera a jen stěží se mi jej podařilo 
přesvědčit, že máme jiný typ trouby, kde program, na němž on peče, na té naší 
horko těžko najde. Nakonec se mi podařilo synka udolat a otočil kolečkem na 
program, jenž používáme k pečení obvykle.  

Jenže jak když by místo otočení kolečkem, mávnul kouzelným proutkem, ozvalo 
se cvaknutí a já si s hrůzou uvědomila, že nám vypadly pojistky a bohužel nejde 
o žádný aprílový žertík. Hlavou mi začaly běžet myšlenky, co dělat, jak je 
nahodit, neboť manžel nebyl doma a moji radost náhle vystřídala chmurná 
nálada s výčitkou, zda bylo dobré se vůbec do pizzy pouštět.  
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Synek nelenil, vzal si židli a jal se nahazovat pojistky. Po chvíli se mu to podařilo 
a oba jsme se zaradovali, že přeci jen pizzu dopečeme.  

Naše radost však netrvala příliš dlouho, neboť asi po pár sekundách, byly opět 
pojistky venku a znova nastalo zoufalství. Moji hladinu stresu zvedl ještě synek 
s hláškou, že si vezme šroubovák a půjde na chodbu, kde máme hlavní pojistky. 
Bez prodlení jsem proto začala zjišťovat úmysl jeho jednání, ale naštěstí se 
ukázalo, že jím chce jen otevřít kovovou skříňku s pojistkami, do níž se jinak 
nedá dostat, čímž mě uklidnil a uznala jsem, že se Nedá dělat nic jiného, než 
vyrazit na chodbu před byt, kde máme hlavní jistič. Čekat tři hodiny na manžela, 
než se vrátí z práce, se mi nechtělo.  

Jenže jak naschvál, nedařil se nám najít správný šroubovací klíč, kterým bychom 
skříňku s hlavním jističem otevřeli, tak synek zkoušel a já stála ve dveřích a 
říkala si, jak tohle vše nakonec dopadne. Když se mu nepodařilo vhodný klíč 
najít, pokusila jsem se já a po vyzkoušení desátého klíče, možná i na po 
dvacáté, jsem zaslechla klapnutí a zámek na skříňce povolil.  

Po diskuzi, které pojistky jsou naše, či souseda a obavě, abychom to nepopletli 
a svým činem neudělali radost i sousedům, jsme se dali s nadšením do 
nahazování pojistek, což také nebylo hned, ale na potřetí vše klaplo, jak má a 
my zhruba po čtyřiceti minutách celkového snažení, opět nejen dopékali naši 
pizzu, ale i myli nádobí, což byla činnost, jenž byla také výpadkem proudu 
přerušena.  

Už zbývalo skříňku s pojistkami zavřít, což rovněž nebylo úplně jednoduché a 
následoval stejný proces s klíči, jako před tím, neboť synek z radosti, že máme 
ten pravý, jej vytáhl. I vtom jsme ale nakonec byli úspěšní.  

Velmi se mi ulevilo a bylo mi do smíchu při představě, že by někdo ze sousedů 
vyšel na chodbu a viděl by nevidomou paní s dvanáctiletým synkem, jak se s 
klíčem dobíjejí do skříňky, která odmítá vydat své poklady. Podělila jsem se o 
svou představu i se synkem, který to zhodnotil slovy: "To Neva, aspoň by nám 
třeba pomohl.", na což nebylo co dodat, neboť měl pravdu.  

Nakonec však vše dopadlo na výbornou včetně pizzy, která u nás již zdomácněla 
a pro velký úspěch i vylepšení, jsme ji asi po týdnu pekli podruhé a tento krát 
bez komplikací s elektřinou.  

Marťa Brožová 
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Vážení přátelé,  
protože se vám to pan ředitel už delší 
dobu bojí říct, musím se o tuto 
skvělou novinku s vámi podělit já. 
Trend hlásí od 1. 4. 2021 změnu sídla!  

Získali jsme prostory v krásném 
horním patře bývalého sila u Tržnice. 
Bohužel zatím nedisponujeme 
výtahem, a tak v pomoci našim 
klientům při zdolávání bariér musíme 
spoléhat na krásu našich koní a sílu 
našich sociálních pracovnic. 💪 Budou 
vám vždy nápomocny. Omlouváme se 
za tuto malou komplikaci.  

Makáme na tom! Bude líp! 

Milan Papežík 

 

Krysa říká: Rozhodně jsme netušili, že je Milan taky šikovný při tvorbě koláží! 
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Krysa říká: 23. června a 16. listopadu 2019 proběhly dvě démonsterace 
pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii, na té listopadové bylo údajně 
až 300.000 lidí podle zpráv policie, operátorů a organizátorů. V České republice 
se protestuje proti premiérovi ve střetu zájmů, který vede zemi jako firmu, což 
moc dobře nejde a proto by měla být možnost vedení odvolat, protože pokud je 
stát firma, obyvatelé jsou představenstvo/valná hromada (resp. vyvalená 
hovada?)… 

Co se Polska týče, troufám si myslet, že jim to náboženství tak trochu leze, kam 
rozhodně nemá. To je… snaha uřezat větev, na které se sedí? Netuším, rozhodně 
má ta mince dvě strany a pozitivní hodnotu nemá ani jedna z nich, dvojsečná 
zbraň.   
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Krysa říká: Andrej Babiš řídil holdingový konglomerát AGROFERT, a. s., od roku 
2014 do roku 2017, kdy jej kvůli střetu zájmů převedl pod AB Trust I/II, odkud si 
jej po dopremiérování zase asi stáhne, že ano, nejspíš, proč taky ne, když se 
jedná o více než 250 společností a jen za rok 2019 dosáhl konsolidovaných tržeb 
v hodnotě 164 miliard Kč, což rozhodně není málo - jedná se o chemický a 
potravinářský průmysl, těžbu dřeva, zemědělskou techniku a média. 
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Krysa říká: Uzavření Litovle a okolí začalo 16. 3. 2020., teda dva týdny po 
prvním nakaženém v ČR kvůli 25 nakaženým z celkových 32 v celém 
Olomouckém kraji z 293 v rámci celé země.  

Takhle po roce to vypadá docela… úsměvně? Tragikomicky? Rozhodně je tento 
úspěšně provedený experiment z počátků epidemie aktuálně aplikován všude, 
kromě tedy Prahy, protože Praha je vždycky něco extra… 
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Jaké by to asi bylo? 

Krysa říká: Pro dnešní den jsme připravili s Přemkem akce čistě pro vaši 
představivost 

Povinné tetování zaměstnanců 

 

Kurz nošení respirátoru s ministrem Blatným
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Exkurze do Deshnoke s Agátou 

Deshnoke je malé město v Indii a je známé díky 600 let starému hinduistickému 
chrámu Karni Mata, kde jsou místní krysy považovány za svaté díky legendě, že 
jsou reinkarnovanými předky! 

 

Osobní asistence naopak 

Zkuste si představit sami sebe v roli 
osobního asistenta. 

Ráno vstaňte, vyrazte ke svému 
asistentovi a pomozte mu se 
vstáváním, oblékáním, hyenou, 
podáním stravy, nákupy, obíhání 
úřadů, doktorů a nezapomeňte na 
večer, kdy je opět potřeba pomoc 
s jídlem, hyenou, vysvlékáním a 
uložením do postele, protože i asistent 
občas potřebuje asistenci, aby se 
vůbec dostal do práce nebo do postele  



29 
 

Defenestrace vlády

 

Protože proč jako ne?  

Možná by to fungovalo a už by se ke korýtku necpalo kdejaké prase/svině… 

Protože… když náhodou běží přenos z posl/ranecké sněmovny, tak to vypadá 
spíš jako stand-up comedy show, nebo tradičně extravagantní představení 
klaunů v cirkusu, případně klasická hospodská diskuze „intelektuálů,“ kterou 
zákonitě musí ukončit flákanec, kopanec, plivanec, Japonec, Brabec nebo 
šílenec… 

Možná by stačilo udělat nějaké testy – IQ, EQ, MBTI, určitě i nějaké psychotesty, 
protože kdo by dobrovolně chtěl vést tři ministerstva, nebo dokonce úplně 
všechno, načež si samozřejmě stěžuje, že to a ono a opice z opozice… 
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Aprílové volnočasové aktivity 
Moc vás zdravíme. Máme tu další várku volnočasovek. Věřím, 
že si z pestré nabídky vyberete a že si je spolu s námi užijete. 
 

MIMOCHODEM, VÍTE, ŽE DNEŠNÍ DEN PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ „COVÍDÁNÍ“?          
(= povídání o Coronaviru) 

Zdroj obrázku: https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/je-prvy-april-naozaj-blaznivy/ 
 

 

Jóga smíchu s panem Alešem  

Kdy: 8:00  
Kde: u vás doma 
Smích znamená zdraví. Zasmějte se 
hned po ránu na sebe do zrcadla a 
udělejte:“Kuku!“ jak nám to ukazoval na Trenďáckém kafe pan Alešek. Určitě 
budete mít hezčí den! Případně si vzpomeňte na jeho vtípky! 

Zdroj obrázku: https://www.facebook.com/klatovy.klub/ 

 

Dopolední program Pečeme 
s Milanem 

Kdy: 10:00 
Kde: online na odkaze 
Náš pan fundraiser a PR manager je 
vyhlášený svou výtečnou pizzou, 
kterou také jako dárek upekl pro 
všechny v kancelářích Trendu před 
Vánocemi. Dnes nám odkryje svůj jedinečný postup a prozradí v přímém online 
přenosu tajné ingredience! Nebude chybět ani zpestření novinkami ze světa 
celebrit! 

Zdroj obrázku: https://www.hungrito.com/funny-pizza-puns/ 
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Trenďácké kafe: téma Jak se mi 
podařilo někoho napálit, tipy a triky 
Kdy: 14:00-15:30 
Kde: online na odkaze 
Máte rádi aprílové vtípky a povedl se 
vám skvělý kousek? Nebo se zase 
někomu podařilo dostat vás? O aprílovém šprýmování si budeme 
povídat  u  Trenďácké kávy. Aprílu zdar!  
Zdroj obrázku: https://zena.aktualne.cz/krasa/kava-nemusi-jen-skodit-10-zdravotnich-
benefitu/r~i:article:807939/ 
 

 

Odpolední program aneb Nezakrním!:)  

Na internetu je spousta online kurzů na 
které je možné se přihlásit:  

Nabídka je rozmanitá,stačí si vybrat. 
Např.: 

 Nauč se na ukulele od A do Z 
https://www.naucmese.cz/kurz/video-nauc-se-na-ukulele-od-a-do-z 

 Jak hrát na didgeridoo od A do Z 
https://www.naucmese.cz/kurz/video-jak-hrat-na-didgeridoo-od-a-
do-z 

 Čínština: Zážitkový videokurz Zlatá skříňka 
https://www.naucmese.cz/kurz/video-cinstina-videokurz-zlata-
skrinka 
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A pro toho, komu by nevyhovovala ani jedna aprílová aktivita, máme 
tu nabídku CK Invia. 
 

Výlet na Seyschely 

Odlet: 1.4. 2021 9:00, letiště 
Neředín 
Návrat: 7.4. 2021 
 
Jedna z nejvyhlášenějších 
dovolenkových destinací vám svou exotickou krásou vezme dech. Nejkrásnější 
pláže světa, modré nebe nad hlavou, klidné vody Indického oceánu a nádherná 
panenská příroda. Můžete tu jen tak lenošit, toulat se pralesem, chytat ryby, 
potápět se do dech beroucího světa korálových útesů, projet si pobřeží  nebo si 
pohladit kolosální želvy obrovské, které byly na ostrov Curieuse dovezeny z 
atolu Aldabra.  

Zdroj: https://www.invia.cz/blog/pomlazka-u-more-aneb-kam-zmizet-na-velikonoce/ 

Aktivity podporuje: 

 

 

 

Shrnutí:  
Omlouváme se všem, kterým byla způsobena jakákoliv psychická újma 
přečtením tohoto čísla, ale byli jste varování, dokonce třikrát a číst jste ho 
opravdu nemuseli, takže:  

Pokud vám byla způsobena psychická újma přečtením tohoto čísla, můžete si za 

to sami a je nám to úplně jedno   Apríl! 
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