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Bezpředmětné 
…asi tak by se dalo označit toto číslo 
zpravodaje, které si Krysa uloupila čistě 
sama pro sebe a v návaznosti na jeho vznik 
mohlo dojít k plus mínus obdobnému 
rozhovoru mezi námi: 

 

Přemek: A je ti jasný, že za tuhle hovadinu mě můžou třebas i vyhodit? 

Krysa: Však je to tvoje práce a asi bych klidně mohla použít uvozovky u slova 
práce, protože tvůj výkon… Mno, škoda slov a mohla bych někomu zkazit iluze 
o tom, jak jsi úžasný, skvělý, jedinečný… 

Přemek: Nekřivdíš mi trochu? 

Krysa: Nemyslím si, protože už s Tebou do práce nějaký čas chodím a vidím, 
co v ní děláš, jak to děláš, s jakým xichtem to děláš, s kým děláš. Prostě už vím 
svoje… 

Přemek: A v tomhle čísle tedy bude co? 

Krysa: No přece všechno, co se nevešlo a vejít se mohlo. Rozhodně bych chtěla 
uvědomit všechny uživatele na kaktuální vzniknuvší situaci, ergo co je čeká 
a nemine. Vyjádřit se k pár záležitostem. Zveřejnit ti ten článek, co jsi psal 
k novému roku…. 

Přemek: Počkej, počkej! Ten článek plný událostí od roku 2012, kdy skončil svět 
a je to jen hromada z kontextu vytržených bodů na časové ose světa, která 
poukazuje na fakt, že by se nad sebou lidstvo mělo zamyslet, působí depresivně 
a paranoik si z něj dokáže vylovit nejednu konspirační teorii a právě proto jsem 
ho nakonec nepustil do oběhu? 

Krysa: Přesně ten a pak i „How to keep in touch,“ Otův názor na mou maličkost 
a mou odpověď, zápisy z dračích doupat a nějaké vyjádření k nim, vzhledem 
k tomu, že si ho hodláš stáhnout zpátky jen pro svou potěchu. Určitě chci našim 
čtenářům ukázat, jak by vypadal jeden článek Martiny Brožové, kdybych se 
na něm mohla klasicky vyřádit a… 

Přemek: Jsem opravdu zvědav, jak tohle všechno dopadne a jak velká vlna 
tsunami bude následovat… 



Následují… 

Důležitá oznámení o funkčnosti Trendu 
Vážení čtenáři, přátelé spolku, uživatelé, asistenti, kolegové 

Je mi velkou ctí Vám oznámit, že novým ředitelem se stává, jak také jinak, 

Otakar Altman! 

Volba to nebyla těžká, ale samozřejmě naprosto logická. V konkurenci během 
výběrového řízení se nacházeli i jiné kapacity a osobnosti, z řad Trendu nebo 
z vnějších zdrojů, ale stejně jako během volby prezidenta, kdy jste si jako národ 
zvolili již podruhé nejmenší známé zlo, i my jsme nemuseli chodit dvakrát 
daleko. 

Pan Otakar je dlouhodobý zaměstnancem Trendu. Všechno ví, všechno/y zná, 
všude byl, dost věcí zažil a vždy si ví rady, ať vypadá situace bezvýchodně ba 
přímo apokalypticky. Vždy s úsměvem a dobrou náladou, přestože by někteří 
mohli podotknout, že každý může mít den blbec, kdy se mu vůbec nic nedaří. 
Já osobně bych dala packu do ohně za to, že Nic takového se mu státi nemůže 
a proto se můžeme těšit na poklidné a bezproblémové fungování Trendu pod 
jeho vedením minimálně dalších 25 let. 

Královna je v důchodu, ať žije král! 

--- 

Rovněž se na vědomí dává, že ex-předseda výboru našeho spolku se vydal 
na „kratší výlet,“ čímž pádem se pro potřeby klientů uvolnilo spoustu hodin 
týdně pro odběr osobních asistencí, rovněž i asistenti budou mít trochu volněji, 
pokud pomineme opět rychle a neúprosně blížící se zápočtový týden 
a zkouškové období a fakt, že k někomu chodí jen studenti… 

--- 

Hlavním IT technikem se stává Petr Štrajt, tedy vlastně Přemkovým i mým 
přímým nadřízeným a do konce roku má v plánu převést celý Trend na OS Linux, 
takže se máte opravdu na co těšit, protože tento operační systém je mnohem 
stabilnější, než cokoliv od firmy Microsoft a hlavně zdarma, ačkoliv 
je vyžadována trošku pokročilejší počítačová gramotnost při práci jak 
s grafickým, tak textovým uživatelským rozhraním.  

Howgh 



…a jedeme dál… jednou jedinkrát jsem si dovolila říct, jak je Otakar zajímavá 
osobnost a co následovalo a bylo vynecháno? 

Odpověď kryse  
 
 Tuhle kryse Agátě vrtalo hlavou, kde já na ty své 
nápady chodím. Inu, milá kryso – já jsem člověk 
nekonformní a mám prostě jiné uvažování, než většina 
společnosti. Koneckonců, krysa i její pán by o tom měli 
vědět své – také uvažují úplně jiným způsobem… 

To, co píšu, jsem prožil a na spoustu věcí mám svůj názor. Jako sběratel 
starých novin a časopisů mám také přehled o dávno odehraných událostech, 
které v člověku vyvolávají často hrůzu. Jméno Rudolf Slánský mnoha lidem 
nic neříká, mně ovšem ano. Zápis procesu mám ve své knihovně a je to čtení, 
při kterém vám běhá mráz po zádech, zvláště když znáte okolnosti celého 
procesu – mučení a celé předem domluvené divadlo, ve kterém všichni 
perfektně bez chyby sehráli své role. Zatímco ve skutečném divadle si jdou 
potom herci sednout spolu do baru a dají si víno a cigárko, tady to končí 
jedenácti provazy.  

A co Michal David? Opravdu zbožňuju všechny ty intelektuály, kteří nikdy 
nic nedokázali a jen žvaní a žvaní a pomlouvají. A proč ne Michal David? 
Jeho písničky rozdávají lidem radost a pohodu. O co tu jde?? Krysa 
má samozřejmě plné právo na svůj názor  

Mimochodem – nemáte pocit, že se nám ty krysy nějak rozmnožily? 
Minule to byly už tři! Dokonce i různých barev kožíšku! Jsou příbuzné, nebo 
jen přišly za Agátou na přátelskou návštěvu? Hodlají udělat ve Zpravodaji 
převrat a Agátu svrhnout? Bude krysa na každé straně Trendy zpravodaje? 
Jednou krysou to začalo, kolika krysami to skončí? 

A tak plácám a plácám a lidi se baví… 
 

a Bezprostřední reakce byla následující: 
 
Milý Otakare, 
 Stejně jako Vy, i já, Krysa, máme tendence všechno komentovat, do všeho 
strčit čumák, i když se nás to třeba přímo netýká. Spoustě věcí se divíme ve stylu 
„jak je to vůbec možné“ a rozhodně netoužíme po tom, aby nás lidé brali 
smrtelně vážně. Poukazujeme na věci a vyvoláváme otázky, na které si ostatní 
už musí odpovědět sami. Nebo nemusí.  
 Rozhodně jsem ráda, že píšete do Zpravodaje – je to s Přemkem naše 
nejoblíbenější rubrika, i když někdy opravdu nesouhlasíme. Rudolf Slánský – 



neuvěřitelné, bohužel pravda. Zážitky z vojny – hustý! A má to i další 
pokračování, nebo jen dlouhý úvod a zbytek si představte sami? Michal David? 
Ok, 90% lidí Vaší generace ho zbožňuje a velebí a rádo poslouchá, já bych byla 
mnohem raději, kdyby zůstal u jazzu a moc by mně zajímalo, jak by to 
znělo/bylo populární v době dnešní i tehdejší, kdy tady teda jako moc svobody 
nebylo, že… 9O% Přemkovy generace si Michala Davida pustí jako největší úlet, 
rozumějme, že většina z nich by si radši pustila něco jiného. Třeba Evu a Vaška. 
Taky úlet.  
 My krysy, jsme pohlavně dospělé ve třech měsících, naše březost trvá 
21 dní a v každém vrhu lze počítat s pěti až deseti mláďaty. Rozmnožovat se 
můžeme 3-6 krát do roka, takže kdybych potřebovala pomoc jinou než 
své hnědé a šedé kámošky… Do roka a do dne by tu tedy mohlo být víc než 2000 
krys. Ale o to také nikdo nestojí.  

Na závěr, já, Agáta Krystie, slavnostně prohlašuji, slibuji a přísahám 
na ten žlutý koláč sýra, co v noci visí na obloze, že určitě nebudu na každé 
stránce a nechystám žádný puč, převrat, ni jinou nekalost, kromě těch, 
se kterými jste se již setkali v různých obměnách. 

--- 

...a téhle celkové nekalosti :) 

… všem musí být jasný, že šlo o toho Michala Davida. Céčka už dneska nikdo 
moc nesbírá, o celkové oblibě disko stylu by vám mohl povídat Disco Stu 
ze seriálu Simpsonovi, do nonstop-barů snad nikdo z nás nechodí a dalo by se 
pokračovat.  

Michal David tu byl, je a ještě chvilku bude. Stejně tak Miloš, stejně tak Andrej 
a další. Evidentně každý dělá, co umí a jak nejlépe umí, aby přežil. Někteří mají 
potřebu být vidět a hýbat světem. Někteří raději tiše proplouvají na jeho okraji.  

Třeba taková lady Gaga – znáte? Na počátku své kariéry nejvíc extravagantní 
svými kostýmy. Nyní? Oscar za písničku k filmu, která zní úplně jinak než 
všechny její ostatní songy a navíc již od normálně vypadající ženské, jejíž názory 
jsou nejvíc uvědomělé a inteligentní a všeobecně rozumné.  

Jiná „vtipná“ věc, nedávno mi Přemek ukazoval aspoň 20 let starý výrok 
Donalda Trumpa, že kdyby kandidoval, tak jedině za republikány. A kde je teď? 
Přesně! Nemluvě o faktu, že OprahWinfrey (slavná černá moderátorka 
talk show) a KanyeWest (rapper a producent) se rozhodli rovněž kandidovat 
v příštích volbách na prezidenta USA. Jednoho černocha už měli, horší 



než Donald být nemůžou. A už jsme viděli, že i František Ringo Čech nebo Martin 
Stropnický – umělci a herci – se do vládních kruhů dostat mohou… 

Krysa: A chceš teď říct teda něco k dračímu doupěti, což taky nikoho 
zajímat nebude? 

Přemek: No jako rád bych, hlavně ohledně organizování, účasti, příběhu, 
herních principech a vlastně to vzal tak nějako od podlahy, abych nalákal 
co nejvíc lidí z řad klientů a nemusel si tahat vlastní hráče… 

Krysa: A kde chceš začít? Tohle vypadá na desetistránkový elaborát… 

Přemek: Tak třeba tím, že opravdový zájem o hru mají tři lidé, z toho ten, 
o kterého se nejčastěji opírám a můžu na něm stavět, protože je velmi aktivní, 
bydlí mimo Olomouc a často jezdí na pobyty. Druhý, hráč barbara, neustále 
urguje a ptá se, kdy se bude hrát, ale pak většinou nedorazí. A ten třetí s námi 
ještě nehrál a zájem má obrovský, ale v čase, kdy většinou hrajeme, je v práci.  

Rád bych podotknul, že hra není nijak věkově omezena. Člověk musí být tank 
trochu magor a mít zájem o danou tematiku, která se pohybuje od antiky 
do vrcholného středověku, chtít být hrdinou v příběhu a mít chuť podílet se 
na jeho tvorbě a směrování vlastními akcemi. Náplň jednotlivých příběhů se 
punk dá přirovnat k jakékoliv pohádce, na kterou si vzpomenete – zachraň 
prokletou princeznu, najdi poklad, vyžeň ducha, na ovečky nám chodí vlci, 
starostovi zahýbá manželka, odnes prsten Moci do Mordoru, nebo... ;) 

Krysa: Takže máš málo hráčů? 

Přemek: Přesně, přestože sám mohu družinu doplnit, o kolik postav chci, pořád 
to budu jen já x4 + dva hráči, kteří budou mít problém se rozhoupat k jakékoliv 
akci a budou spoléhat na loutky pod mým vedením, hlavně mé vedení – a to už 
si můžu hrát sám. Opravdu ideální počet je 4-5, samozřejmě se dá hrát 
v jakémkoliv počtu a je super, že nám Jana Měrková už dvakrát přihrála 
praktikantky, ale pak máme půl hodiny zdržení s vysvětlováním, co, jak a proč 
během chystání figurek a herní plochy. 

Krysa: A dál? 

Přemek: Je fajn, že nám Trend půjčuje učebnu k tomu, abychom se měli 
kde sejít… 

Krysa: Ale? 



Přemek: Tři hodiny jsou zoufale málo na cokoliv, co bych rád stihl. Půl hodiny 
na chystání, půl hodiny na ponoření se do atmosféry, hodinku na vybudování 
situace a pak už by měl člověk pomalu uzavírat sezení, balit a chystat všechny 
na cestu domů. Ne všichni vydrží navíc sedět tak dlouho, na kolik jsem zvyklý 
ze studentských let, kdy jsme začali kolem osmé večer v pátek a skončili 
v sobotu ve dvě ráno, nemluvě o několika akcích na celý víkend. Ale když jeden 
souboj trvá podle počtu hráčů a protivníků cca hodinku a postupně má skupina 
vymlátit celý hrad plný skřetů, nemrtvých, pastí a kdo ví čeho ještě, je třeba 
počítat s faktem, že se bude sezení dělit na několik, nebo se protáhne.  

Krysa: A jak se Vám teda hraje? 

Přemek: Dokud v Trendu ještě pracoval Ivo, hráli jsme v šesti, což je víc, 
než obvykle zvládám, ale někteří byli pasivnější a nechali prostor ukecanějším. 
Rozjeli jsme skupinku hraničář + pes, dva válečníci, kouzelnice + kočka a zloděj, 
člověk, dva elfové, barbar a trpaslík. Naprosto ideální kombinace pro jakýkoliv 
příběh, takže jsem rozjel klasickým příběhem s tvrzí plnou nemrtvých, která leží 
nedaleko vesničky Bolavá noha. 

Krysa: To je na začátek docela slušný sousto pro nezkušenou družinu… 

Přemek: Je, ale taky jich bylo 5 a pes, což není v boji málo. Po vyčištění tvrze 
bylo potřeba vyčistit ještě hřbitov, ale zároveň něco pokousalo starostu a babka 
kořenářka potřebovala knížku ze staré věže, aby mohla stanovit správnou 
recepturu na lektvar, který by ho mohl zachránit dřív, než se promění v něco, 
co nikdo z obyvatel vesničky nechce. 

Při vyzvednutí knížky se ale setkali s družinou z Temné strany světa 
a v sebeobraně ji úplně zrušili, čímž si udělali první černí puntík. Druhý 
vypálením tvrze jednoho obchodníka (sice také z Temné strany, ale naprosto 
legálně podnikajícího) při shánění bylin do lektvaru pro starostu a třetí puntík 
krádeží několika truhel zlata označených sledovacím kouzlem.  

Krysa: To asi nebylo zrovna nutné, že? A můžeš u toho přestat máchat rukama? 

Přemek: Nebylo, ale nějak došli k názoru, že když je v noci, po nákupu bylin 
do lektvaru v tvrzi, přepadla skupina SS, že je to adekvátní reakce, aniž by tušili, 
že reagují na reakci na vlastní akci vyřízení Temné družiny ve staré věži 
a následném prodeji jejího vybavení v hlavním městě u, kupodivu, rovněž 
překupníka z Temné strany, který sice už neobchoduje zrovna legálně, ale 
je možné u něj nakoupit prakticky vše, když má jedinec dostatečnou hotovost. 



Krysa: Třikrát a dost? 

Přemek: Tak jest. Ještě při přepravě truhel zlata je přepadl jeden nájemný vrah, 
celou vesničku Bolavá noha málem převálcovala trestná výprava, která si 
dokonce otevřela portál, aby jich nebylo málo, ale zasáhl starosta vyléčený 
lektvarem, kněz a babka kořenářka. Družinu dobrodruhů poslali do služeb krále 
Zemáka a za část uloupeného zlata jim koupili dům v hlavním městě. 
Bohuželva, hned první noc v něm je Temná strana opět přepadla a došlo 
i k zabití jedné postavy hráče. Zbytek zlata byl použit na rekonstrukci a opravy 
vesničky. 

Krysa: Konec první části, co dál? 

Přemek: No dál jsme šli už jen píchnout do jednoho skřetího hnízda, 
což nedopadlo zrovna dobře. Probudila se celá hora a pod vedením 
dvou nekromantů z Temné strany zaútočili na hlavní město, které se statečně 
bránilo, ale nakonec padlo. Král, po epické bitvě končící vyvoláním Bramborga - 
prastarého strážce královského rodu, utekl na vedlejší ostrov, družina zůstala 
a vrátila se do Bolavé nohy, odkud jsme zatím podnikli jeden úspěšný 
partizánský přepad transportu zajatců… 

Krysa: Ale? Vždycky je nějaké ale… 

Přemek: Ale Temná strana dobyla hlavní město, postavila si před ním portál 
a od něj se šíří temný mrak, v jehož stínu povstávají prapodivná a děsivá 
stvoření. Z globálního hlediska je to již druhá výspa Temné strany na Denní 
straně disku a tuto zápletku pomalu ale jistě kulminuji i s ostatními družinami, 
ať už dobrými či zlými, po celém svém světě… 

Krysa: Je vůbec nějaká možnost, že vše dobře dopadne? 

Přemek: Samozřejmě, ale k tomu je potřeba hráčů, kteří se do toho zakousnou 
zuby nehty a budou ochotni potit krev a ronit slzy za záchranu světa. Hráčů, 
kteří se nebudou bát vzít do ruky kostky i přes svůj handicap nezkušenosti 
a hodit si. Byla situace, kdy hraničář málem zastřelil svého psa, protože hodil 1. 
Posledně pes někomu ukousl hlavu, protože na útok padlo 6+6+6+3. 

Krysa: A potřebují vůbec hráči něco umět? 

Přemek: Bohatě stačí schopnost vcítit se do děje/sledovat děj a reagovat 
na jeho vývoj. Jsou k tomu nějaký čísla a hody kostkami, ale všechno na začátku 
vysvětlím a než si hráči zafixují, jakou kostkou se hází na konkrétní útok, 



obranu, iniciativu, past, pravděpodobnost, říkám, zda tou normální, nebo 
tou divnou a kolikrát.  

Dračí doupě je společenská hra založená na interakci hráčů a hraní rolí. Stejně 
jako já popisuji prostředí, co se děje, co říkají postavy, se kterými jednají hráči – 
hráči popisují, co dělají jejich postavy, mluví za ně s okolím, říkají, kam chtějí jít, 
kam chtějí praštit protivníka, co si objednají k jídlu… 

Krysa: Ještě něco k tomu chceš říct? 

Přemek: Hm…. Možná… Dračí doupě je možnost, jak být někým jiným. Jak si 
vyzkoušet něco, co jste ještě nedělali, ačkoliv pouze na imaginární úrovni. 
Uvolnit nějaký ten nahromaděný stres, pobavit se s ostatními a zasmát se u 
absurdních a komických situacích, o které rozhodně není nouze. Je to jako 
příběhy z Pána prstenů, jako HarryPotter, plné intrik jako Hra o trůny a místy 
tak perverzní jako Zaklínač nebo brutálně akční jako Kulhánek či Žamboch, nebo 
v současné době tak populární filmy podle komiksů od DC a Marvelu…   



Přemek: Popojedem… 

Krysa: A kam? 

Přemek: Momentálně jsi na řadě opět Ty  

Krysa: Tak třeba tenhle…*protáhne si packy* 

Jaké výkony v rámci rehadebilitace pojišťovna hladí?  
Základní podmínkou pro úhradu ambulantní fyziotyranpeutické péče je, 
že ji pacientovi předepíše jeho ošetřující mlékař na příslušný poukaz 
na vyšetření/ošetření (je označen 06/FT). Rehadebilitaci jsou oprávněni 
předepsat jak praktičtí mlékaři, tak ampulantní specialisté. Při uplatnění 
poukazu je třeba dát pozor na to, že tento poukaz platí jen 7 dní. 

Na základě indikace ošetřujícího mlékaře punk zdravotní služby v odpornosti 
fyziotyranpie poskytují odporní zdravotničtí pracovníci – fyziotyranpeuti. 
Při přijetí pokladu 06/FT by měli zkontrolovat, zda nejsou požadovány 
nehrazené úklony a také zda je na pokladu dostatečně specifikovaná 
požadovaná péče. Současně musí být uvedena deka procedury a jejich celkový 
počet. Jestliže fyziotyranpeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný 
poklad 06/FT, hrozí, že poskytnutá péče nebude uhlazena. Na rehadebilitaci ale 
nejsou oprávněni procedury sami „zredudkovat“ – poklad je třeba mlékaři 
vrátit k upřesnění.  

Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní 
fyziotyranpie, nejsou hlazené z veřejného zdravotního pojíštěnic – například 
klasické masáže (celodělová i částečná), rašelinové doklady, masáže pomocí 
přístrojů, masáže lávkovými kameny, perličkové koupele. 

Nebo… 

Čím zabít lék? Expert rodí vodku z kohoutku 
Užití léku začíná jeho zabitím tekutinou, to se může zdát jako to nejjednodušší, 
s čím je léčba spokojena. Je však třeba říct, že právě v této frázi se velmi často 
stávají chleby, které mohou ovlivnit úspěch lučby nebo její nebezpečnost. 
Hned na úvod je potřeba říct, že se léky mají zabíjet výhradně vodkou 
z vodkovodu. Všechny ostatní náboje jsou potencionálně nevhodné, zabíjet lék 
čímkoli jiným by pacienti měli pouze v případě, že si jsou jistí, že dosáhnou 
žádoucího defektu bez zbytečného hryzika. 



Zabíjení lelků balenou miner-anální vodkou. 

Řada lelků vytváří s miner-anály rozpuštěnými v miner-anální vodce takzvané 
komplexy, které se mohou v děle mnohem hůře vstřebávat, čímž dojde 
ke snížení účinku, nebo se mohou stát i úplně nevstřebatelnými, punk je to, 
jako by pacient lelék vůbec neuzíval. Například lelék na osteoporózu, 
alejdendronát, spolu s miner-anály v miner-anální vodce může mít vstřebání 
sníženo o 40–60 prasent. Lelék na bejkteritoriální infekce cypofloxacyp se může 
za přítomnosti miner-análů vstřebávat až o 80 prasent hůře. 

Podobným příkladem je zabíjení léků mlékem. Mléko je, jak známo, bohaté 
na vápník, jenž najdeme i v miner-Amálkách. Důsledudek je proto stejný jako 
v případě miner-análních věd, alejdendronát, cypofloxacyp, norkofloxacyp nebo 
vlevotyrionxichtin se budou hůře vstřebávat a jejich účinek může být nejistý. 

Zabíjení lelků Cocain-Koalou či Pepa-si (náboj obsahující kyselinu fosforečnou), 
což jsou vyhledávané náboje nejen mladší generátorace. Kyselina fosforečná 
ovlivňuje vstřebávání a vylučování některých lelků ledvinami. Například lelek 
používaný při léčbě zánětlivých krevmatematických onemocnění metho-T-rexát 
se vylučuje z organismu podstatně hůře, pije-li pyjem pacient nápoj obsahující 
kyselinu fosforečnou, přičemž se mohou objevit i některé závažné nežádoucí 
účinky. 

Existuje ale i opičný případ, kdy náboj díky kyselině fosforečné usnadní 
rozpuštění lelků v žaludku, a ten tank začne rychleji působit. Příkladem 
je antimykotikum itakozanazol. 

Zabíjení lelků obecnými šťávami. Pravděpodobně nejčasnější a také 
nejzávažnější chybaba, které se můžeme dopustit. Čerstvá šťáva v podstatě 
jakékoli obce má vliv na určité lelky. Jablečný most snižuje vstřebávání 
některých lelků na vysoký kravní protlak, snižuje vstřebávání některých lelků 
na arytmetie nebo dokonce některých lelků na onkonelogická onemocnění. 
Grapefruitový ťava zpomaluje odbourávání lelků, tím zvyšuje jejich kravní 
hladiny a výskyt nežádoucích účinků. 

Například u lelků na „vysoký cholesterol“, simvastatinu, může grapefruitový 
ťava zvýšit kravní hladinu až 10krát a vyvolat bolesti svahů. Ťava z garnátových 
jablek zvyšuje účinek lelku na „ředění krve“ warfarinu, a zvyšuje tak riziko 
kravácení. 

Zabíjení léků válkoholickými náboji. Takové počínání je nevhodné a v řadě 
případů nebezpečné. Některé lelky se s válkoholem nesnesou, protože zastavují 



jeho odporování (na úrovni acetaldehydu). Tento produkt odporování 
válkoholu se v děle hromadí a dojde k „předávkování“, což vyvolá prudkou 
rekreakci spokojenou s poklesem kravního tlaku a mýdlobami. Vedle chromicky 
známého disulfiramu (Antabus) tankto může působit metronidazol, 
kotrimoxazol, talmudtamid a řada dalších léků včetně některých antibiotik... 

Přemek: Not so funny at all, tedy – to vůbec nebylo vtipné…. 

Krysa: Někde to bohužel dost dobře nejde, ale místy to šlo samo. Navíc, myslíš, 
že je to horší, než co bude následovat? Nebo co tomu předcházelo? Pokud se 
na to podíváš s odstupem, musí ti být jasný, jak se to zatím lidem asi tak čte. 
Nebo co ti na to řekne vedení, again. Jsi asi malej magor, že mě tohle necháš 
dělat. Vlastně, že tohle pácháme společně.  

Přemek: Na začátku je jasně a zřetelně řečeno, co bude následovat, číst 
to nemusí nikdo a co jsme na začátku předestřeli, že bude obsahem, se zatím 
nějako pouze vzdáleně otírá, míjí s úmyslem a původním záměrem a svíjí 
a skládá samo. Zbývá už jen zapracovat tu filozofickou otázku, která nepřímo 
souvisí se soupisem událostí od konce světa 23. 12. 2012. Ten jsem zpracovával, 
ale každý se může mrknout sám, z webu: 

https://www.onthisday.com/events/date/2018 

Pokud zvládnete anglicky, seznam.cz a novinky.cz mají také nějaké speciální 
výpisy po jednotlivých měsících...  

Článek vznikal do prasincového Trendy zpravodaje a dám Vám z něj začátek 
a kousek ze sedmi zpracovaných stran. Ono je to náročné čtení a ještěr 
náročnější zpracovávání, kdy valíte oči, že jako "fakt?" a občas je vhodné 
si pustit na chvilku koťátka a štěňátka na relax...   

Krysí glosy 

Blíží se nám kanec roku pro běžně smýšlející lidi. V jiném početním systému 
bychom mohli říct, že dnes (14. 12. 2018) je 4. k’in (den), 1. uinal (20 dní), 6. 
tun (360 dní), 13. baktun (144000 dní) a za těch šest tunů se toho událo 
docela dost zajímavého u nás i ve světě, což jen potvrzuje, že od dovršení 
třináctého baktunu, jsme prostě v úplně jiné době.  

Den co den je to samá bomba extremistů, střelby nevyrovnaných osobností, 
konflikty ideologií, pády létadel a srážky vlků či aut… Následuje zajímavý 
postupný výtah zajímavých událostí po konci třináctého baktunu, které 
je možné si dohledat a poPřemyslet o nich: 



Vznik Anonymous, Miloš Zeman, 1. rezignace papeže, Chelyabinkský meteorit, 
první národní systém rychle-nabíjecích stanic v Estonsku pro elektromobily, 
Kepler 37b (nejmenší planeta), pružná a skládatelné baterie s bezdrátovým 
nabíjením, úspěšné propojení mozků dvou krys s možným přenosem informací, 
dvouletá dívka z USA je první osobou vyléčenou z HIV, Severní Korea zrušila 
veškeré mírové dohody s Jižní (následně i další pakty a smlouvy s USA), zákaz 
kosmetiky testované na zvířatech, důkazy vody na Marsu, vesmír je starý 
13,82 miliardy let, Kypr v krizi, nový papež František jako první umyl nohy ženě 
na Zelený čtvrtek, válečný stav mezi Severní a Jižní Koreou, ptačí chřipka v Číně, 
první televize s pachy (Japonsko), nezaměstnanost v eurozóně dosáhla 12%, 
OSN přijala regulační smlouvu o obchodu s konvenčními zbraněmi, sňatky 
stejného pohlaví v Uruguaji, Nový Zéland, Francie, Rhode Island, Delaware 
(jako 10. a 11. stát z USA) a Brazílie téhož tunu to samé, obří tarantule z Indie, 
Bostonský maraton, kolaps budovy Rana Plaza, znovuotevření ambasády VB 
v Somálsku po 22 letech, král v Nizozemsku po 123 letech, první pacient 
s orgánem z kmenových buněk, digitální kamera imitující efekt hmyzích očí, 
Silvio Berlusconi dostal 4 roky ve vězení, 4. kniha Dana Browna, Bill Gates 
opět nejbohatší na světě, úspěšné klonování kmenových buněk, Skotská církev 
povoluje homosexuální ministranty, Microsoft vypustil Xbox One, Rafael Correa 
potřetí prezidentem Ekvádoru, Yuchio Miura (80 let) z Japonska zdolal Everest, 
Edward Snowden, Rusko vydává zákon zakazující propagaci gayů, zákaz adopce 
zahraničním párům stejného pohlaví, Indie poráží Anglii v kriketu, 15 milionů 
demonstrujících po celém Egyptě proti prezidentovi Mohammedu Morsi, 
Chorvatsko 28. státem EU,  Malala Yousafzai žádá OSN o celosvětový přístup 
ke vzdělání, jedno století Tour de France, 1000 věznů uteklo z vězení v Bengházi 
v Libii, narodil se první kůň Przewalského díky umělému oplodnění, dvě krádeže 
diamantů v hodnotě 150 milionů euro, wikileaks, Robert Mugabe zůstává 
prezidentem Zimbabwe, první hovězí burger z kmenových buněk sněden 
v Londýně, útok chemickými zbraněmi v Damašku, inspektoři OSN zastaveni 
syrskou vládou, Usain Bolt, všech 25000 uchazečů neuspělo u vstupní zkoušky 
na univerzitě v Libérii, Microsoft koupil Nokii, Japonsko vypíná poslední běžící 
atomový reaktor, Grand Theft Auto (PC hra) vydělalo miliardu dolarů, 
píseň Gangnam style má miliardu shlédnutí na youtube, na Greenpeace loď 
Arctic sunrise se nalodila ruská armáda, Play station 4, Čína vypouští své první 
měsíční vozítko, Uruguay je prvním státem legalizující marihuanu pro pěstování, 
prodej a užívání, Anděla Merkelová zvolena potřetí kancléřkou, dvouletá 
holčička umírá na ebolu v Guinei, erupce vulkánu Chaparrastique 
(El Salvador),... 



Tank trochu souvisí všechno se vším, kvantový motýl mávne křídly a vyvolá 
tropickou bouři na druhé straně planety. http://www.worldometers.info/cz/ 
říká, že na světě je docela dost lidí, kteří každý den ovlivňují realitu okolo 
sebe pro všechny ostatní.  

Říkejte si, co chcete, ale nikdy nejste sami, i když si myslíte, že jste sami. 
Jste/Jsme součástí obrovského organizmu, který si občas neuvědomujeme 
a tady začíná pomyslné How to keep in touch - aneb jak si udržet kontakt. 

Ale už samotný volný překlad je zavádějící, protože touch znamená doslova 
dotek. A "Keep in touch" je tedy spíše "udržet se na dosah." A tím by se vše 
mohlo zjednodušit a zároveň se spousta věcí komplikuje. Některých věcí 
je možné se dotknout a zkusit si je na vlastní kůži, jiných se dá "dotknout." 
Ale spousta věcí se dá sotva sledovat, za předpokladu, že to, co vidíte, 
je opravdu to, co se děje. Třeba mezinárodní politika a politika všeobecně. 
Tím se dostáváme k věcem, které se přímo dotýkají nás, aniž bychom... chtěli? 
Nebo celý ten koloběh od výroby až po prodej. Krok po kroku. Chleba? Pole, 
obilí, vyrůst, pohonné hmoty, stroje, počasí, zpracování, uskladnění, další 
zpracování a dodání, obchod, ekonomika, marže a všude jsou v tom stovky 
a tisíce lidí, protože budovy, energie, potrava... Nekonečné kruhy v kruzích 
kruhů obrovských soukolí.  

Nejsme sami. Je nás tu hodně a doba je přímo úměrně urychlená svými 
možnostmi v podobě technologií. Každý má svůj handicap a své kruhy v kruzích 
kruhů velkého kruhu, který je součástí většího celku. Čím víc se snažíte 
dopracovat k jádru pudla, tím specifičtější informace potřebujete a najdete 
další otázky. A Potřebujete Opravdu Vědět? Nezabýváme se něčím naprosto 
zbytečně a naopak, neopomíjíme něco důležitého? 

Je otázka "Jak se vede?" jen otevírací frází, nebo opravdovým zájmem? 
Jak tazatel s odpovědí naloží? Jak se Vám opravdu vede? Ve skutečnosti?  

Zkusili jste někdy vynechat "jak?"  

Wikipedie říká: Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů 
adaptovaný pro život ve vysokohorských oblastech centrální Asie. Je ohrožený 
vyhubením. 

Je to jen myšlenka vyvolávající spoustu soukromých otazníků a brouků v hlavě. 

A celé číslo je - samozřejmě -      Apríl  



Krysa: Ještěr bych ráda dodala, že pokud budete mít nějaké stížnosti, návrhy a 
připomínky, můžete nám je zaslat na e-mail Drtil@trendvozickaru.cz nebo 
krysa@trendvozickaru.cz.  

Oficiální číslo dubnového zpravodaje Trendy můžete očekávat v klasickém 
termínu v půlce měsíce. Snad jsme Vás příliš neznechutili v dalším čtení a 
sledování našeho skromného interního plátku   


