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Citát inspirující:
            Neber život vážně, stejně z něho nevyvázneš živ. 

                               Neznámý autor ze Řehče

MÝMA OČIMA

Jičín,  Praha  (oda)  -  Ministr  informatiky, 
Vladimír  Mlynář  (US-DEU),  byl  natolik 
uchvácen almanachem Literárního spolku, 
který  získal  po
několikaletém  beznadějném  shánění 
protekčně  od  svého  dobrého  přítele  z 
Ministerstva  kultury,  že  si  vypůjčil  jeho 
název  pro  svoji  knihu  sebraných 
komentářů. Zatím však není známo, jak se 
k činu pana ministra staví autor původního 
pojmenování  almanachu,  Petr  Veselý 
(LIS). 
Není totiž vyloučeno, že došlo k  porušení 
některého  ustanovení  autorského  zákona. 
Jiný  člen  LIS,  který  si  nepřál  být 
jmenován,  pro  náš  list  potvrdil,  že 
případné  finanční  prostředky,  které  bude  náhradou  požadovat  od 
Mlynáře  soudní  cestou,  by  mohly  výrazně  napomoci  vyrovnání 
deficitního  rozpočtu  LIS  na  příští  rok.    Bagr.



FEJETON V PRAVDĚ SILVESTROVSKÝ

 Dýchám již na tomto světě o málo víc než čtyřicet let, mým koníčkem je 
literatura  a  čtení  knih  nejrůznějších  autorů  a  žánrů.  Proto  jsem  se 
domníval, že o knize vím hodně. Třeba že poradí, poučí, potěší, jak se 
kdysi  psalo  na  balícím  papírů,  v  kterém  našly  dočasné  útočiště  ony 
různobarevné obdélníčky plné písmenek umně poskládaných za sebou, 
aby tvořily třeba román. Ale chyba lávky ... objevil jsem i další funkci, o 
níž jsem dosud nevěděl. A stačilo půjčit si v knihovně knihu Richarda 
Gordona Doktor v domě. Ty z vás,  kteří  se rozhodli  stejnou knihu si 
půjčit,  musím  zklamat,  protože  ne  ve  všech  knihách  stejného  názvu 
najdou to,  co jsem našel  já.  Musíte  mít  štěstí  a  chodit  do novopacké 
knihovny a potom sáhnout po svazku s evidenčním číslem Go 24 015. 
Na straně 8 až 9 jsem objevil tužkou vepsaný text. Domníval jsem se, že 
si snad nějaký student dělal výpisky. Nebo že by snad čtenář autorovi 
radil, jak text obohatit? Ale ne. V knize stálo toto:

„ Zítra mám volno,  a tak zůstanu doma. Stavím se.  Nezapomeň mi  
dnes dopoledne zavolat, budu čekat doma.“

Byl jsem na rozpacích. Mám snad někomu volat? Je to snad výzkum 
veřejného  mínění  obyvatelstva  nebo  zase  nějaká  akce  o  zjištění  IQ 
národa? Nebo že by ... jestli  jsem se, já nešťastník, nevědomky naboural 
do tajné sítě české mafie? Chvilku jsem se snažil hrát si se slovíčky, zda 
v  nich  neobjevím  jiný  význam.  Třeba  že  armádní  stíhačky  zítra 
nevzlétnou, protože nemají dost pohonných hmot, ale schůze velitelstva 
protivzdušné obrany se koná dnes dopoledne přímo na ministerstvu. 

Takže vážení  LISáci,  jestli  se už  v příštím roce neuvidíme,  vězte,  že 
jsem  uvízl  ve  spárech  zrádné  mafie  či  jiné  podezřelé  organizace.  A 
hlavně,  jak nás učili  na vojně:  POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!, 
proto tento silvestrovský fejeton musím rychle ukončit. 
 A pak že čtení knížek je příjemná oddechová činnost. A já byl tolik tolik 
opatrný ..

VáclaV



LITERÁRNÍ HOROSKOP PRO ROK 2004

VODNÁŘ ( 21.leden - 19.únor)
V  roce 2004 se zaměřte spíše na poezii, úspěch dosáhnete ve volném i 
vázaném verši. Minimálně jedno čestné uznání na literární soutěži vás 
nemine. 
 Nejvíce inspirativním měsícem pro vás bude červenec a srpen, takže si 
neplánujte žádnou zahraniční dovolenou, zavřete se v pracovně a piště, 
tvořte, dokud je vám můza nakloněna. 
 Vyvarujte  se  otřelých  výrazů  a  rýmu,  v  zimních  měsících  pozor  na 
rýmu.

RYBY ( 20.únor - 20.březen)
Rok 2004 bude pro vás zlomový, buď přemůžete literaturu vy nebo ona 
vás. Nebojte se jí být věrní, i když vám občas může uvíznout v krku kost 
v podobě ostrého výpadu kritiků nebo poroty na literární soutěži. Buďte 
trpěliví, vaše inspirativní období je v listopadu a prosinci, kdy v rodinné 
pohodě naleznete pod vánočním stromečkem inspiraci.
Během roku si opakujte vyjmenovaná slova po B, chybováním v nich 
své tvorbě podřezáváte větev.

BERAN (21.březen - 20.duben)
V roce 2004 se konečně odvážete, piště hlavně po ránu, kdy budete mít 
dobrou  mysl  a  dokážete  přeměnit  vaše  bohaté  životní  zkušenosti  do 
literárního dílka. Inspirativní pro vás bude především březen a září, kdy 
se  vám  bude  mimořádně  dařit.  Pokud  budete  mít  dostatek  vůle, 
podepíšete  smlouvu  s  nakladatelstvím,  ale  pozor:  Pozorně  si  ji 
prostudujte, může se jednat o podvod, kdy byste mohli nakonec zaplakat 
nad výdělkem.

BÝK (21.duben - 20.květen)
Rok 2004 je pro vás rokem hledání námětů, hodně cestujte, svět vám leží 
u  nohou.  Na  cestách  za  hranice  všedních  dnů  vás  potká  mnoho 
zajímavých zážitků, které bude pro vás hračkou přetvořit v nevšední dílo 
žádané  většinou  tuzemských  nakladatelských  domů,  především  se 
zaměřte  na  milostné  románky pro  ženy a  dívky.  Inspirativní  pro  vás 
budou měsíce duben a červen. Na cestách si dávejte pozor na krachující 
cestovní kanceláře, kapsáře a přenosné pohlavní choroby.

BLÍŽENCI (21.květen - 21.červen)
Až  doposud  jste  si  nezvolili  správné  literární  pole,  pokud  jste  se 
považovali  za  prozaiky,  zkuste  to  s  poezií  a  obráceně.  Třeba  jsme 
doposud  jen  špatně  odhadli  svoje  možnosti,  letošní  rok  vám  dává 



možnost  poznat  vše,  co  je  ve  vás  ukryto.  Inspirativní  pro  vás  bude 
především  únor  a  říjen,  kdy  se  pro  vás  otevřou  netušené  literární 
možnosti, potkáte se s významnou literární osobností, která vám otevře 
oči.
Pozor  na  přílišné  světlo  a  záněty  spojivek,  piště  raději  pozdě  večer, 
nejlépe po půlnoci. Zaměřte se na literární záhady, ale pozor, aby vás 
manželka nenachytala s bílou paní.

RAK (22.červen - 22.červenec)
Ve víně je pravda, proto ji  hledejte. Zaměřte se na literaturu faktu, kde 
jsou  vaše  největší  možnosti.  Úspěch  na  sebe  nenechá  dlouho  čekat. 
Všimněte  si  kolik  významných  českých  či  světových  spisovatelů  se 
nechalo  ovlivnit  při  tvorbě  alkoholem,  nakonec  i  řada  politiků  to  s 
alkoholem daleko  dotáhla.  Rok  je  ale  dlouhá  doba,  proto  doporučuji 

abstinovat  alespoň  v  červnu  a  listopadu, 
kdy chytíte tu správnou slinu.
Ale nezapomínejte na játra a hlavně nikdy 
nepijte sami, vždycky pijte s přítelem nebo 
přítelkyní.  A  nejlepším  přítelem  člověka 
není opice ani pes, ale kniha . 

Děda  Lebeda  zneužil   letošní 
Šrámkovu  Sobotku  ke  svým 
politickým  cílům  a  zahájil  tam  s 
předstihem  předvolební  agitaci  pro 
parlamentní volby v roce 2006.

LEV (23.červenec - 23.srpen)
Blahopřeji vám k úspěšnému literárnímu roku, neboť vaše tvorba bude 
oceněna  v  celostátních  časopisech.  Piště  a  posílejte  svoje  příspěvky 
kamkoliv. Určitě alespoň někde uspějete, nevyhýbejte se ani erotickým 
časopisům a erotickým povídkám. Můžu vás uklidnit, že právě v těchto 
časopisech  se  vyplácení  největší  honoráře.  Rozhodně  v  roce  2004 se 
přihlaste do literární soutěže Řehečská slepice, máte velkou šanci získat 
jednu z cen, neboť Lev je pánem všeho tvorstva a slepice se vás jistě 
zalekne.
Inspirativní  měsíc pro vás je srpen a listopad.  Upozorňuji  vás,  abyste 
neřvali na odpovědné redaktory v časopisech jako lvi, neurgujte poštu, 
na kterou jste nedostali odpověď, mohli byste si tím uškodit

PANNA (24.srpen - 23.září)
V roce 2004 vaše poezie konečně najde uplatnění v literárních novinách 
a  časopisech.  Inspirativní  pro  vás  bude  především  jaro,  zvláště  pak 



květen. Na besedách se čtenáři vás budou obdivovat především náctileté 
začínající  básnířky.  Doporučuji věnovat se především milostné poezii, 
ale pozor: pro vaše umělecké vzplanutí by nemusel mít pochopení váš 
životní  partner.  V básních  používejte  neutrální  výrazy  jako  např.  má 
lásko, nikdy ne křestní jména a už vůbec ne příjmení.

VÁHY (24.září - 23.říjen)
Zamyslete se nad sebou a vaší tvorbou, v letošním roce změníte imidž a 
literární výraz, určitě vám to prospěje. První úrodu sklidíte již v závěru 
roku, když zúročíte, co jste ve dvou inspirativních měsících,  březnu a 
dubnu, zaseli. Přestaňte psát o sobě a začněte si všímat světa kolem vás, 
určitě si i svět všimne vás. Koncem roku čekejte významný dopis, který 
výrazně změní váš literární svět v roce 2005.  Ale nepřežeňte to s tou 
změnou,  nepoužívejte  výrazné  barvy  na  vlasy  a  v  literární  tvorbě  si 
dávejte  pozor,  aby z vašich povídek netekla krev proudem. Raději  se 
přihlaste u nejbližší transfúzní stanice jako dobrovolný dárce krve.

ŠTÍR (24.říjen - 22.listopad)
Ani v letošním roce nezískáte Nobelovu cenu za literaturu, ale zcela jistě 
vám letos neunikne JIVÍNSKÝ ŠTEFAN. Rok končící čtyřkou pro vás 
bude úspěšný, piště všude a stále, neboť inspirativní pro vás bude celý 
rok.  Ale pozor, na podzim se u vás projeví přece jenom únava z tvorby, 
a tak v prosinci piště již jen krátké aforismy. Určité nebezpečí hrozí  při 
psaní historických povídek, mohlo by se vás stát,  že se do povídkové 
postavy vžijete tak dokonale, že vás 21. června budou chtít popravit na 
Staroměstském náměstí v Praze. 

Tíživá  finanční  situace  delegace  LISu  na 
Slovensku přinutila Prochora rozpomenout se 
na staré přísloví:  Co Čech, to muzikant. Po 
zhodnocení  obsahu  klobouku,  jsme  museli 
konstatovat  :  NIC MOC. Žádné dolary,  jen 
slovenská měna.

STŘELEC (23.listopad - 21.prosinec)
Rok 2004 bude pro vás návratem do dětství, proto 
doporučuji  psát  pohádky  a  dětskou  poezii  pro  nejmenší.  Zcela  jistě 
uspějete na besedách ve školních zařízeních, na festivalu Jičín - město 
pohádky a v soutěži MATEŘINEK.  Inspirativní pro vás bude především 
září, kdy při pohledu na prvňáčky s brašnou získáte novou energii učit 
se, učit se, učit se. Nechte se unášet svou dětskou fantazií, ale nepřežeňte 
to a včas zatáhněte záchrannou brzdu, mohlo by se vám stát, že vás v 



parku objeví sousedka s dudlíkem v puse. Mohlo by to pro vás mít vážné 
následky při zápisu do domova důchodců.

KOZOROH (22.prosinec - 20.leden)
Vzhledem k tomu, že vaše znamení sahá do dvou let, jste ideální literární 
obojživelník. Dokážete se uplatnit jak v próze tak v poezii. V letošním 
roce budete úspěšnější v poezii, především v pravidelném verši, kdy vás 
nejvíce  ovlivní  prudké  změny  teplot  v  průběhu  celého  roku.  Krátké 
inspirativní období prožijete na přelomu června a července, kdy se po 
delší době setkáte s osobou, na které vám dříve velmi záleželo. Překvapí 
vás znalostí vaší tvorby a nasměruje vás k dalším úspěchům.
Pozor  si  dávejte  na  úředníky  finančních  úřadů,  vymahače  dluhů  a 
exekutory. Ti všichni by vás mohli sice také překvapit, ale místo vlastní 
tvorby  byste  se  museli  věnovat  jiné  činnosti,  např.  čtení  vyhlášek, 
zákonů a paragrafů. Plaťte proto včas daně z vašich literárních honorářů, 
vyhnete se tím řadě nepříjemností.

HOROSKOP  JE  BEZ  ZÁRUKY.  STÍŽNOSTI  NEPOSÍLEJTE  NA 
ADRESU  REDAKCE,  ALE  PŘÍMO  DO  NEBE,  NEBOŤ  TOHLE 
VŠECHNO JSEM VYČETL VE HVĚZDÁCH.     Váš VáclaV

ŠŤASTNÍ A VESELÍ ...

 Dámy a pánové, 
jak  jsem  již  dříve  avizoval,  máte  nyní 
možnostvypočítat  si  zbytek  života  programem 
Softšlus  rodiny  Šťastných  a
Veselých. Protože stahování programu by vám 
patrně  vzalo  hodně  času  a
peněz z vašich kapes (pokud se nepřipojujete za 
peníze  daňových
poplatníků),  je  zmíněný  program  umístěn 
veřejně  na  adrese
http://www.sweb.cz/intronea/stastni-veseli/
kde se vám okamžitě zobrazí a můžete začít s 
výpočtem. 

 Hodně  úspěchů,  zdraví  a  dlouhá  léta  přejeme  za  rodiny  Šťastných, 
Veselých a  Žantovských.

http://www.sweb.cz/intronea/stastni-veseli/


OTEVŘENÝ DOPIS

Český svaz čarodějnic, výkonný výbor, Ježibabská 7, Praha 8-Ďáblice
Č.j.007296/C/95-BA
V Praze dne 1.4.2003

Pozvánka na slet

Vážená kolegyně,
jako každý rok, tak i letos se bude konat 30 dubna 2003
Velký slet čarodějnic s mezinárodní účastí

Vzhledem k tomu, že jste  jednou  z nejkvalitnějších zástupkyň rodu 
Homo   megeres  obludus,  zasíláme  Vám  pozvánku  s  dostatečným 
předstihem,neboť Vaše účast na Shromáždění,  jako zvláště odporného 
exempláře, jevelmi žádaná. Sraz je ve 20.00 hodin v prostoru Průhonic, 
přistávací plocha bude označena bílým pavoukem. Ve 20.30 hodin přiletí 
formace  čarodějnic  ze  spřátelených  zemí  bývalého  socialistického 
tábora.
Účast  elitních  ježibab  ze  Západní  Evropy  a  USA  je  sjednána.  Po 
slavnostním přivítání roj čarodějnic vzlétne v sevřeném tvaru nad Prahu, 
kde třikrá zakrouží. Poté zamíří k Prčicím, kde ve 22.00 hod. proběhne 
volba Missis and Miss World čarodějnice.
Váš zvláště odporný a smrdutý zjev, příšerná povaha i vystupování
Vás jednoznačně řadí mezi horké favoritky s umístěním v první desítce.
Jedná se o slavnostní a reprezentační příležitost a Vy, svým ukázněným
vystupováním  před  zahraničními  hosty,  můžete  přispět  k urychlení 
našeho vstupu do Evropy. Vezměte si řádně Promazané a naolejované 
koště s odrazovými skly, dle zákona O čarodějnictví č.999/91 Sbírky. 
Koště musí být nové a neometené. Mopy,  smetáky a klekačky nejsou 
povoleny.  Přímo  ideální  je  koště  od  renomované  firmy  "Návnada, 
nástraha, past – Potkan a synové." Vzhledem k předpokládanému létání 
v hejnech je nutné, abyste se dostavila ve střízlivém stavu. Během letu 
(tedy i  přesunu na místo sletu) je nutno dodržovat přepisy platné pro 
přepravu ve vnitrostátních linkách.
Podle nových mezinárodních směrnic není již dovoleno děsit posádky
letadel. Pojištění všech účastnic je zajištěno hromadnou pojistkou
Odborového svazu čarodějnic č.12131313.

S pozdravem Letu zdar!
Vošatka Netopýrů  v.r. generální tajemnice výkonného výboru



---------------------zde odstřihnout (pokud možno nůžkama)-----------------
Přihláška

Vypište pokud možno hůlkovým písmem a odešlete po nejrychlejší sově 
na výše
uvedenou adresu.

Jméno a příjmení ....................................
Přezdívka ...........................................
Datum narození..................
Počet zubů...............Počet očí.............Délka nosu..........
Rozchod v kolenou.........
Výška......Pas.........Prsa......Boky.......
Umělé končetiny (název a počet).............................................. 
Naposledy koupána(přibližně století a důvod).................................
Počet sov, koček, pavouků, ještěrek, hadů, ropuch apod........................ 
..............................................................................

Vlastnoruční klikyhák........................

MĚNOVÁ REFORMA

V souvislosti s chystanými reformami naší vlády se nám s předstihem a 
z dobře informovaných zdrojů podařilo zjistit, že od 1.ledna 2004 bude 
dána do oběhu nová bankovka (viz  obrázek) v hodnotě deset  miliard, 
která má všem škarohlídům jasně ukázat, jak si naše ekonomika stojí.

         (Podle Libových novin Jan Penězokaz)



ŠKODA KAŽDÉHO NEPOZNANÉHO PÁNA

Podle Haliny Pawlowské Václav Franc

 Mé dětství bylo hrozné. Rodiče mě sice velmi milovali, 
zvláště otec, ale jinak jsem si užila svoje. Hlavně s otcem, 
protože  měl  k  režimu  odpor,  ačkoliv  pocházel  z 
Podkarpatské  Rusi,  měl  zároveň příbuzné  v  Německu a 
byl  tudíž  potencionální  nepřítel.  Už  proto  podezříval  i 
sprchu v koupelně, že je rafinovaným odposlouchávacím 
zařízením a domovnici, že je agentkou StB (po roce 1989 
se ukázalo,  že oprávněně).  U sprchy se podezření  zatím 
nepodařilo potvrdit ani vyvrátit.
 Asi v patnácti jsem se podobala tělesnými proporcemi 
ženám asi o třicet let starším. Nevím, kde jsem nabrala ten vysoký zadek 
s  dolíčkovým  špekem  a  prsa,  která  se  zformovala  do  velikosti 
podprsenky 4D. Měla  jsem víc  než  osmdesát  kilo  a  spolužáci  na  mě 
pokřikovali  nejrůznější  nadávky,  jako  například  Manekýnka  z  domu 
potravin či spolužák Šteindler, jinak nesmírně inteligentní, tajně jsem do 
něj byla zamilována již od páté třídy,  se mě nikdy neopomněl zeptat: 
Kdy bude zabijačka!
Šteindlera  jsem  milovala,  sice  platonicky,  ale  milovala,  jmenoval  se 
Michal a měl krásné bílé zuby, které na mě vycenil, když se posmíval. 
Jednou jsem byla  z kamarádkou v mléčném baru a uviděla jsem tam 
Michala,  jak  se  drží  za  ruku se  spolužákem z  vyšší  třídy Romanem. 
Jezdili spolu na kánoi a lodní přátelství jim zůstalo i mimo vodu, později 
jsem se dozvěděla, že spolu adoptovali mladšího bratra mého spolužáka 
Martina,  snad  syna  jednoho  Doktora,  a  teď  ho  společně  trénují,  aby 
vyhrál  příští  olympiádu.  Už  chápu,  že  jsem  nikdy  nemohla  Michala 
zaujmout, protože, kdybych vlezla do kánoe já, tak bychom pádlovali po 
dně. Ačkoliv se otec hrozně snažil, abych vynikala v nějakém sportu.
 Chvíli mě mrzelo, že Michal dal přednost Romanovi a mě pustil k vodě, 
vlastně  od  vody,  ale  v  baru  se  naštěstí  objevil  opálený  holohlavý 
sympaťák  a  zamířil  si  to  přímo k  našemu stolku.  Mluvil  sice  špatně 
česky, ale pochopila jsem celkem rychle, že má o mě zájem. Kamarádky 
nechtěly  překážet,  a  tak  nás  s  Olegem,  tak  se  jmenoval,  nechali  o 
samotě. Pak mě pozval do jedné stavební buňky a byla to láska na první 
pohled.  Už jak zavřel  dveře buňky,  vrhl se  na mě. Moc jsem z toho 
neměla.  Nechtěla  jsem Olega  vyplašit,  že  jsem panna,  neboť  on  byl 



světem protřelý a na moji otázku, kolik měl vlastně ženských, zafuněl a 
hlesl něco jako "mnógo", pak hekl a odvalil se vedle mě, mezi basu piv a 
špinavých modráků. Prakticky okamžitě začal chrápat. Měla jsem to za 
sebou a byla jsem ráda, že právě s Olegem. Snažila jsem se usnout, ale 
nějak  to  nešlo,  tlačila  mě zednická lžíce  pod pravým žebrem a  Oleg 
chrápal čím dál víc. Zamlaskala jsem na něj a Oleg se vzbudil. Vzal si 
pivo,  vypil  jej  na  ex  a  potom  mě.  Připadala  jsem  si  v  jeho  náručí 
bezbranná, malinká a drobounká.
 Od té doby se s Olegem setkávám pravidelně, škoda každého nového 
rána bez  Olega.  Když má Oleg šichtu,  tak za  něj  zaskakuje  někdo z 
kolegů, třeba Boris, Dmitrij, Andrej, Osip, Alexej, Vasil, Feďa a kdoví, 
jak  se  všichni  ti  Ukrajinci  jmenují.  Jsem  ráda,  že  jsem  poznala  tak 
příjemné lidi, na ty české hloupé kluky jsem zcela zapomněla. Snad ze 
mně  bude  mít  otec  radost,  až  se  dozví,  že  Oleg  také  pochází  z 
Podkarpatské Rusi, takže jsme vlastně krajané. Zatím se Oleg ostýchá 
přijít k nám na nedělní oběd a požádat mě o ruku, protože musí hodně 
pracovat, abych se měla jako carevna. Zřídí mně prý hnízdečko lásky, 
tolik mě miluje, abych  se mohla seznámit s klienty z lepší  společnosti. 
Já mám jenom strach, aby, až k nám Oleg přijde požádat o mou ruku, 
nebyl otec opilý jako obvykle, když k nám přijede teta z Pecky, kterou 
otec nesnáší, protože byla členkou ROH.
Když jsme spolu s Olegem sami, šeptám mu do ouška: "Jsem šťastná jak 
JIM!" a  Oleg trochu žárlí,  ale  nakonec řekne:  "Nu što,  kamarad tože 
rad!" Mám jej ráda, třeba pro to, že má smysl pro humor, můj Ukrajinec. 
A Oleg,  když  má dobrou náladu,  má svoje  ponaučení,  je  totiž  děsně 
moudrý: Kolik poznáš mužů, tolikrát jsi ženou!
Snažím se mu přizpůsobit  a  vymýšlím si  také bonmoty a ponaučení. 
Třeba právě teď mě napadlo jedno:

ŠKODA KAŽDÉHO NOVÉHO RÁNA
BEZ UKRAJINSKÉHO PÁNA



Z našich e-mailu aneb Jezte zeleninu, byla zdravá ...

???
No jo, co člověk nadělá, když má na výběr zemřít žízní nebo se něčeho 
napít :-) 
Monika 

???
... a nekaž si slinu Gambrinusem, když můžeš vychutnávat skvělou chuť 
kvalitní Plzně! 
Monika

???
Doporučuji pít mléko. Bagr.
Martin 

???
 ...  nedejte  na rady Martina a  určitě  pijte  pivo,  neboť pro dospělého 
člověka  má  nezastupitelnou  roli.  Dokonce  bylo  publikováno,  že 
nadměrná konzumace mléčných výrobků škodí, neboť zvýšený příjem 
živočišných  bílkovin  dokáže  spolehlivě  odbourávat  vápník  v  kostech 
(vápníkový  paradox).  Lidé  žijící  v  potravinovém  blahobytu  trpí 
zlomeninami krčku kyčelního daleko častěji,  než lidé žijící v chudých 
podmínkách. Neznám nikoho, kdy by vlivem střídmého (každý nechť si 
dosadí,  co  považuje  za  vhodné)  pití  piva  trpěl  nějakými  zdravotními 
neduhy.  Dokonce  Plzeň  12  je  doporučována  k  léčbě  ledvinových 
kaménků. Osobně mléka již mnoho nevypiju, ale správně vychlazenou 
desítku neodmítnu. Kromě útlumových vlivů neblahé účinky nepociťuji. 
Mějte se hezky, krásné léto a spokojené prázdniny Vám přeje Jaromila - 
Cyklomila - teď více. 

???
Pijte si, co chcete, hlavně mně nepijte 
krev. 
VáclaV

Co VáclaV v reportáži ze Slovenska 
zatajil? 
VáclaV  se  na  Slovensku  řídil 
heslem:  VÍNO,  ŽENY,  ZPĚV  (viz  náš  snímek)  !  Ani  promile 
alkoholu v krvi fotografa tohoto snímku nebylo zanedbatelné!



Šla Nanynka do zelí ... Jak by to napsali slavní básníci

(podle Jaromily)

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.

Přišel za ní Pepíček,
pošlapal jí košíček.

Ty, ty, ty,   ty, ty, ty,
ty to budeš platiti.

Karel Jaromír Erben

Ráno, raníčko panna vstala
a košíček si přichystala.
„Půjdu matičko pro zelí,
k vepřové, co je v neděli.“

„Ach, nechoď, nechoď na lupení,
Pepíkovi co věřit není,
chytne tě, mladý ničema
a pověst tvá bude zničena.“

Nemá Nanynka, nemá stání,
pro zelí ji cos pohání, 
kuchařská vášeň ji nutí
dodat jím vepřové chuti.

První lupínek ulomila,
věštba matky se vyplnila.
Josefa statná postava
koš v troskách ležet nechává.

Než záře nebe pozlatila,
svou vášeň draze zaplatila.
A za rok v košíčku – jaký žal,
Pepíček malý zaplakal.



Jaroslav Vrchlický

Byl jednou jeden Pepíček,
muž statný, vzrostlý, smělý
a na poli si nasázel
brambory, řepu, zelí.

Nanynka hezká dívka je,
veselá po den celý,
ta na lupení vyšla si
do Pepíčkova zelí.

Se zpěvem na rtech přechází
na poli dívka mladá
a natrhané lupení
si do košíčku skládá.

Netuší však, že Pepíček
tam z vršku pokukuje
a černá jeho duše již
jí mrzkou zradu kuje.

A číhá tam jak lítý drak
skryt v hustém křoví v lese
a zlost mu nitrem plápolá
a brada se mu třese.

Vzal do ruky svůj hromný kyj
a hnal se dolů srázem
a mocným kyje rozmachem
jí košík rozbil rázem.



Petr Bezruč

Sto roků na pole chodila,
sto roků trhala zelí,
až přišel z Frýdku Pepíček
a složit se v zelí jí velí.

Sto roků s košem chodila,
sto roků byl košík celý,
dneska je košík pošlapán,
kdo ti ho Nanynko zcelí?

Siroty pláčí, mají hlad,
tak jako dříve ho měly.
Přijde den, z šachet jde plamen a dým,
přijde den – bude i zelí.

Marie Pujmanová

Šťastné dítě v chatrných šatičkách
na boso chodila Nanynka, dívka rozmilá.
Po poli běhala celý den.
Doma byl hlad.

Pepík, syn kulaka
na poli přepad ji.
Košík i poctivost,
všechno tak ztratila
pro hlávku zelí.

Únor vše změnil.

Na velkých lánech společně roste
pro všechny zelí.
Kulaci zmizeli, není jich více,
s úsměvem šťastným s traktorem jezdí
a s malým Pepíčkem – Nanynka – družstevnice.



Jaroslav Seifert

Mé sny a dětství bez léčky,
kam jste se náhle poděly?
Modraly se poměnečky
a Nanynka šla do zelí.

Trhala lupen po lupeni,
zpívala, světlem oděná,
až přišel Pepík – sbohem snění –
proč si ho brala, kačena?

No – dopadlo to tak, jak chtěli.
Mé srdce, jen se těžce slož.
On dostal Nánu, Nána zelí –
a na mne zůstal jenom koš.

Antonín Sova

Kdo vám pošlapal košík, kdo?
kdo v posledním stisku léta
v stříbrném soumraku
za lehké závoje mlh skryl slzy loučení
a nechal se hladit laskavými prsty břízek?

Jen José stojící za sosnou
tak zářící v západu slunce
- spojení rukou a srdcí… 

Kdo vás nechal, nevděční,
skrýti si tvář v chladivém zelí?
Proč nutíte polibky vlahé rty
šeptati zmlkle v přemýšlení?

Kdo vám pošlapal košíček?



Otokar Březina

V šílených vírech nekonečných závratí,
zahořklým popelem věčných soumraků,
tisíce mlčenlivých duší jako opilci prokletí,
vešla jsi ty – dokonalá v zelí zázraků.

A hudba pramenů na napjatých nervech
hrajících krvavé sonety
v pošlapaném koši extase,
v étheru bezedných propastí
a v bledých par přízraků.

Před velkými dveřmi Poznání
stáli tu mlčky,
On, Ty a zelí.

Vítězslav Nezval

Poema

Bylo to jednou z jitra v neděli,
Nanynka, které přezdívali Nelly,
šla trhat zelí, zelí, zelí.

Bylo to zelí - nebo bolehlav.
Dopitá láhev. Deset černých káv.
Rodí se báseň. Haf, haf, haf.

Zavřená kniha. Otevřený hrob.
Doluji verš jako zlatokop.
A košíček je trop, trop, trop.



Francois Villon

Balada o couravé Nandě

Lisetko, Žando, Marvelli,
Fanetko, Káčo uličnice,
páteři, žáčci nesmělí, 
namalované krasavice,
stírejte slzy, palte svíce.
Zní poslední má serenáda.
Couravé nandy není více –
vzpomeňte na ni, na neřáda.

Ty její horké pocely, 
ten žár, když vklouzla do světnice,
a vyváděla v posteli,
žes zapomněl i na štěnice.
To byla k sakru milostnice.
A měla vám mě holka ráda. 
Byla jak burtskej ořech v mlíce –
vzpomeňte na ni, na neřáda.

Zrovna minulou neděli
vyšla, jak byly tyhle hice,
pytlačit někam do zelí.
Přišel tam Pepík, zblejsk ji v trice
a dal jí košem do palice.
Chudinka, byla ještě mladá,
zhasla hned jako malá mšice –
vzpomeňte na ni, na neřáda.

Poslání: 
Nožičky měla gazelí,
široké boky, úzká záda
a teď je, chudák, s anděly –
vzpomeňte na ni, na neřáda.



Vladimír Majakovský

Ratata bum
hromy 

 třeskly,
Nanda se

pro večeři 
krade.

Loupežník v zelí
drzý,

smělý,
na ni tam číhá.
Tma je všude.

Rozlámal košík.
Rozkop jak smetí.

Přes pole
zleva

levá
levá

Krasnoarmějci
letí.

Přilehnou k líčku
      na políčku,

zadrhnou kulaku
kol hrdla smyčku.

Za všechny,
za Rus,

za 
Revoluci.
Za krásu dychtivou

bubnujte 
kluci.

Kdo je tu pánem,
kdo tady 

velí?
komisař rudý

rozkročen
v zelí.



ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 Nedávno jsem serfoval po internetu a narazil jsem na velmi zajímavé 
stránky, o kterých bych vám dnes chtěl napsat více. Jedná se o stránky 
Svědků Kedlubnových a musím napsat, že po důkladném prostudování 
všech zde uveřejněných materiálů jsem se stal  zcela jiným člověkem. 
Proto  vám  všem,  kteří  snad  ještě  váháte,  doporučuji  otevřít  stránky 
www.kedlubny.zde.cz,  kde  se  dozvíte  vše  podstatné  o  Svědcích 
Kedlubnových, dědu Ufelovi a dalším kontaktech.
 Nenechte  si  ujít  jedinečnou  příležitost,  jak  se  stát  novým a  lepším 
člověkem.

Mrkoslav Petržilka

Krátká ukázka z tohoto servru:

Pokud  máte  i  po  pečlivém  přečtení  celého  poselství  od  našich 
kosmických přátel nějakou otázku, zeptejte se! Kontaktujte náboženskou 
společnost  Svědkové Kedlubnovi na adrese kedlubny@seznam.cz  , kde 
můžete  svoji  otázku  položit  přímo  našim  kosmickým  přátelům 
prostřednictvím  uvedeného  následujícího  formuláře.  Kosmičtí  přátelé 
vám odpoví ihned, jak jen to bude možné.

Hodně úspěchů na vaší cestě za lepším životem v novém, krásném světě. 
Svědkové Kedlubnovi 

Stará mořská víla aneb ani dovolená 
není místem k zahálení, jak se o tom 
přesvědčila Jaromila

mailto:kedlubny@seznam.cz


ŘEKNI MI, CO BYS ČETL ...

 Do  rubriky  Řekni mi, co čteš ... se telefonicky ozval pan Horymír, 
který  by se  rád podělil  o  své  čtenářské  zážitky.  Název  rubriky  jsme 
museli nakonec pozměnit, neboť ... viz následující  autentický rozhovor:
Redaktor (R): Pane Horymíre, čtete rád?
Horymír (H): Ano, ale ...
R: Jaké ale?
H: Já totiž ... neumím číst!
R: Tak nám alespoň povězte, co byste četl, kdybyste uměl číst?
H: Éééé!
R: Kdo to napsal?
H. Óóóó!
R: To bude zřejmě nějaký začínající autor?
H: Ááááá!
R: Skutečně zajímavé, celý život se zabývám literaturou a teď na stará 
kolena tohle.
H: Ííííííá!
R: Jestli dobře slyším, řehtá vám tam Šemík nebo nějaký jiný osel! Tak 
vás nebudeme zdržovat, děkujeme za rozhovor a utíkejte k Neumětelům!

SOUTĚŽ O NEJKRATŠÍ ROMÁN

Český svaz  čtenářů vypisuje soutěž pro literáty amatéry i profesionály o 
nejkratší  román.  „Kdo  má číst  ty  mnohasetstránkové  nesmysly,“  říká 
předseda svazu  Časomil Úsporný. „Je třeba napsat romány do dvaceti 
maximálně třiceti slov,“ jinak se román na našem trhu nemůže prosadit. 
Práce v šesti kopiích o maximálním rozsahu 30 slov posílejte na adresu 
Český  svaz  čtenářů,   Časomil  Úsporný  –  předseda,  Úvodníková  16, 
Praha .  K soutěžní práci připojte lístek s otisky prstů, údaji o objemu 
hrudníku, pasu a boků. Nejlepší práce bude vydána knižně nejpozději do 
vyhlášení  příštího  ročníku  soutěže.  Práce  posílejte  do  31.prosince 
2003. Vyhlášení  se  bude  konat  pravděpodobně  ve  velkém  sále 
v Bohnicích za účasti všech členů poroty, kteří již do Bohnic jeli napřed. 
Za zaslané příspěvky předem děkujeme.

KOBRA   
Kulturní občasník regionálních autorů
Vydává Literární spolek při Městské knihovně v Jičíně
Připravil : Václav Franc, K Hájku 1724,  509 01 Nová Paka
Ročník 4.  Příloha Silvestrovská Kobra (prosinec 2003). 
Všechny uvedené údaje nelze brát vážně (bez záruky).
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