
Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“ 
 

34. a 35. číslo deníku (snad) pro radost (snad), 25. a 26. 4. 2020, připravili oZS, ZE, DFB a ŘČN 

 

Myšlénečka na nedělu 
Moji milí, 
snad se situace dostává pomalu do „normálních“ kolejí. Vládní opatření se rozvolňují, lidé už 
nemají tolik strach, je vidět více lidí pohromadě než dva, prostě sluníčko táhne ven. Možná nás 
napadne, jestli bude doba po koronaviru stejná jako před ním. Doba může být stejná, ale my 
bychom měli tento čas smysluplně využít. Nevracejme se do pomyslných Emauz, tedy do toho 
starého života bez smyslu. Je tady jedinečná nabídka. Zaměřme svůj život k životu věčnému. Tedy 
k životu také po smrti. Ta cesta je v Ježíši Kristu. Tak neváhej a ptej se po něm.    

 

Receptíček 
Johuana to je manna (porce pro 24 lidí) 

Vezmi housenku, uřež noženku,                     (Sosík : česnek, sůl, saturejka, olej. 
nalož do sosíku, pusť si tu muziku,                 Proč Johuanu nožky bolej? 
kterou máš rád a pojď grilovat.                        Místo nožky vezmi radši sója - plátek,  
                                                                    dej chudince Johuaně svátek. 

 

História planéty Msulokua 

8.kapitola  

Fúkal rumázgavý vietor od severu, keď Hesuo letel s Kuiljou na húsenici, ktorá bola veľká ako vlak. Bola to 

húsenica Johuana potomok húseníc, čo kvílili hrozným hlasom v dávnych fantastických časoch. Je to veľmi 

hrozná chvíľa pre Hesua, lebo musí ratovať Uipov pred hroznými húsenicami. Tie zaútočili na Uipov, lebo 

chcú ich územie, lebo majú málo miesta v svojej zemi. Hesuo skočil na Johuanu a snaží sa ju pichnúť do 

zadku konárom vŕby, to pôsobí ako poistka proti kvíleniu húseníc. Podarilo sa mu to. Johuana nemôže 

kvíliť, lebo  konárom bola  umlčaná. Tieto húsenice sú naopak, vyzerajú, že je to hlava a je tam zadok. 

Pokračovanie, keď sa Hesuo spamätá z toho kvílenia. 

 

9.kapitola  

Zrazu sa objavil Bobino, Oatio náčelník, so svojou africkou priateľkou Hoidou, tiež to bola Oatijka. Mali 

mnoho prútikov vŕby, a tak umlčali všetky húsenice. Uipovia boli šťastní, lebo hydry mali zase konečne 

rozum v poriadku, keď už nerumázgali tie húsenice. Uipovia mali hydry ako domáce zvieratká a začali sa o 

ne báť, lebo strácali rozum. Hesua, Kuilju, Bobina  a Hoidu nosili na rukách, keď umlčali húsenice. 

Pokračovanie, keď ich pustia. 

 



Slovíčko a čmáráníčko o mazlíčkoch 

Janíček můj mazlíček, nebo spíš mazel, velký jak kozel. Taky tak skáče, jako to ptáče,  

spíš pterodaktyl, ano, právě zavyl, šíří tak poplašné zprávy (sanitka houkající, oheň doutnající), 
vaří zlodějům kávy, místo hlídání, slépky nahání. Nedám na tebe dopustit ani trošičku, můj 
chlupatý, veselý, věrný přítelíčku! 

Je tu ještě Sárinka, babiččina mini psinka. 

Kamarádka posílá obrázek svého Kocúra, není to žádný mňoukající Mura, je to správný pes, zná 

ho celá ves. 

Má taky Hodaře - kocoura, co se furt po myších hodech courá. 

 

Janíček                                                                    Hodař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocúr                                                                                                            Sárinka 


