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Máma 
 
 

S maminkou jsi jako jarní kvítí. 
Pohledem tě zahřeje. 
Sluníčko jí denně z očí svítí, 
i když jsou venku závěje. 
  
K matce vždycky můžeš přijít 
a nemusíš se bát, 
že nepřijme tě v tuto chvíli, 
že jdeš nevhod snad. 
  
Máma je přístav, kam se vracíš 
i ze vzdálených cest. 
Jsou lásky, různou dobu trvající, 
však tato stálá jest. 
 

 
 
Láskyplná křídla 
 
Mámo naše milá, 
moje milá mamko, 
postýlka jsi byla 
a já kojeňátko. 
  
Peřinkou jsi byla, 
když byl venku mráz. 
Láskou jsi tříbila, 
co bylo špatné v nás. 
  
Jako křídla ptačí 
svá ptáčátka chrání, 
i nás chránívala 
láska mojí mámy. 
  
Děkovala jsem Ti 
za tvoje oběti. 
Dobře si vědoma, 
jak čas rychle letí. 

 
Autor: Jarmila Králová ze Staříče, 

„Básničky lásky“ 
web: www.jarmila.estranky.cz 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Unikátní survival 
proniká i do Evropy 

 

 

Hlavní myšlenkou Generali survival 
je integrovat klání paraplegiků do závodu 
nehandicapovaných. Tento projekt ve 
světě nemá obdoby: obě kategorie měří 
síly v několika průnikových disciplínách. 
A emoce vozíčkářů po závodě jsou samo-
zřejmě stejné jako u nehandicapovaných 
závodníků. 

V Poněšicích u Hluboké nad Vltavou 
odstartoval 8. června (dvě hodiny před 
půlnocí) 11. ročník čtyřiadvacetihodino-
vého nonstop závodu dvojic v pří-
rodním víceboji, spojený s 2. ročníkem 
stejného závodu vozíčkářů. Na start se 
postavilo přes třicet párů sportovců, 
z toho devět handicapovaných s dopro-
vodem. Velkým uznáním pro pořadatele 
byla i účast pozorovatelů z francouzské 
Université Joseph Fourier Grenoble. Uči-
telé tamní pedagogické fakulty projevili 
zájem zorganizovat podobný podnik           
a načerpat před tím zkušenosti z Čech. 

Těsně po startovním výstřelu začalo 
pršet a patrně nikdo ze závodníků nepočí-
tal s tím, že skoro dvacet hodin stráví ve 
vodě, chladu a bahně. Extrémní nečas byl 
velkou zkouškou i pro pořadatele, kteří na 
rozloze téměř sto kilometrů čtverečných 
museli udržet v chodu dvacítku disciplín. 
Závod se sice obešel bez vážnějších zra-
nění, ale pět dvojic boj v extrémních pod-
mínkách (kdy se například vozíky až po 
náboje bořily do bahna) vzdalo. 

A o jaké disciplíny vlastně šlo? Noční 
i denní orientační běh, jízdu na čtyřkolce, 
horském kole i handbike, lezení po umělé 
stěně, slalom na divoké vodě, plavání, 
golf, střelbu z luku i pistole, jízdu na 
vozíčku pro nehandicapované závodníky 
a další. V kategorii vozíčkářů zvítězili 
Zdeněk Krupička a Čestmír Procház-
ka. 

Po velmi náročných výkonech spor-
tovců i pořadatelů lze předpokládat, že 
tento tradiční závod si svoji jedinečnost 
podrží do dalšího ročníku a stane se snad    
i „vlajkovou lodí“ pro Evropu. 

(di) 
Foto: Míra Rygl 

 

 

Poezie z Vašeho pera
 


