
Dita B. 

Kdo nezažil, neuvěří, 

co se děje ve světě 

kvůli čínské speciální 

netopýří dietě.  

 

Nový virus má se k světu,  

hladový je velice,  

žere hlavně těstoviny,  

mouku, rýži, kvasnice. 

 

Lidé začli panikařit: 

"Z čeho já teď budu vařit? 

Vyhladovím vir a basta." 

A tak národ začal chlastat.  

 

"Zavřít školy!", velí vláda. 

Pro rodiče krutá zrada. 

Mnozí trpce zhodnotili, 

že génia nezplodili. 

 

Vláda dále nařídila  

pozavírat obchody, 

co je ale katastrofa - 

zavřely i hospody.  

 

Co teď dělat s volným časem, 

co si jenom počneme? 

"Táto, já mám dobrý nápad,  

roušky si šít začneme." 

 

Roušky tam a roušky tady,  

všichni šijí roušky,  

některé jsou se šňůrkami, 

některé jsou s oušky. 

 

Všichni tváře zahalují, 

vyzývají virus na boj.  

Já si doma hlavu lámu, 

komu jsem to řekla ahoj. 

 

Celostátní karanténu  

vyhlásila vláda,  

je to sice dobrý psycho,  

zatím to však zvládám.  

 

Mezitím už koronavir 

zaplavil nám celou zem, 

i Litovel začíná se 

zamořovat Covidem. 

 

Krizový štáb málem kleplo, 

teď začne to pravé peklo.  

Hygienik vyškolený 

byl nějaký popleta,  

rozhodl se, že Litovel 

odřízne dnes od světa.  

 

Nápad za sto milionů,  

uzavřít nás v regionu. 

Policajti na hranicích  

bedlivě nás střežili, 

asi měli velké strachy,  

abychom to přežili.  

 

Hned přiběhli novináři, 

ptali se nás, jak se daří.  

Každý večer Rey i Lucka 

řeší, kdo tu kýchá, kucká. 

 

Ze starosty je teď hvězda,  

to se hned tak nevidí,  

rozhlas, fejsbúk, televize... 



Herci jenom závidí.  

Večer v 8 na značkách  

stojí celé sídliště,  

balkóny a okna změnily se 

v provizorní jeviště.  

Tleskáme a děkujeme 

všem IZS složkám, 

je to pro nás rozptýlení 

a kulturní vložka. 

 

Povzbudivá různá hesla  

Viktor na nás haleká, 

s čelovkou ho nepřehlédnem, 

je vidět už zdaleka.  

 

Po sídlišti běhá, mává,  

že jsme skvělí, děkuje,  

že to všichni spolu zvládnem, 

hlasitě nám slibuje. 

 

Tak nám tu teď život plyne, 

postupně nás testují,  

někdo sedí v karanténě, 

jiní venku bojují.  

 

Doktoři a prodavačky, 

popeláři, hasiči,  

pošťáci, štáb, lékárníci... 

Nás tenhle vir nezničí. 

 

Zatleskejte sami sobě, 

my to zvládnem v téhle době.  

My ten virus porazíme, 

a společně zvítězíme! 

 

Lucie D. 

Začalo to nevinně 

netopýrem až v Číně. 

Virus neznal hranice,  

rozmohl se velice.😏 

 

Na Litovel udeřil,  

nikdo tomu nevěřil. 

Karanténa, roušek šití, nebylo to skoro k žití 😷 

 

Zvládli jsme to, tleskali, 

“vězení” jsme přečkali 

❤️❤️❤️ 

 

Nalezli jsme pokoru,  

podporu a vlídnost. 

Ať je brzy po koru! 



Ponechme si střídmost🙏 

 

Za pár let si vzpomeneme 

u muzea s rouškami: 

Jaro 2020- něco jako Tsunami🙉 

 

Kateřina D. 

S lyžaři k nám přijel Covid, 

rozhodl se chvíli pobýt. 

 

Naši zónu hlídaj složky, 

- situace tak na dámské vložky. 

Nečekaná dovolená, 

nesrazí nás na kolena! 

 

Pro rodinu máme čas, 

Kohoutovi šedne vlas😮! 

Šijem roušky, tleskáme, 

Vire - my se nedáme! 

 

My uneseme tuto tíhu, 

sklepy máme plné lihu😉🥂! 

 

Hana K. 

ZE SRDCE....  

Přejeme všem ze srdce, klidný čas bez deprese, také řádně pevná ouška, ať nám 

na nich drží rouška. Ořezávatka mi nejsme, Lidi!!! Zvlášť, když to tu Kohout 

řídí. Tahle COVID potvora, půjde rychle ze dvora!!! 

Pak rozjedem MEGA PÁRTY, Budem líbat všechny na rty. 

Hektolitry piva dáme, vesele si zazpíváme: 

Jak jsme COVID porazili, 

ZA SEBE SE POSTAVILI ❤️❤️❤️ 



Yvona M. R.  

Kde se vzal, tu se vzal, 

zakerny covid se nam ukazal. 

Patrame, ci je to asi vina, 

v TV tvrdi, ze z Made in China. 

 

Pokud tohle pravda je, 

cesky narod nad nim vyhraje. 

Kohoutci nam pomahaji, 

domaci desinfekci taky maji. 

 

Obcas nam rozhlas stavkoval, 

to jen pro odlehceni vtipkoval. 

Nevidime rodiny a svoje zname, 

prazdniny ted dlouhe mame. 

 

Meli jsme i vlastni hranice, 

bez rousky nepronikla ani slepice. 

Zataras vsak bylo malo 

a par bezencu nam utikalo. 

 

Az tu ludru porazime, 

na tabor s Viki vyrazime. 

Povleceni na rousky rychle mizi, 

pomahat nam neni cizi. 

 

S vnitrni desinfekci to prezijem 

a do zasoby si rousky nasijem. 

Spolu to vsichni zvladnem, 

my na kolena preci nepadnem. 

 

 



Maruška Š. V.  

Do školy se nemůže, počítač nám pomůže. 

Do lesa už můžem trošku, musíme mít ale roušku. 

V televizi dokola, pořád běhá korona. 

Už se na to nedá dívat, budeme si radši zpívat. 

Až to všechno pomine, opijem se povinně. 

Potom půjdem do práce, bude velká legrace. 

Starosta je šašek Viky, dělá samé cukrbliky. 

Ze starostí šedé vlásky, občas také velké vrásky. 

My se ale nedáme, kovida si podáme. 

 

Markéta V. 

NAŠE RODINA za časů Covid19 

 

Změnil se nám režim dní, 

je to velmi zásadní. 

Z Číny do Čech dorazil, 

známý pán Corona Vir. 

 

V izolaci se nacházíme, 

máme času o trochu více. 

Ranní kávu nestíháme, 

k šití roušek usedáme. 

 

Mezitím si dětičky, 

nachystají barvičky. 

V této době coronové, 

máte školu doma, děti moje. 

 

Školák se dost vymlouvá, 

za roušku se však neschová. 

Sešitů a pravítek, 

mám v šuplíku dostatek. 

 

Učení je velká dřina, 

výsledek je však príma. 

Předškolačka maluje, 

a na bratra žaluje. 

 

Hádají se, popichují, 

ale učení se nevěnují. 

Malý bráška toho využije, 

a do kuchyně rychle pluje. 

 

Než rodiče spor rozsoudí, 

Tom nám snědl snídani. 

Copak bude k obědu? 

To teď říct fakt nesvedu. 

A tak jsme dnes o hladu, 

do obchodu nedojdu. 

Byla jsem tam v pondělí, 

teď můžu po neděli. 

 

Jednou týdně na nákup, 

a hned domů coby dup. 

A nezapomeň na důchodce, 

ti nakupují ráno přece. 

 

Pak v rychlosti nakoupím, 

ať nechytnu ten čínský vir. 



Zná ho celá Evropa, 

je jasný, že i litovelská drobota. 

 

My se viru nebojíme, 

společně se ochráníme. 

Roušky, štíty, rukavice, 

pomůžou nám všem nejvíce. 

 

Velikonoce za dveřmi, 

oslavíme s rodinou. 

Na procházku vyrazíme, 

tou naší malebnou krajinou. 

 

Po cestě se však proutek najde, 

a na ty ženy, taky dojde. 

Návštěvu si domluvíme, 

až ty roušky odhodíme. 

 

Věřím, že to bude zakrátko, 

jinak použiji telefonní sluchátko. 

Mějte se krásně, mějte se fajn, 

tímto Vám dobré časy posílám.

 

 

Vlasta H.  

Litovel je krásné město, 

jeden problém máme přesto. 

Bojujeme s velkým virem, 

nezničí se ani lihem. 

 

Buďme k sobě stále milí, 

to posílí nejvíc lidí. 

Pravidla a optimismus, 

to porazí tenhle virus. 

     

 My se ale nedáme, 

 všechno spolu zvládáme! 

 

 

 

 

 



dcera Marcely Š. 

 

Už jde, už jde a ladí trumpetu, koronavirus už asi 14 dní je tu.  

Lidé, lidé nepropadejte panice, možná půjdete jen do nemocnice.  

Ó né, ó né, to je snad zlý sen. Tohle krutá realita bude asi jen.  

Doufám, že je to strašná lež, že počet mrtvých nevystoupá vzhůru jako věž.  

Lidé věřte čemukoli, jako ve vězení je Litovel i okolí.  

Kde je, kde je asi ve vzduchu, škoda, že ho nelze najít po čuchu.  

Lidé nikdo vás nenutí, nejlepší je doma ležet zamknutí.  

 

Veronika V. 

Přepad nás covid, 

zahnal nás do kouta, 

my se však neleknem, 

my máme Kohouta! 

 

Tak roušky na ústa  

a zbraně vzhůru, 

my máme kuráž 

a odvahy fůru. 

 

V Litovli sportujem, 

jsme plni sil, 

na nás si nepřijde  

koronavir! 

 

Až ho v tom nelehkém souboji zničíme, 

na zdraví připijem a chmury zajíme. 

 

Pozn.: Básně byly z facebookových stránek a z e-mailové korespondence uveřejněny v původním autorově znění 

(nebyla tak doplňována např. diakritira apod.). 

https://www.facebook.com/veronika.latalova.9?comment_id=Y29tbWVudDoxNjE3MDg5NDMxNzc2MzkyXzE2MTcyMjE3Mzg0Mjk4Mjg%3D

