PRO INSPIRACI - PRVNÍ PÍSMENKOVÝ PŘÍBĚH PANA POHODY
Připravila mostecká publicistka Lucie Bartoš.
Pan Pohoda pije při práci pouze pampeliškové pivo. Podivné? Pravda. „Přičtěte Pohodovi
podivuhodnou povahu, přírodní přístup, přehnané preference,“ přitakávají Pohodovi přátelé. Pantáta
Pohoda prostě podporuje přírodní principy plus prazvláštní pitivo. Paní Pohodová pláče pokaždé,
pokud pospíchá Pohodovi pro potravinový proviant, pro přednostní „pitný pokrm“. Proč? Poněvadž
prodavačka prachšpatně posílá požadavky producentům piva: Pampeliškové pivo pánbůhví proč
potřebuje pro pravou pohodu, pro pracovní podporu, prostě
pouze puntičkář Pohoda. Peněženka plná peněz platí, pravda. Prodejci prý prostě potřebují plno
pampelišek pro pár půllitrů piva. Pampelišek pozbývají. Proto Pohodová přichází pohotově pomoci.
Počíná pěstovat pampelišky! Po pár pokusech produkce poroste, přichází
překvapení: Pampeliškami Pohodovi přímo plýtvají! Po půlroce Pohoda poutavě povídá příběhy, popíjí
poklidně pampeliškové pivo, píše povídkovou poučnou publikaci – poradí podobným „pampeliškářům“
a pijcům. Přijďte pobýt, přijďte popít! Pět peněz postačí, pivo poteče proudem. Pohodovi počínají
provozovat pivovar - pivnici. Po prázdninách podraží, pospěšte, propásnete příležitost!“

TIPY JAK NA TO…
Rozhodně se netrapte, pokud z vás hned napoprvé nevypadne celá věta se slovy na P. Není to
jednoduché. Máme pro vás pár cvičení a návodů, jak si nabrousit jazýček.
Mostecká publicistka Lucie Bartoš, autorka prvního písmenkového příběhu, radí jít na věc jedním
z těchto způsobů:
1) Buď máte už nápad, na jaké téma, tedy o čem chcete psát – napište si pár vět tak, jak vás
napadnou. Pak teprve hledejte synonyma k těmto slovům, aby byla vždy na P. Když si
nebudete vědět rady, klidně vezměte k ruce Slovník synonym, možná vás někam navede.
2) Nebo si zkuste nejprve napsat sumář výrazů na P, která jsou tak obecná, že je určitě budete
moci použít. Hlavně jsou důležitá slovesa. Hodně vám při hledání příhodného slovesa mohou
pomoci předpony (například místo být tu se dá prostě jednoduše říci pobýt a podobně).
3) Když si nebudete vědět s nějakým vyjádřením věci či stavu rady, pomoci mohou i citoslovce.
Zkuste si jich pár „připravit“:
Prásk!
Pche! Pchá!
Pssst.
Prrrr!
Někdy pomohou sdělit přesně to, co chcete, když ne a ne přijít na to pravé slovo.
4) Také si připravte skupinu předložek na P, i s nimi byste totiž mohli narazit na zádrhel.
5) Důležité pro zdůvodnění nějaké věci mohou být ve větě i spojky. Také jich pár lze použít:

protože, pakliže, poněvadž, právěže, přestože atd.

