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První stopětka vyšla 19.1.2010 na Zvířetníku na Neviditelném psu. Nebyl to náhodný počin.
Tehdy se kvůli plánovaným registracím návštěvníků na NP intenzivně připravoval přechod
Zvířetnické komunity, která registrace v té době odmítala, na nově zřízený web Náš Zvířetník.
Byla to přece jen riskantní akce, a proto jsme s Dede, která v té době Zvířetník, resp. Náš
Zvířetník vedla, usoudily, že by bylo dobré přijít mimo pravidelné úterní Klokánie ještě s dalším
seriálem.

Z tohoto důvodu první stopětky vyšly ještě na Zvířetníku na Neviditelném psovi, pak chvíli
souběžně vycházely na Zvířetníku i na Našem Zvířetníku, a posléze na Našem Zvířetníku. Tam
setrvaly s prázdninovými pauzami až do června roku 2012. Potom se ještě párkrát objevily v
říjnu a listopadu roku 2012 – tehdy došlo k tomu, že Dede v řízení redakce svazovala
pravidelnost stopětek, na kterou jsem byla zvyklá a se kterou jsem jedině uměla pracovat. Chvíli
jsme tedy na podzim 2012 zkoušely jiný model, občasný, nepravidelný, ale nešlo to. Proto
stopětky na Našem Zvířetníku skončily 23.11.2012 stopětkou s pořadovým číslem 107.

V každém případě to bylo mnohem víc, než jsem si vůbec mohla na začátku přát a v co jsem
mohla doufat – v zimě roku 2010 jsem uvažovala o konci stopětek v řádu několika týdnů,
maximálně měsíců. Díky laskavé čtenářské podpoře a přízni Zvířetníků jsem je nakonec psala
téměř tři roky (školní roky, bez hlavních prázdnin).

Na základě projeveného zájmu čtenářů jsem se k psaní stopětek vrátila v listopadu 2013 v
rámci azylu, který byl Zvířetníkům poskytnut na spřáteleném fóru Hadopasi. Od 3.1.2014 pak
začaly stopětky opět pravidelně vycházet na znovuotevřeném Zvířetníku na Neviditelném Psovi.

V květnu 2014 jsem stála před další volbou. Vzhledem ke změně na pozici šéfredaktora
Zvířetníku a k souvisejícím změnám v redakčním plánu nebylo možné počítat s pravidelným
týdenním prostorem na stopětky. Takže padalo do úvahy buď s nimi skončit, nebo je psát
nepravidelně. Nebo?
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Až dosud můj pěkný web, za jehož vytvoření a údržbu vděčím Bedě, sloužil jen jako archiv
článků, které už před tím vyšly na Zvířetníku (Našem Zvířetníku). Rozhodla jsem se, že je
načase web začít normálně používat a přestat se stěhovat se stopětkami sem a tam.

Jsem moc ráda, že jste si, moji milí čtenáři, za nimi našli cestu sem, na můj web, případně na
můj facebook.

A proč se to vůbec jmenuje stopětky? No protože… ale proč to psát znovu? Vysvětlení najdete
hned v té první stopětce .

Stopětka, která vyšla 1. ledna 2015, má pořadové číslo 169. Je to pro mě neuvěřitelné číslo.
Děkuji vám za váš čtenářský zájem, bez kterého by nemělo smysl psát.

Protože těch stopětek už je tolik, že pro mě samotnou je někdy obtížné nalézt některou
konkrétní, rozhodla jsem se utřídit je podle let, kdy vyšly, bez ohledu na to, že v některém roce
jich bylo napsáno podstatně méně než v roce jiném.

Ještě jednou vám děkuji za váš zájem a přeji vám hodně zdraví, pohody a radosti v novém
roce.

Vave
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