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Když tone loď a má pod čarou ponoru 
díru velikosti vrat do stodoly, 

rozumný kapitán neposílá plavčíka natírat stožár. 
 

Jan Procházka  
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Vážení přátelé! 
Ukazuje se, že těžší časy zatím nekončí. Použil jsem slovo těžší, ale 

nikoliv těžké. Uvědomme si, že opravdu těžké časy byly za obou 
světových válek. A po té první přišla i pandemie chřipky tzv. španělské, 
která zabíjela lidi, oslabené válečnou podvýživou, po milionech. Aspoň 
toto nám nehrozí, když budeme dostatečně disciplinovaní a důslední. 

Především věkově starším a zdravotně postiženým patří naše 
doporučení: starejte se nyní především o sebe a o své zdraví. To není 
sobectví, to je naopak to nejlepší, co nyní můžete udělat i pro druhé. 
Buďte vděční za profesionální práci lékařů, sester, hasičů, policistů, ale 
dobrovolnickou výpomoc přenechejte mladým a zdravým. Dobrovolník, 
který sám může selhat, není moc platný. Dbejte, abyste tím, že se pilně 
snažíte řešit své vlastní problémy, uvolnili profesionálům ruce pro 
všechny potřebnější, kterých je bohužel víc než dost. (Víte například, že 
tzv. elektronický recept může být doručen na jakýkoliv mobilní telefon 
– ne tedy nutně tzv. chytrý – jako jakákoliv jiná SMSka?) 

Věnujte se nějaké užitečnější činnosti, než je hltání zpráv o nových 
nakažených a mrtvých (koho znervózňuje povídání v televizi, ať si 
přečte vše podstatné v rychlosti na teletextu, pak bude v obraze a bez 
rozčilování). Dobrý je úklid doma, tím spíše, když dříve na něj moc 
času nebylo. Řešte hlavolamy, doporučuji hlavolamy střední obtížnosti, 
abyste se na ně museli trochu více soustředit, ale přesto je nakonec 
vyřešili úspěšně, což se u hodně těžkých často nedaří. Čtete knihy. 
Dobrá kniha je lepší spousty blábolů od různých pisálků na internetu. 
Nenadávejte Číňanům ani Italům, nenadávejte politikům (v době, kdy se 
situace mění každým okamžikem, se splést mohl každý; a těm, kterým 
z gruntu nevěříte, budete mít dost času spočítat to až při volbách). 

Telefonujte, esemeskujte a mailujte. Hlavně svým přátelům a 
blízkým. Třeba právě oni zrovna na Vás myslí. Ostatní není teď 
důležité. 

Dbejte na dostatek a kvalitu spánku, ten je pro imunitu velice 
důležitý. Neničte si imunitu nadměrným kouřením (pokud s tímto 
zlozvykem hodláte úplně přestat, možná bude lépe, když počkáte, až na 
to bude více klidu, nelamte to přes koleno) ani alkoholem (nezkoušejte 
z desinfekce vyrábět kořalku, když se Vám to nepovede, pokazíte si 
žaludek, když se Vám to povede, je to zase trestný čin). 
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Strava bohatá na ovoce a zeleninu a vůbec vitamíny nemůže škodit, i 

když samospasitelná není, zato různé „zaručené recepty“, zejména když 
se přeženou, mohou být i škodlivé. 

A pokud tohle vše už sami dobře víte, přijměte, prosím, moji 
omluvu. No, a pokud se v době omezené výuky ve školách podílíte na 
vzdělávání svých dětí a vnoučat, hledejte vzor raději v Janu Ámosovi 
Komenském než v katu Mydlářovi. 

 
Jménem redakce 

Jan Bázler 
 

P.S.: Citát měsíce jsme vybrali od předního spisovatele a scenáristy Jana 
Procházky (4. února 1929 Ivančice – 20. února 1971 Praha), významně 
činného za Pražského jara. Za své kritické postoje patřil v době 
„normalizace“ k zakázaným autorům. Je otcem spisovatelek Ivy 
Procházkové a Lenky Procházkové. Citát pochází z jeho publicistické – 
svého času rovněž přísně zakázané – knihy „Politika pro každého“ 
(1968, Mladá fronta). 
 

* * * 
 

 
Prof. Josef Pekař – náš krajan 

 
Ve víru aktuálních problémů poněkud neprávem zapadlo významné 

kulturní výročí – 150 let od narození Josefa Pekaře (* 12. dubna 1870 
Malý Rohozec, dnes součást Turnova –  + 23. ledna 1937 Praha). 

Josef Pekař byl nejen významný historik, ale i myslitel. Prof. Václav 
Černý, literární kritik a přední disident, ve svých pamětech uvádí Pekaře 
vedle Tomáše Garrigue Masaryka a Františka Xavera Šaldy jako 
nejvýznamnější prvorepublikové myslitele. Shodou okolností všichni tři 
nás opustili v roce 1937, což jako by bylo předzvěstí neblahých časů 
následujících. Lišili se profesním zaměřením i názory a mezi sebou 
vedli i polemiky, ale navzájem se chovali v úctě (na rozdíl od některých 
svých méně významných přívrženců). 
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Josef Pekař zahájil svá studia na gymnasiu v Mladé Boleslavi, kde 

později i učil. Naše gymnasium nese s oprávněnou hrdostí jeho jméno. 
(V budově v Palackého ulici, č. p. 211 založené 1903, tehdy navíc jako 
reálka, ovšem Josef Pekař už působit samozřejmě nemohl.) 

Velkou láskou Josefa Pekaře byl hrad Kost, o jehož dějinách napsal 
podrobnou několikasvazkovou knihu. Dějinné události se Pekař snažil 
vykládat důsledně v dobovém kontextu a jako svědomitý historik 
zdůrazňoval nesourodost představ různých epoch („Tehdejší události 
musíme vždy posuzovat očima tehdejších lidí“). Politicky zastával 
konzervativní stanoviska, takže po únoru 1948 se stal ignorovanou 
neosobou. 

Napravit křivdy minulosti na našem krajanovi z Českého ráje se 
podařilo až po listopadu 1989. 

 
Zdroje: Wikipedie 

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2/2020 
Václav Černý, Paměti I 1921-1938, Atlantis 1994 

- red - 
* * * 

 
REGION 
 

Před deseti lety, dne 15. 4. 2010 nastoupil do římsko-katolické farnosti 
v Mladé Boleslavi náš nynější arciděkan Mgr. Ing. Pavol Poláček. 
 

* * * 
 
Od pondělí 27. dubna bude pro veřejnost opět otevřené obchodní 

oddělení Městského divadla Mladá Boleslav v Husově ulici ve své 
běžné pracovní době. Můžete zde vracet vstupenky za představení 
zrušená bez náhrady zakoupené hotově přímo v obchodním oddělení a 
za všechna představení v rámci LETNÍHO DIVADELNÍHO 
SYCHROVA. Na představení, která mají vypsaný náhradní termín, 
zůstávají vstupenky v platnosti. 
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Všechna představení v rámci večerního předplatného 2020 budou 
odehrána v náhradních termínech od září 2020 do března 2021. 

Pracovníci obchodního oddělení vám rádi podají veškeré informace o 
všech zrušených představeních i náhradních termínech. 

 
Obchodní oddělení MDMB 

Husova 214, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 326 323 269 
www.mdmb.cz 

 
* * * 

 
Na Staroměstském náměstí se opět konají pravidelné farmářské trhy. 

Poprvé se konaly 24. dubna a budou se konat každý pátek od 7:30 do 
13:00 a to včetně státních svátků. Stánků je méně než obvykle, jsou od 
sebe více vzdálené a pro návštěvníky trhů platí zpřísněná hygienická 
opatření – platí povinnost nosit roušky, zachovávat větší rozestupy a 
další pravidla, jsou zde k sehnání pouze zelenina, sadba, květiny a 
z farmářské produkce maso, uzeniny a mléčné výrobky. 
 

* * * 
 
ŠKODA AUTO a. s. už po několik týdnů pomáhá v boji proti šíření 

koronaviru. Automobilka daruje 100 nových vozů ŠKODA OCTAVIA 
COMBI v hodnotě 85 milionů korun zdravotníkům a pracovníkům 
sociálních služeb. Platforma HoppyGo pro sdílení vozů (tzv. carsharing) 
zprostředkovala bezplatné zapůjčení 200 vozů charitativním 
organizacím, dobrovolníkům, městům a zdravotním a sociálním 
službám. ŠKODA AUTO DigiLab dal k dispozici 150 elektrických 
skútrů BeRider lékařům a zdravotníkům. Mimo to se Technický vývoj 
ŠKODA AUTO a. s. (výroba prototypů) podílí na výrobě respirátorů 
nejvyšší třídy FFP3 pro zdravotnický personál. Technologií 3D-tiskáren 
se v automobilce se tisknou části ochranných štítů. ŠKODA Logistika 
pak tisíce dalších štítů distribuuje lékařům a nemocnicím. 

-red- 
Zdroj: www.mb-net.cz 
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Chtěla bych 

Chtěla 

Pro tebe bych si přiletěla 

 

Ach jaro už jsi tu? 

Než přijdeš radši rozkvetu 

 

Ach jaro 

Říčky čeříš 

Miluji ho že mi věříš? 

 

 

Zuzka 
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HUMOR 
 
Po rozchodu jsem si myslela, že se už nikdy v životě nebudu smát… 
Jenomže pak jsem uviděla jeho novou holku. 
 
U lékaře: „Po těch tabletách budete trochu jako přiblblej, ale na vás to 

nikdo nepozná.“ 
 
Posteskne si manžel polohlasně: „Proč, u všech čertů, mají ti největší 

blbci nejhezčí baby…“ 
Z kuchyně se ozve: „Ty lichotníku!“ 
 
Moje žena zmizela, když jsem jí řekl, že přibrala. Už jsem ji týden 

neviděl… 
Dneska jsem začal vidět aspoň na jedno oko. 
 
Manželka je jako granát: sundáš kroužek a rovnou se rozluč 

s kvartýrem. 
 
Káva? Magický nápoj, který proměňuje „Nech mě být!“ na 
„Dobré ráno, miláčku!“ 
 
Ve 3 hodiny ráno mi soused tak třískal na dveře, až mi vypadla 

vrtačka z ruky. 
 
Jeden zo Slovenska: 
„Vy sa pred obedom modlíte?“ 
„Nie, moja mama varí dobre!“ 
 
 
Vtipy hledáme a dodáváme do redakce neustále. Jenom v posledních 

dvou číslech se jejich otištění přece jen nehodilo. Ani dnes nám není 
zrovna do smíchu, ale zkusíme to překonat. 

Čtenářům přejí zdraví 
Přádovi 
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P.S.: 
 
Pět pravidel pro muže, aby byli šťastní: 
 1. Je důležité mít ženu, která je dobrá hospodyňka, alespoň občas 

uvaří a chodí do práce. 
 2. Je důležité mít ženu, se kterou se můžeš zasmát. 
 3. Je důležité mít ženu, které můžeš důvěřovat a která nelže. 
 4. Je důležité mít ženu, která je dobrá v posteli a je s tebou ráda. 
 5. Je strašně důležité, aby se tyhle čtyři baby navzájem neznaly. 
 

HUMOR Z ARCHIVU 
 
Vůbec první anekdotu – tenkrát byla jediná v celém čísle – jsme 

otiskli v říjnu 2001 (takže dokonce o měsíc dříve, než byla otevřena 
šachová rubrika). Do redakce ji dodal Vladan: 

 
Turisté hledí na dno Macochy a průvodce říká: 
,,Před týdnem právě tady skočil jeden pán rovnou dolů!“  
„Z deprese?“ ptá se jeden z turistů. 
,,Ne,“ odpoví průvodce. „Myslím, že byl z Olomouce.“ 

 
Co nám dodal Jirka před patnácti lety: 

 
Milenci jdou spolu do restaurace. 
On pročítá jídelní lístek a říká: 
„Tak nevím, co bych měl objednat nejdříve.“ 
„Sanitku“, zašeptá přítelkyně, „právě vešel můj muž.“ 

 
Před deseti lety přišly na přetřes blondýnky: 
 
Blondýnka s brunetkou jdou pouští, vtom se před nimi objeví lev. 
Brunetka mu duchapřítomně hodí písek do očí a křičí na blondýnku: 
„Rychle, rychle utíkej!“ 
Blondýnka s klidem odpovídá: „Já jsem písek neházela.“ 
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Před pěti lety jsme se věnovali soudnímu humoru: 
 
Otázka: Strážmistře, když jste zastavil obviněného, byly Vaše modré a 
červené majáky v činnosti? 

Odpověď: Ano. 
Otázka: Řekl obviněný něco, když vystoupil z auta? 
Odpověď: Ano, pane. 
Otázka: Co řekl? 
Odpověď: "Co je to tu za diskotéku?" 
 

* * * 
 
V našem časopise jsme varovali vícekrát před různými podvodníky, 

označovanými plným právem jako „šmejdi“. Naše upozornění stále 
platí, naopak jejich naléhavost stoupá. „Šmejdi“ rozšířili svůj sortiment 
nekalých praktik o zaručené léky, předražené roušky a desinfekční 
prostředky apod. Buďte ve vlastním zájmu pozorní.  

Redakce 
* * * 

  
Řešení šachové úlohy z února 

 
Otištěná úloha patří k jednodušším. Řešení je: 
 
1. Jed7! 
 
Černý smí hrát pouze 1. … Jf7 nebo Jg6. Mat následujícím tahem Jc5 

(v případě, že černý hrál Jf7 přichází v úvahu též Jf8) je neodvratný. 
 
 

Řešení zeměpisné a dějepisné otázky z března 
 

Stát, na který jsme se ptali, je Litva. Po obnovení její samostatnosti po 
první světové válce měla hlavní město Kaunas. Její nynější hlavní město 
Vilnius (polsky Wilno) připadlo tehdy Polsku. 
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Řešení nám zaslal náš příznivec a někdejší sponzor pobočky ČSDZ 
pan RNDr. Milan Procházka. Děkujeme. 

 
* * * 

Mosty 
- jsou podobně jako sudoku hlavolam japonského původu. Kruhy s čísly 
představují ostrovy. Cílem je spojit mezi sebou ostrovy soustavou mostů 
tak, aby: 
1) Mosty byly výhradně vodorovné nebo svislé (nikdy ne šikmé). 
2) Mezi dvěma sousedními ostrovy smí být jeden most nebo dva mosty. 
3) Z každého ostrova vychází přesně tolik mostů, kolik udává číslice 
uvnitř něj. 
4) Mosty nesmí vést přes ostrovy ani se křížit. 
5) Z každého ostrova se obyvatel může po mostech dopravit do 
kteréhokoliv jiného ostrova. 

Ukázka je na poslední straně. Troufnete si na to? 
 

* * * 
 

PŘED UZÁVĚRKOU 
 
Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi je znovu otevřeno od 11. května. 

Zatím to bude výhradně pro individuální návštěvníky s ochranou 
dýchacích cest a za dodržení dalších bezpečnostních opatření. V úterý 
12. května zahajuje opět provoz Muzeum Mladoboleslavska v areálu 
hradu a zároveň také městské galerie. Samozřejmě se také zde počítá se 
zachováním veškerých hygienických nařízení. Od 5. května je otevřena 
městská knihovna, půjčit si lze jen knihy předem objednané přes 
internet.        – red – 

Zdroj a podrobnosti: www.mb-net.cz 
 

* * * 
 
Redakce děkuje za milá velikonoční přání, která jsme obdrželi přes e-

mail. Děkujeme i těm, kteří na nás v době svátků mysleli, i když 
okolnosti jim nedovolily se nám ozvat. 

Síla našeho duchovního společenství vytrvá! 
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Máme rádi Česko 
Chceme vědět všecko 
Jakub je soutěživý 
Snad není stejně důvěřivý 
 
Libor Bouček 
Je náš brouček 
 
Vojta je jak čert 
V soutěži expert 
 
Soutěžící se snaží 
I když někdy-nevědíly 
Se smaží 
 
Sledujeme všechny díly 
Soutěžícím hodně síly 
Hlaste se rychle 
Ještě před vysíláním přečtěte si všechny bichle 
 
Snažte se pilně 
Neodpovídejte nikdy mylně 
 
Snažte se 
Ať jste první 
Libore zdali to neuznáš  
Tak si trhni 
 

Zuzka 
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 a 
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