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Kdykoli tě roztrpčí něčí nestoudnost, ihned se ptej sebe sama: 
„Cožpak je možné, aby nebyli ve světě nestoudní?“ 

Není to možné! Nežádej tedy nemožnosti… 
 

Marcus Aurelius 
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Z NAŠÍ PRÁCE 

Jak sdělil redakci ředitel FOKUSu Mladá Boleslav, MUDr. Jan 
Stuchlík, při příležitosti roku od založení (viz Klubko 2019/10) 
informovalo 7. září naše Centrum duševního zdraví se sídlem v Čechově 
ulici č. 635/11 zástupce města, Středočeského kraje a zdravotních 
pojišťoven o svém dosavadním působení a plánech do budoucna. 

 
-red- 

* * * 
 
JAK TO VIDÍ 
 
„Nenosenie rúšok nie je prejav vlastnej slobody, ale bezohľadnosť 
k slobode tých, ktorých tým ohrozujeme.“ 
 

Milan Kňažko, slovenský herec a politik 
v době uzávěrky hospitalizovaný s koronavirem 

Zdroj: teletext RTVS, 29. 9., str. 126 
 

* * * 
 

Stříbrné pamětní medaile Senátu parlamentu ČR 
 

Před šesti lety jsem přebíral v zastoupení paní PhDr. Darji Kocábové 
stříbrnou pamětní medaili senátu. Od té doby uplynulo hodně času, 
proběhly už troje senátní volby, které změnily složení senátu, a dvakrát 
došlo ke změně předsedy. Tradice udílení pamětních medailí ke dni 
svatého Václava 28. 9. (předávání proběhne zpravidla v pátek před 
tímto datem) zůstává. 

 
„Spousta z vás slouží tím, že se rozdává, nezištně předává své znalosti a 
dovednosti kolegům a studentům, a děláte tak i přes to, že jste tím 
možná ochudili svou kariéru o některé úspěchy, kterých byste jinak 
dosáhli,“ řekl na adresu vyznamenaných předseda Miloš Vystrčil. 
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Stříbrnou medaili pro Jaroslava Kuberu in memoriam za mimořádnou 
politickou odvahu, přínos regionální politice a zásluhy o parlamentní 
diplomacii převzala během slavnostního ceremoniálu Věra Kuberová, 
vdova po zesnulém předsedovi české horní parlamentní komory. 

Slavnostnímu aktu předávání stříbrných medailí předcházela v zimní 
zahradě Valdštejnské zahrady mše svatá, na níž se podíleli někteří 
ocenění. Mši celebroval biskup a bývalý chartista Václav Malý a 
několik písní zahrál Spirituál kvintet. 

Vyznamenáno bylo 27 laureátů: 
 

Ing. Libor Burian, MBA - za příkladný doslova „baťovský“ přístup 
k podnikání a osvícenou podporu veřejného života. 

 
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., matematik - za vynikající a 

nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost. 
 
Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., 

chemici - za nezištnou podporu mladých vědeckých talentů. 
 
Pavol Habera, zpěvák a skladatel - za mimořádné zásluhy při veřejné, 

vlídné a přitom neúprosné výchově mladých hudebních talentů. 
 
prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., historička - za příkladnou 

houževnatost a vytrvalost a pozvednutí historické vědy v České 
republice. 

 
PhDr. Drahomíra Irglová, učitelka a ředitelka gymnasia - za 

celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře 
studentů. 

 
Miroslav Kasáček a Ing. Luděk Navara, historici - za badatelskou a 

publicistickou činnost a nezdolnou péči o pravdivou 
historickou paměť. 

 
Magdalena Kožená, operní pěvkyně, mezzosopranistka - za 

dlouholeté mimořádné zásluhy v oblasti hudby a podporu 
hudebních talentů. 
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Jaroslav Kubera in memoriam - za mimořádnou politickou odvahu, 

za vynikající přínos regionální politice a mimořádné zásluhy o 
parlamentní demokracii. 

 
MgA. Jan Lorman, zakladatel sdružení ŽIVOT 90 - za nezdolnost, 

vizionářství, osvětovou činnost a pomoc seniorům a sociálně 
znevýhodněným. 

 
Mons. Václav Malý - za nezdolný protikomunistický odboj a 

dlouhodobou podporu dodržování lidských práv a úsilí a péči o 
svobodu a demokracii. 

 
Jan Pňakovič a Ing. Jan Pňakovič - za mimořádnou rozhodnost a 

obětavost při záchraně života. 
 
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., meteorolog - za mimořádný a 

vizionářský přístup v oblasti vědy, zejména českého 
antarktického výzkumu. 

 
Ing. Richard Smola, skaut a předseda spolku PTP - za celoživotní 

nezdolnost a podporu a pomoc politicky pronásledovaným. 
 
Spirituál kvintet - za zásluhy v oblasti hudby a celoživotní 

mimořádnou podporu svobody a umění. 
 
Tomáš Vondráček, podnikatel a iniciátor dobrovolnických aktivit - 

za odvahu postavit se na správnou stranu a za mimořádný 
podnikatelský počin ve veřejném zájmu. 

 
Miloš Zapletal, spisovatel, editor a skaut - za celoživotní práci pro 

druhé, za úžasnou a nezištnou službu českému skautingu. 
 
Leo Žídek, politický vězeň 50. let - za nezdolný protikomunistický 

odboj a péči o pravdu, svobodu a demokracii. 
 

Zdroj a podrobnosti: webové stránky senátu 
Pro Klubko vybral a graficky upravil Jan Bázler 
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Co je láska? 

Tichá křehká kráska? 

 

Jako řeka průzračná 

Báječná 

Zázračná 

 

Třeba když sněží 

Když se vlny bijí o pobřeží 

 

 

Zuzka 
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ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 

Vitamin D je důležitý prvek v prevenci proti řadám civilizačních 
chorob – kardiovaskulárních, nádorových i infekčních. Většina české 
populace ho má nedostatek. Je přitom zásadní pro aktivaci imunitních 
procesů v těle, a tedy i pro lepší zvládání infekce, a to zvláště 
v současné době pandemie COVID-19. Existuje několik způsobů, jak do 
těla vitamin D dostat. 

První možností je získání vitaminu D ze slunečního záření. Vzhledem 
k naší zeměpisné poloze je možné vitamin D získávat pouze od května 
do října. Poté kvůli malému úhlu dopadu slunečního záření na naši 
pokožku k tvorbě vitaminu D kůží nedochází. 

Druhou cestou je zisk vitaminu D ze stravy. Nachází se hlavně 
v rybách a mléčných výrobcích. Potraviny je třeba konzumovat 
v dostatečném množství, a minimálně dvakrát týdně. 

Třetí cestou jsou doplňky stravy, které doporučuje řada odborníků. 
Vitamin D podle nich pomáhá blokovat cesty, kterými virus při 
onemocnění COVID-19 proniká do buňky, čímž působí preventivně 
proti vzniku onemocnění nebo napomáhá snížit jeho těžký průběh. 

Doporučenou denní dávkou vitaminu D je 5 µg (5 mikrogramů, tedy 
0,005 miligramu). Maximální povolenou dávkou v doplňcích stravy je 
dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv 25 µg. Polovina z tohoto 
množství 12,5 µg je maximální bezpečná dávka pro plošnou a 
dlouhodobou prevenci. Nedoporučuje se však požívat více. Obdobně 
jako u vitaminu C i v tomto případě platí, že příliš vysoké dávky nemusí 
být zdraví prospěšné. 

Pokud si chcete koupit doplněk stravy, dejte přednost lékárně a 
důsledně respektujte doporučení lékárníka. 

-red- 
 

Zdroj: Škoda Auto, odd. Zdravotní služby a ergonomie 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

ÚŽASNÉ!! 
 

Co naši předkové již dávno věděli 
 
Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. 

Ustel si tam, kde leží pes. 

Jez ovoce, kterého se dotkli červi. 

Neboj se hub, na kterých sedí mušky. 

Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří. 

Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá. 

Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví. 

Vstávej a uléhej se slepicemi a budeš mít "zlaté zrno dne". 

Jez více zeleného, budeš mít silné nohy a odolné srdce. 

Plav častěji a budeš se cítit na zemi jako ryba ve vodě. 

Častěji pozoruj oblohu a nehleď pod nohy a Tvoje myšlenky budou 

jasné a světlé! 

Více mlč, hovoř méně a v tvé duši zavládne pokoj. 

 
 

Od dobrých přátel e-mailem obdržel 
 

Jiří Přáda 
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HUMOR 
 
Z domku novomanželů se ozve: 
„Zlatííí, sundej mi kalhotky a podprsenku!“ 
Kolemjdoucí drbny nastraží uši. 
A po chvíli se ozve: 
„Jóóó, a kolíčky můžeš nechat na šňůře!“ 
 
S manželem se doplňujeme: 
On se svlékne, já vyperu, 
on vyleze z postele, já ustelu, 
já uvařím – a on to sní. 
Nevím, co bych si počala, kdybych ho neměla. 
 
V jedné moravské vesnici stojí rozcestník. 

Na východ ukazuje směrovka: 
„Papua – Nová Guinea – 14728 km (pozor lidožrouti)  >>>“ 
Na západ ukazuje směrovka: 
„<<<  Praha – 273 km (pozor darmožrouti)“ 

 
U zpovědi: 
„Otče, nařezal jsem své tchýni…“ 
„Synu, nejdřív hříchy, potom dobré skutky  
 

Dva zo Slovenska: 
 
„Čo je to za somarina, že v noci sa nemá jesť? 
Prečo by potom montovali do chladničky svetlá?“ 
 
Dve priateľky  
Prvá (čiernovláska):„Včera som bola na tehotenskom teste.“ 
Druhá (blondína): „A boli ťažké otázky?“ 
 

Čtenářům přejí dobrou náladu i během horšící se situace 
Přádovi 
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P.S.: ZRNKA MOUDROSTI 
 
Ptali se matky: „Které dítě máš nejradši?“ 
Odpověděla: „To maličké, dokud nevyroste! 
 To nemocné, dokud se neuzdraví! 
 To na cestách, dokud se nevrátí domů! 
 A KAŽDÉ Z NICH, CO ŽIVA BUDU !!! 

 
 

Moudrý je ten, kdo se z každé chyby dokáže něco naučit. 
Silný je ten, kdo se v každé situaci dovede ovládat. 
Šťastný je ten, kdo po každém pádu vstane a nikdy se nevzdává. 

 
 

* * * 
 
A ještě jedním historickým politickým vtipem se vrátíme k srpnové 
okupaci z roku 1968: 
 
Baví se vedoucí státníci a chlubí se svými hodinkami. 
President USA, Johnson vytáhne krásné zlaté hodinky a ukáže zdobený 
nápis: „Svému někdejšímu šerifovi – kovbojové z Texasu“. 
President Francie generál de Gaulle odpoví: „Já jsem získal hodinky za 
své zásluhy během první světové války“. Ukáže dosti staré hodinky 
s věnováním: „Statečnému kapitánovi de Gaullovi – maršál Pétain.“ 
„Já mám hodinky z druhé světové války“, praví na to Leonid Brežněv, 
generální tajemník ÚV komunistické strany SSSR a ukáže své hodinky. 
Nejsou tak staré jako de Gaullovy ani tak krásné jako Johnsonovy, 
přesto vypadají solidně. A je na nich věnování: 

„Milému Karlu Čapkovi – Tomáš Garrigue Masaryk“ 
-jk- 
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Řeka zurčí 

Teče 

Je sladká 

Sedím u ní vkleče 

Zprvu jsem vratká 

 

Hledám pěšinu 

Pátrám 

Našla jsem malinu 

Holýma rukama šátrám 

 

Voní sladká je  

Pojď půjdem do ráje 

 

Zuzka 
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Řešení úlohy z červencového čísla 
 

Ptali jsme se, která postava ze světoznámých detektivek je vysloužilý 
voják z války v Afghánistánu. Už formulace – postava z detektivek – 
naznačovala oklikou, že nemusí jít přímo o samotného detektiva, ale 
třeba o jeho společníka. A přesně takového jsme měli na mysli. Sir 
Arthur Conan Doyle, klasik anglické detektivky (ovšem rodák ze 
Skotska) uvedl na svět poprvé svého proslulého Sherlocka Holmese 
v románu „Studie v šarlatové“. Román začíná vyprávěním Dr. Jamese 
Watsona, bývalého vojenského chirurga. Watson byl raněn 
v Afghánistánu a ještě navíc onemocněl v lazaretu. Vrací se do 
Londýna, a když po čase zjistí, že z žoldu by už dlouho neutáhl 
ubytování v hotelu, shání nájemní byt. Náhoda ho svede dohromady 
s Holmesem, který ví o pěkném bytu v Baker Street a hledá někoho, kdo 
by si ho s ním společně najal za polovinu nákladů. Watson nedbá 
varování, že Holmes bývá někdy dost divný, a dá se s ním dohromady… 

Takže naše řešení je: Dr. James Watson. 
-red- 

 
* * * 

 
 

Ještě jednou se vracíme k poděkování za blahopřání k našemu sňatku. 
Byli jsme skromní a naše celkem tichá svatba proběhla s maximálním 

ohledem na bezpečnostní opatření. Také jsme o ní ani příliš hlasitě 
neinformovali, do poslední chvíli trvala nejistota, jestli z vyšší moci 
nebudeme muset vše ještě odložit. 

Některé gratulace nám proto chodí ještě nyní. Máme i tak ale z nich 
radost a vůbec nám nevadí opoždění. Takže je nám milou povinností 
ještě jednou za vše poděkovat – zejména paní emer. prim. MUDr. Zd. 
Stegerové a paní PhDr. D. Kocábové. Stejně tak děkujeme Evě a Aleně 
a všem z klubu za přáníčko, které se nám, co se týče designu, líbilo 
vůbec ze všech nejvíce. A také děkujeme i všem ostatním. 

 
Lenka a Jan Bázlerovi 
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Svatý Václav a svatý Vojtěch 

Krátce před uzávěrkou jsme si připomněli svátek svatého Václava, 
patrona české země. Takže dnešní kvízová otázka se bude týkat jeho a 
také svatého Vojtěcha, dalšího z našich patronů. Budete umět zapátrat 
v historii, jaký byl jejich příbuzenský vztah? Pro usnadnění uvádíme 4 
možnosti: 

a) byli bratranci 
b) byli strýc a synovec 
c) byli prastrýc a prasynovec 
d) nebyli vůbec příbuzní, 
  protože Václav byl Přemyslovec a Vojtěch Slavníkovec. 
Vyberete správnou možnost?     -red- 
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