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Equam servate mentem rebus in adversis. 
 

Zachovejte klidnou mysl v neštěstí. 
 

latinské přísloví 
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Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď 

víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl 
věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. 
Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. 
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky; kdo mění 
víru, neměl žádnou; člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví. 
Národ nepředěláš, leda že bys na to měl staletí; jenom davy můžeš 
vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist 
vždycky; kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude 
sloužit dál; kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se 
nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila; nikdo se nestane 
krásnější tím, že změnil tvář. 

 
Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o 

této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť 
patří k těm stálým věcem, jich je a bude třeba. 

 
 
 

Karel Čapek, „Od člověka k člověku“ 
 

Lidové noviny 4. 12. 1938 
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Na palouku pod lípou  
Klečela slepá dívka 
Po lásce že se jí stýská 
 
U rybníka  
Dívka spinká 
 
Bdí tiše 
Chtěl bys proniknout do její říše? 
 
Málokdo tam může 
Málokdo tam smí 
Obzvlášť když dívka sní 
 
O zelené zahradě 
Jak bílá paní toulá se po hradě 
 
O zelené trávě 
Možná o trn 
Píchla se právě 
 

Zuzka 
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 Tehdy a teď … 
8. listopadu uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře. Ta se stala 

synonymem národního neštěstí. Po bělohorské porážce přišla neštěstí 
další – poprava 27 vůdců stavovského odboje (byl mezi nimi i Jan 
Jesenius, rektor university), vlna konfiskací, odchod spousty nejlepších 
lidí do exilu, pak hrůzy třicetileté války a nakonec téměř 300 let 
nesvobody. 

O neštěstí v naší historii nebyla nouze ani v době pozdější. Občas jich 
přišlo několik v těsném sledu po sobě. To první přišlo odněkud z ciziny, 
jednou z Mnichova v září 1938, jednou z Moskvy v srpnu 1968. To 
následující nám připravili už sami ti horší z našich vlastních řad. A tak 
po mnichovské zradě přišla druhá republika plná jedovaté zloby vůči 
tomu, na co jsme mohli být právem pyšní. Tížívá atmosféra druhé 
republiky, útoky pisálků (ale přidali se k nim i někteří skuteční umělci) 
a řádění pouličních nebo kavárenských křiklounů připravily o život i 
Karla Čapka. Článek, který přetiskujeme, napsal přesně tři týdny před 
smrtí. A jeho slova pořád platí … 

Tragédie druhé republiky se v podstatě stejně opakovala za tzv. 
„normalizace“. 

A podobnosti můžeme najít i dnes. Historii si připomínejme, abychom 
zachovali klid (i když to dá někdy fušku), disciplínu, ohleduplnost a 
také slušnost. Není to náhoda, že hrubosti a vulgárnosti je zjevně více na 
straně těch, kdo znevažují a ignorují epidemiologická opatření, než na 
straně těch, kdo je dodržují. Ohleduplnost kráčí ruku v ruce se slušností. 
 
Čtenářům místo zdraví nebezpečného podání ruky zdvořile salutuje 
 

Jan Bázler 
 
P.S.: 

31. října jsme si připomněli 40 let od úmrtí Jana Wericha. Byla to 
obrovská osobnost, a její lidská i umělecká velikost stále roste i přes 
přibývající roky od chvíle, kdy náš národ opustil, a to, bohužel, na 
pozadí mnohých dnešních umělců, kteří mu nesahají ani po paty. 



5 
 

 V jedné věci si ale s panem Werichem troufnu nesouhlasit. On tvrdil, 
že nejhorší kombinace jsou lidé zlí a zároveň hloupí. Já bych řekl, že zlý 
člověk, který není hloupý, je přece jenom o něco horší, protože svým 
intelektem může zmást více lidí a napáchat více škod než obyčejný zlý 
hlupák. 

Téhož dne 31. října nás opustil pan prof. Rudolf Zahradník, skvělý 
fyzikální chemik, v letech 1993–2001 předseda Akademie věd ČR. Jako 
předseda AV ČR čelil snaze o likvidaci AV ČR, nakonec dosáhl 
kompromisu, že Akademie věd byla zredukována na polovinu 
(například byl zrušen Pedagogický ústav J. Á. Komenského, který pod 
slavným jménem učence a pobělohorského emigranta vydával 
„vědecká“ díla zcela podřadné kvality). 

Prof. Zahradník také vystupoval jako tvrdý kritik nevědeckých teorií, 
například homeopatie. To je aktuální i dnes, protože rádoby odborní 
kritici epidemiologických opatření jsou mimo jiné právě stoupenci 
homeopatie (fundovaně psala o tom bioložka Lenka Příplatová, členka 
sdružení Sisyfos). 
 

* * * 
 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 

 
INDIÁNSKÁ MOUDRA 

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 
2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 
3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.  
4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní 
5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 
6. Musíme jenom umřít. 
7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni na stopy svých 

vlastních mokasín.   
8. Vlast máš tam, kde je ti dobře. 
9. V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým. Vyhrává ten, kterého 

krmíš. 
10. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět. 
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11. Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel přítelem. 
12. Kdo má jednu nohu v kánoi a druhou ve člunu, spadne do řeky. 
13. Všechno na světě má svou píseň.  
14. Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť. 
15. S proudem dokáže plout i leklá ryba.  
16. Život plyne zvnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným 

člověkem. 
17. Dobře řečené slovo je účinnější než obratně hozený tomahavk. 
18. Mluv s dětmi, když jedí, a řečené zůstane, i když ty odejdeš.  
19. Člověk si má sám dělat své šípy. 
20. Kůň přivázaný ke sloupu jen těžko získá na rychlosti. 
21. Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý 

člověk má své předurčení. 
22. Žába si nevypije rybník, ve kterém žije. 
23. Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a nesvedu si pamatovat, dovol mi 

se zúčastnit a pochopím. 
24. Miluj zem. Nezdědils ji po rodičích, ale dlužíš ji svým dětem. 
25. Vědění je skryto v každé z věcí. Celý svět byl kdysi knihovnou. 
26. Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nikdy nevkradl do tvého 

srdce. 
27. Když zabloudíš, vzpomeň si na to, co říkávali staří. Neztratil ses 

ty, ztratilo se tvoje týpí. 
28. Každý by měl být sám sobě vůdcem. 
29. Když přineseš do wigwamu hořící větev, nestěžuj si na kouř. 
30. Tvá mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby 

čerstvý vzduch mohl dovnitř a odvál kouř zmatku   
31. Každý, jemuž se dobře daří nebo má úspěch, musel o něčem snít 
32. Až bude poražen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka a 

uloven poslední pták, pak teprve pochopíte, že peníze se jíst nedají.  
 

Dokončení z minulého čísla 
Od dobrých přátel e-mailem obdržel 

 
Jiří Přáda 



7 
 

P.S.: 
„Člověk je opravdu hloupý tvor! 

Uctívá neviditelného boha a zabíjí viditelnou přírodu, aniž by věděl, 
že příroda, kterou ničí, je ten neviditelný bůh, kterého uctívá.“ 

 
Hubert Reeves 

 
Poznámka teologická: Křesťanství vnímá Boha jako jediného, ale ve 
třech osobách. Podle křesťanské víry Bůh Otec je na nebesích, je 
skutečně neviditelný a nevyzpytatelný. Bůh Syn – Ježíš – vzal na sebe 
lidskou podobu a žil na zemi. O jeho životě píší v Bibli evangelisté, ale 
také se o něm zmiňují i nezávislí antičtí historikové. Bůh Duch svatý je 
přítomen všude v přírodě (není s ní totožný, křesťané nejsou panteisté), 
kde svým působením neustále obnovuje život. Také i v lidech. Mluvil 
ústy proroků a dodnes mluví ústy každého moudrého člověka. Jak kdysi 
na klubu řekl pan ing. Alfred Kocáb, působí všude tam, kde se lidé 
dávají dohromady. 
Lidé, kteří uctívají Boha a ničí přírodu, opravdu ani z víry leccos 
nepochopili. 

Jan Bázler 
* * * 

 
REGION 

Primátor vyzývá občany, 
aby dodržovali vládní protiepidemická nařízení. 

 
Porušování povinnosti už nyní městská policie pokutuje. 
 
 

* * * 
2. – 3. října (tedy v době uzávěrky našeho minulého čísla) občané 

vybírali nové zastupitele pro Středočeský kraj. Ve středních Čechách 
zvítězilo hnutí STAN, které získalo 22,21% hlasů. Druhá skončila ODS 
s 19,77% hlasů před třetím aktuálně vládnoucím hnutím ANO 2011, 
které volilo 18,54% lidí. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti a 
Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení. Volební účast byla 40,66%. V novém 
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zastupitelstvu bude mít STAN 18 křesel, ODS 16, ANO 15, Piráti 12 a 
Spojenci 4. 

V Mladé Boleslavi to ovšem bylo méně, volit přišlo pouze 37,98% lidí 
(minule, v roce 2016, přišlo 32,09% voličů). Stejně tak Mladá Boleslav 
nekopíruje výsledky v kraji, Boleslaváci dali 22,72% hlasů hnutí ANO 
2011, druhá skončila v Boleslavi tradičně silná ODS s 18,82% hlasů, 
hnutí STAN pak získalo 14,74%. Pokud by rozhodovalo město 
automobilů, v krajském zastupitelstvu by usedli také Piráti, Spojenci - 
TOP09, Hlas, Zelení, ale navíc také ČSSD a těsně i SPD. V anketě na 
webu Ml. Boleslavi vyjádřilo spokojenost s výsledkem 29% 
respondentů, částečnou spokojenost 9%, nespokojenost 47%, 14% je to 
jedno (stav v době uzávěrky).      

-red- 
Zdroj, podrobnosti a další informace: www.mb-net.cz 

 
* * * 

 
HUMOR 
 
Víte, co je svatební noc? 
- Náhlý přechod od "smíš" k "musíš".  
  
Je něco horšího než Snídaně s Novou?  
- Večeře se starou. 
 
Babička povídá: 
"Já na zlepšení trávení piju pivo, 
při nechutenství piju bílé víno, 
při nízkém tlaku červené víno, 
při vysokém koňak 
a když jsem nachlazená, tak si dám slivovici." 
"A babičko, kdy pijete vodu?" 
"Tak takovou chorobu jsem ještě neměla." 
 
"Nechcete si sednout, dědo?" 
"Jen seď, milý chlapče, já příští stanici vystupuju." 
"Jenom si sedněte, dědo, tady nejste ve vlaku, ale v parku!" 
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"Mladý muži, pomohl byste mi prosím přejít přes ulici?" ptá se stařenka. 
"Jistě, babičko. Chcete k té drogerii?" 
"Ne, tamhle k parkovišti, mám tam motorku." 
 
Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: "Dědo, už 
mě nebaví chodit každý měsíc za vámi na samotu 18 km od vesnice." 
Děda na to: 
"Moc nereptej nebo si objednám denní tisk!" 
 
 
Zejména pro důchodce, aby neměli čas zabývat se zdražováním potravin 

z internetu vybrali 
Přádovi 

 
 
P.S.: ZRNKA MOUDROSTI 

 
Dobrá rada nad zlato. Ale ani to nezahazujte. 
 
Dej věci jméno a ona se stane. 
 
Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí. 
 
 
 
JEDEN EXTRA AKTUÁLNÍ 
 
Jeden lékař z první linie boje proti koronaviru reagoval na vyjádření 
kardiochirurga Pirka a stomatologa Šmuclera o koronaviru slovy: 
„Uvěřím jim, až si Šmucler nechá od Pirka spravit zuby a Pirk od 
Šmuclera operovat srdce.“ 

-k- 
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Pocity ve mně se melou 

Chci abys miloval mě celou 

 

Jsem zmatená 

Překvapená 

Křehkostí slepená 

 

Sedím tu potmě 

Tak nějak se rozpadám 

 

Tak nějak na kusy 

Ať bolest sám si okusí 

 

 

Zuzka 
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Řešení úlohy z konce prázdnin 
Připomenuli jsme si, že lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě strany 

jsou rovnoběžné a dvě různoběžné a ptali jsme se, kolik je na obrázku 
lichoběžníků. 

Podíváme-li se pouze na horní nejmenší „patro“ obrazce, vidíme tam 
pouze trojúhelníky (bylo jich – viz Klubko 8-9 šest). Abychom našli 
lichoběžníky, musíme jít třeba do prostředního „patra“, kde už 
lichoběžníky vidíme. Jsou to následující: 
 

 
 
Nyní vezmeme do úvahy, že každý z těchto výše znázorněných 

lichoběžníků se vyskytuje v prostředním „patře“ nebo ve spodním 
„patře“ nebo je „dvoupatrový“ přes obě dvě dolní „patra“. 6 je třeba 
tedy vynásobit stejně, jako tomu bylo u trojúhelníků (avšak z trochu 
jiných důvodů) 3 – výsledný počet lichoběžníků je pak opět – 18. 

Zda obměněná úloha byla těžší nebo lehčí než původní z června už 
ponecháváme k uvážení každému jednotlivému čtenáři. 

-k- 
* * * 

 
Šachová úloha je opět z knihy „šach mat“ od německého autora 

Kolmy Maier-Puschiho, kterou přeložil a rozšířil Vítězslav Houška, 
SNDK, Praha, 1968. 

Pozor, tentokráte jde o mat třetím tahem. Napovíme, že vítězný úder 
bílého začne tahem, který se – ovšem opravdu jen zdánlivě – jeví jako 
naprostá chyba. 

 
Čtenář Klubka nám napsal, že ho už minulosti zaujaly básničky od 

Zuzky, vyřizuje ji pozdrav a přání, ať v tvorbě i přes neklidnou dobu 
pokračuje.  

-red- 
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Bílý dá mat třetím tahem (7+7) 
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