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Občas je dobré se zavřít, abychom zjistili, 
že štěstí, které hledáme, máme doma. 

Tomáš Klus 
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Před šestnácti lety… 
Chtěl jsem původně napsat něco o tom, že nosit roušku není ostuda (i 

když různí rádobychytráci a rádobyžertéři se nás snaží přesvědčit o 
opaku), dokonce ani tehdy a tam, kde to už není předmětem úředního 
příkazu. Telefonát redakčního kolegy Jirky Přády, kterému zemřela jeho 
fenečka Gina ve věku 15 let (což je na pejska věc více než požehnaný), 
mě přivedl ke vzpomínce, jak to s Ginou tenkrát bylo. Možná, že to 
čtenáře více potěší… 

V září 2004 jsme podnikli pod organizačním vedením paní Jany 
Matějíčkové z Denního sanatoria v Novém parku jeden ze zahraničních 
rekreačních pobytů, jehož cílem bylo Paestum v Itálii, přesněji řečeno 
v Kampánii (tam se jmenuje provincie okolo Neapole). Kromě moře 
jsme si užili výlet na Capri, ke kdysi obávanému Vesuvu i na místo jeho 
díla zkázy – do Pompejí. 

Vedle navštívených pamětihodností se vryjí do vzpomínek i zajímavé 
historky. Ty se tenkrát točily okolo toulavé fenky, která se tam k nám 
připojila (jmenovitě k Janě J.), a kterou jsme si z výletu propašovali 
domů. Doma se pak ukázalo, že fenka je březí. Uspořádali jsme 
neoficiální dobrovolnou sbírku a za vybrané peníze nechali zvířecího 
přistěhovalce u veterináře, vyšetřit a následně vykastrovat. U veterináře 
vše zařizoval pan Pavel Nakov, pejskař tělem i duší. Na živu byla 
ponechána pouze dvě štěňátka a jedno z nich si vzal právě Jirka, Ginu. 
Ginina máma ovšem měla toulání až příliš zažité, ukáznit se ji 
nepodařilo a od Jany J. nakonec utekla. 

I čas utíká, lidem i pejskům. 
Tak si ho važme a společně ho užívejme. 
 
 

Jan Bázler 
v důsledku sňatku nakonec také pejskař 
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V parku kvetou sady 

Jeden strom tam a ten zas tady 

 

Ty květy ovívá vánek svěží 

Třeba přijde spánek 

Čas krutě běží 

 

Je tam altán s tisíci věží 

Jenž bílá paní střeží 

 

Až na podzim opadá listí 

Jak čas utíká 

Paní zjistí 

 

Zuzka 
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REGION 

V pátek 21. srpna uplynulo už dvaapadesát let od invaze vojsk 
Varšavské smlouvy. Tuto významnou událost české historie si 
připomněli na náměstí Republiky také náměstci primátora Jiří Bouška, 
Daniel Marek a Miroslava Kašpárková a další zástupci města. 

Pro naše město byla okupace zvlášť velkým traumatem. Málokde jinde 
byla přímo ve městě tak vysoká koncentrace okupačních vojsk (nejdříve 
polských a pak celých 23 let sovětských). 
 

* * * 
 

Do 30. září mohou podat fyzické osoby, právnické osoby, občanská 
sdružení, příspěvkové organizace, orgány statutárního města Mladá 
Boleslav i jiné subjekty návrhy na udělení Ceny statutárního města 
Mladá Boleslav. 

* * * 
 

Rekonstrukce železniční stanice Mladá Boleslav, město bude 
dokončena 2. září. 

* * * 
 
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. (14:00-22:00) a 

3. října 2020 (8:00-14:00). Právo volit má každý plnoletý státní občan 
ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do 
územního obvodu kraje. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací 
lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na 
posuzování hlasovacího lístku vliv. 

Voliči v karanténě nebo izolaci se musí řídit zvláštním postupem. 
-red- 

Zdroj, podrobnosti a fotografie 
(a též formulář pro návrh na udělení ceny): 

 www.mb-net.cz 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Zpráva od papeže Františka 
Nemusíte být katolík, abyste to pochopili! S věkem jsme chytřejší a 

pomalu si uvědomujeme, že: 
- Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 € 
- Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky 

za 30 EUR. 
- Osamělost doma: 70 m2 je stejný domov jako 300 m2. Doufám, že si 

jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiálních 
věcí světa. Zda cestujete první třídou nebo ekonomickou; třída ani cena 
letenky neovlivní, jestli letadlo spadne. Doufám, že si uvědomíte, že 
když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a 
zpívat, to je štěstí. 

 
5 nesporných skutečností štěstí: 
1-Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly 

šťastné, aby viděly hodnotu věcí, ne jejich cenu. 
2-Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by 

to bylo jídlo. 
3-Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 

důvodů, proč skončit, najde si důvod, proč zůstat. 
4-Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. Je špatné, že to chápe 

jen málo lidí. 
5-Byl jsi milován, když ses narodil a budeš milován po smrti. Co je 

mezi tím, je na tobě. Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, 
odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a... přátelé. Udržujte je ve všech 
fázích života a užívejte si zdravý život. 

Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít a nechce 
zemřít! Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte 
se ujistit, aby byl dán vaší rodině nebo příteli. 

Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, 
příteli nebo kamarádovi! Možná můžeme něco změnit. 

 
Z internetu vybral 

Jiří Přáda 
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JAK TO VIDÍ OBYČEJNÝ ČLOVĚK… 
 
 

Dobrý den, jsem jen skladnice z lakovny, ale přesto jsem se odhodlala 
Vám napsat. Mrzí mě, že je na automobilky vyvíjen nátlak, co se týče 
emisí a výroby elektromobilů. Vlastně nechápu, proč za znečištěné 
ovzduší mohou dle všech hlavně automobily. 

Zřejmě si nikdo z EU nevšiml toho, že v období karantény, kdy se 
necestovalo, a tím myslím hlavně leteckou dopravu, začalo krásně pršet, 
na obloze jsou vidět mraky a slunce není tak ostré. Není to náhodou 
hlavně tím, že v oblacích byl klid a nikoli letecká křižovatka, kdy se po 
minutách mine jedno letadlo s druhým? Na obloze bylo prázdno, ale 
lidé proháněli svá auta stejně jako před krizí, ať už za nákupy nebo do 
zaměstnání. A přírodě to přesto prospělo. Tak kdo za znečištění ovzduší 
může více? Vždyť k automobilům patří jejich vůně, a sice vůně benzínu 
nebo nafty. Nebylo by přeci jen rozumnější se soustředit více na 
vylepšení emisních výsledků než na elektromobily? … 

V automobilovém průmyslu se nanotechnologie využívá 
v autokosmetice, tak proč se nespojit s odborníky a vylepšit díky této 
technologii třeba i filtry pevných částic nebo katalyzátory? Třeba jsem 
nyní napsala úplnou „blbost“, tak mi to prosím odpusťte, ale vždy je 
nějaká možnost jak něco vylepšit. 

Držím naší automobilce palce, ať se nyní dostane hlavně z krize… 
 

-red- 
pro Klubko redakčně zkráceno 

Zdroj a celý text dopisu: Škodovácký odborář 
číslo 28, 27. 7. 2020 

 
Jméno autorky dopisu adresovaného předsedovi podnikové rady 

Jaroslavu Povšíkovi a předsedovi představenstva Škoda Auto a. s. 
Bernhardu Maierovi (ve funkci do konce července 2020) je redakci ŠO 
známo, nebylo však zveřejněno. 
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HUMOR 
 
„Už jsi slyšel, že se od Karla odstěhovala manželka?“ 
„No to mi povídej! A jak to snáší?“ 
„Teď už je v pohodě, ale ze začátku měl strach, že se vrátí.“ 
 
Přijde babička na kontrolu k doktorovi a ten jí povídá: 
„Babi, máte slabé srdíčko, musíte si oddychnout a hlavně nechodit po 

schodech, abyste si neublížila.“ 
Po pár týdnech jde babička zase na kontrolu. 
„No vidíte, babičko, hned vypadáte lépe, i srdíčko je už v pořádku, po 

těch schodech už pomaličku chodit můžete.“ 
„Jej, pane doktor, vy jste zlatý. Ani nevíte, jakou radost jste mi udělal, 

že už nemusím lézt po tom hromosvodu.“ 
 
Nefunguje Facebook. 
Už to trvá třetí den! 
Zoufalí lidé s pláčem vybíhají do ulic, v rukou drží své fotografie a 

křičí: „Líbí se ti to, líbí se to to?!“ 
 
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: 
„Když mě pustíš, splním ti tři přání!“ 
„Já mám jenom jedno. 
Abys neměla kosti!“ 
 
„Tak jsem se právě úspěšně rozvedl“, říká jeden kamarád druhému. 
„Ona dostala děti, já psa a naši právníci všechno ostatní!“ 
 
Na nádraží se loučí žena s mužem. Poslední dlouhý polibek a žena 

nastupuje do vlaku. Vlak se pomalu rozjíždí. 
„Opouštíte manžela na dlouho?“, ptá se jí zvědavá babka ve vagonu. 
„Ne, právě se k němu vracím.“ 
 
Nápis na brance domku: 
 Pozor na paní domu! 
 Pes je neškodný. 
 

8 
 

Přijde takhle jeden k lékaři s nateklou tváří. 
Doktor se podívá a odhaduje příčinu: „Vosa?“ 
„Ano!“ 
„Bodla?“ 
„Nestačila, brácha ji vzal lopatou!“ 
 

Čtenářům a také jejich rodinám přejí dobrou náladu 
Přádovi 

 
P.S.: ZRNKA MOUDROSTI 

 
Nevěř všemu, co vidíš. 
I sůl vypadá jako cukr. 
 
Změna není náročná. 
Náročné bývá rozhodnutí ke změně. 
 
Existují dva druhy přátel. 
Jedni se dají koupit. 
A ti druzí jsou k NEZAPLACENÍ ! 
 

* * * 
 

AKTUÁLNĚ 
 

Pacientské organizace mají v českém zdravotnictví nezastupitelnou roli, 
je však nutné nastavit udržitelný systém jejich financování 
Analýzu rolí pacientských organizací v českém zdravotnictví provedla 
v červnu 2020 pro členy Pacientské rady ministra zdravotnictví 
renomovaná poradenská společnost EY. Zaměřila se mimo jiné na to, 
jak na tyto organizace dopadnou opatření spojená s pandemií COVID-
19.   

mp 
Zdroj a celý text: www.helpnet.cz 
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Kvetou růže 

Že prý ta jedna lhát ti může? 

 

Ptáci zpívají  

Ve slunečním svitu 

Barvy střídají 

 

Na louce pasou se srnky 

Cítíš vůní trnky? 
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Ptáček k nebi vzlítá 

Koukej nad horami svítá 

Letí copak je ti? 

Klesá kamsi pod nebesa 

Křídly třepotá 

S motýlkem si šepotá 

 

 

 

Zuzka 
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Řešení úlohy z červnového čísla 
 

Začněme zjednodušenou úlohou a podívejme se pouze na horní 
nejmenší „patro“ obrazce. Trojúhelníků v něm můžeme vidět 6. Jsou to 
následující: 

 

 
 
Nyní vezmeme do úvahy, že každý z těchto výše znázorněných 
trojúhelníků může být „jednopatrový“, „dvoupatrový“ nebo 
„třípatrový“. 6 je třeba tedy vynásobit 3 – výsledný počet trojúhelníků je 
pak – 18. 
 

Jak je zvykem u podobných úloh, lstiví autoři obměňují (a leckdy 
dokonce komplikují) jejich zadání. I my dnes uděláme totéž. Zapeklitou 
hádanku, kolik trojúhelníků na obrázku na poslední straně můžete vidět, 
změníme na hádanku, kolik lichoběžníků na poslední straně můžete 
vidět. Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě strany jsou rovnoběžné a 
dvě různoběžné. Tak, co – je to těžší než s trojúhelníky? A je jich tedy 
stejně, méně nebo snad dokonce více? 

 
-k- 

 
 

* * * 
 
NEPŘEHLÉDNĚTE 

 
V měsíci září jsme měli vyrazit do Lín a navštívit Štefana a 

Vendulku. Bohužel nás poprosili, zda by se návštěva mohla 
uskutečnit až v měsíci říjen. Tudíž se jejich návštěva přesouvá na 
říjnový klub. Moc se těšíme. 

 
Přeji krásný den, Tolnayová 
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