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Slovo úvodem 
Rok 2020 se chýlí k svému závěru. I když byl sudý, 
nebyl na nás vlídný. Přinesl sice více vláhy, ale také 
covid-19. Teď se to bude snažit napravit dobrodiním 
Vánoc. Tedy jak komu, někomu jejich poezií, jiným 
shonem. Taky, jak se kdo dá. Prosinec nám přináší 
dlouhé večery, vhodné jak k rozjímání, tak úklidu. 
Dětem i Mikuláše (virtuálního). Zlý jazykové říkají, 
že prosinec za svůj název vděčí četným prosbám žen, 
aby už byly ty Vánoce za námi a také dny se začaly 
prodlužovat. Obého se dočkáme na jeho konci. 
Dokonce i nástupu dalšího roku. Ale já mám dlouhé 
zimní večery rád. Už se nikde necárá a člověk se dívá 
do mihotavých plamínků svíček adventního věnce a 
popustí uzdu své fantazie. 

Tak si ten závěr roku užijte a nepřehánějte to s jídlem, 
ani počtem druhů vánočního cukroví (Markéto). 
Vánoce jsou především duchovní záležitost. I když, co 
by to bylo za duchovno, když by kručelo v žaludku? 
Ovšem, stejně tak, když budeme hekat přejezením. 

Motto 

„O Vánocích se můžete cpát cukrovím do 
libosti, boty vám padnou pořád.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Trpělivost přináší růže, netrpělivost věnce.“  
„Nikdy nelžete ženě, protože v každé ženě je kus 

agenta FBI a kus psychopata. Ten kousíček anděla 
vás nezachrání.“ 

„Je lepší mít po skončení jízdy na tváři úsměv než 
airbag.“ 

„Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam 
chtějí.“ 

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s 
dalekohledem.“     Jan Werich  

„Bůh není mrtev, jen se do toho nechce míchat.“ 
„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda a 

zdraví druhého.“ 

Víte, že? 

 Lidské tělo obsahuje zhruba kilogram fosforu, 1,5 
kg vápníku, ale jen 8,7 g železa a 154 g sodíku. 
V dospělém těle je 20-30 bilionů červených 
krvinek, tedy mnohem víc, než je hvězd v naší 
galaxii. Červená krvinka žije cca 120 dnů a za 
svůj život procestuje tepnami a žílami asi 500 km. 

 Genetická data, která nese naše dvojitá 
šroubovice DNA se vejdou na flešku s 800 MB. 

 I zvuk má horní hranici své rychlosti a ta je asi 36 
km/s. Nejrychleji se šíří v pevném tuhém 
materiálu s co nejmenšími atomy. Tím by byl 
kovový pevný vodík, který existuje při enormním 
tlaku v jádru Jupiteru. 

 Ochladí planetu ultrabílá barva, která odráží 
95,5 % dopadajícího záření a je založená na 
uhličitanu vápenatém. Povrch pokrytý touto 
barvou zůstává až o 10 stupňů Celsia chladnější 
než okolí, i když na něj dopadá sluneční záření. 
Více na http://jdem.cz/fgsn47  

Zajímavá matematika 
Na klatovském náměstí se má sejít 152 čertů. Z toho 
jich 52 onemocnělo a 52+42.2 nepřišlo z jiných důvodů 
(bálo se covidu). Kolik čertů se sešlo?    z netu  

Začala doba infekční? 
V průběhu dvacátého století se lidstvo díky objevu 
antibiotik celkem dobře vypořádalo s infekčními 
chorobami působenými bakteriemi. Také s virovými 
chorobami dosáhlo díky masivním očkováním 
významného úspěchu. Vymýtilo pravé neštovice i 
obrnu. V jednadvacátém století se však situace začíná 
měnit. Díky masivnímu užívání antibiotik a to nejen k 
léčení, se vůči nim stala řada bakterií rezistentními a 
je třeba používat stále větší dávky a silnější 
antibiotika. Vyvíjet nová antibiotika se 
farmaceutickým společnostem moc nevyplácí. Ty 
mají rády léky, které musí pacient užívat nejlépe 
doživotně. Vůči očkování se počátkem století na 
internetu zdvihla vlna odporu, byť na základě několika 
usvědčených zmanipulovaných studií ohledně autismu 
apod. Lidé snáze uvěří konspiraci, než jednoduché 
pravdě. To značně poškodilo zdravotní situaci a 
následky se začínají projevovat. Do nedostatečně 
proočkované společnosti se vrací některé už 
pozapomenuté choroby (spalničky, černý kašel, TBC).  

Aby toho nebylo dost, rychle nás přibývá a lidstvo 
expanduje do oblastí dříve ponechaných jen divočině. 
S počtem lidí rostou kontakty i pravděpodobnost, že 
se původně zvířecí kultury virů adaptují i na člověka a 
usídlí se v něm. Už se tak stalo mnohokrát v nedávné 
historii. HIV virus, ebola, horečka nipah, SARS a 
další jsou toho příkladem. V současné době i 
onemocnění covid-19. Není to tedy něco náhodného, 
co nás postihlo a časem vyšumí. Covid možná, 
budeme-li mít štěstí, ale přijdou další a možná horší. 
Covid-19 je možná jen takovou mírnou rozcvičkou. 
Dovedete si představit, co udělá se společností šíření 
virové infekce se smrtností nad 50%? Vůči tomu je 
nějaké nošení roušek či povinná karanténa brnkačkou. 
A není to zas tak nepravděpodobné. Stačí, aby evoluce 
vyšlechtila virus dostatečně nakažlivý (třeba jako 
covid či spalničky) s dostatečně dlouhou inkubační 
dobou, aby nemocný stačil nakazit dost svých bližních 
a pak vyvolal fatální následky. Rozpad dnešní 
sofistikované a hustě zalidněné společnosti a její 
infrastruktury by byl velmi rychlý. Netřeba se strašit, 
jen je třeba si uvědomit, že čelíme novému fenoménu, 
který bude formovat budoucí způsob života. 

Jak bude vypadat společnost po nebo s covidem, 
případně jeho následovníky? Podnikatelé si uvědomí, 
že orientovat se na byznys založený na návštěvě lidí je 
velmi riskantní a zranitelný. Podobně jako se nestaví 
hotely v záplavových oblastech, ubyde restaurací, 
hotelů, cestovních kanceláří, ale i sportovních 
stadionů pro vrcholový sport pro diváky. Podobně to 
ovlivní i kulturu, festivaly, masové akce, ale i velká 
divadla a multikina. Jistě tyto oblasti zcela 
nezaniknou, jen v nich bude mnohem méně peněz a 
menší zájem. I lidé časem pochopí, že vystavovat se 
davu není to pravé ořechové. Lidé budou méně 
cestovat a podnikatelé zjistí, že většina záležitostí se 
dá vyřešit přes videokonference. Letecké společnosti 
zapláčou a letenky opět podraží. Vydělají na tom 
výrobci předmětů a služeb bezprostředně nezbytných 
pro život. Pak oblast digitalizace a IT a dopravci toho 
budou dopravovat mnohem více, než dnes. Oblast 
vzdělávání se hodně změní a přednášky či výklad 
budou zřejmě distanční. Zdravotnictví se stane 
prioritou a posílí se infekční oddělení a hygienické 
stanice. Změní to zřejmě i strukturu společnosti. 
Nezaměstnané z opuštěných oborů zřejmě hned 
nedokážou absorbovat přeživší obory a také státní 
úřednictvo není nafukovací do nekonečna. Lidé 
začnou vnímat i jiné hodnoty. Stamilionové platy 
sportovních či popových hvězd budou absurdní 
minulostí. Sport se stane zase doménou obyčejných 
lidí pro zdraví a radost. Do obliby přijdou malé formy 

všeho. Lidé se budou bát courat hodiny v obchodních 
centrech, nakoupí, co potřebují a odejdou. Také se 
možná více stáhnou do rodin a na chaty, jako tomu 
bylo za totality. Konec konců v přírodě bude 
nejbezpečněji a nejzdravěji. Zpočátku budou lidé 
protestovat a demonstrovat, než pochopí marnost a i 
nebezpečnost. Politicky je nebezpečí k příklonu k 
režimu silné ruky, zejména pokud by pokračovala 
destrukce Evropy přílivy migrantů z Afriky a Asie. 

Je to tedy konec staré dobré Evropy, jakou jsme znali 
a měli rádi? Věřte, tak rád bych se mýlil, ale neútočí 
na nás jen hrozby zdravotní, ale také politicko-sociální 
tendence Západu. Přisadit si může i enormně silná 
sluneční erupce či jiný kosmický vliv. Měli jsme to 
štěstí, že jsme zde žili sedmdesát pět let v míru a byť i 
v nesvobodě, tak v relativním klidu. Zpohodlněli jsme 
a začali to brát za samozřejmost, až i právo. To 
neznamená, že teď budeme panikařit, ale měli bychom 
se zamyslet a připravit na to, že věci i náš život se 
mohou měnit. 

Hacknutá čeština 

Homeoputykum - podomácku vyráběná kořalka (např. 
slivovice), fungující jako všelék 

Covidový disident - člověk, který naprosto odmítá 
nosit roušku ve veřejných uzavřených prostorech 

Rouškné - akné, kterou působí nošení (špinavé) roušky 
Nosoroušec - člověk, který nosí roušku jen na ústech a 

nos má odkrytý 
Osmradník - pachový ohradník, který ve zvěři vyvolá 

obavu z predátora a zamezí tak jejich výskytu v 
dané oblasti 

Vyklidněný – zrelaxovaný, v pohodě 
Švédské záclony - mříže; vězeňský argot 
Porno mód - anonymní režim internetových 

prohlížečů 
Prymulát - prvenství v nejkratší délce funkčního 

období ve funkci ministra zdravotnictví 
Přizdistáč – vánoční stromek, který je tak ošklivý, že 

musí stát jednou stranou u zdi  z netu  

Výňatek z Murphyho vědeckých 
zákonů (aneb jak se vyznat ve 

vědecké literatuře) 
"Je již dlouho známo" = nenašel jsem si původní 

zdroj. 
"Ze statistického průzkumu vyplývá, že..." = říká se. 
"K podrobnému výzkumu byly vybrány 3 vzorky" = 

ostatní výsledky nedávaly smysl. 
"Z vlastní zkušenosti" = jednou. 
"V několika případech" = dvakrát. 
"V řadě případů" = třikrát. 
"Panuje názor" = já si myslím. 
"Panuje všeobecný názor" = kolega si to myslí taky. 
"Děkuji Joe Blotzovi za asistenci při pokusu a Andree 

Schaefferové za přínosné konzultace" = Blotz 
udělal práci a Schaefferová mi vysvětlila, o co jde. 

Přísloví opět trochu jinak 
• "Kdo jinému jámu kopá, je hrobník" 

• "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se 
dojde pro pivo" 

• "Kdo se směje naposled, ten má dlouhé vedení" 

• "Čas jsou peníze. Peníze jsou lidi. Lidi jsou čas." 

• "S poctivostí nejdřív pojdeš." 

• "Tchýně a vodka je nejlepší studená." 

• "Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na pozítří." 

• "Život je pes, nejlepší přítel člověka." 

• "Tak dlouho říkal HOP, až mu přeskočilo" 

• "Lez, máš krátké nohy." 

• "Kdo hlodá, najde." 

• "Ve dvou se to lépe zahne." 

• "Láska i nemoce přenáší."  



Čím uctít o Vánocích? 

Vánoční menu se u nás ustálilo na smaženém kapru a 
bramborovém salátu, obměněné případně řízkem či 
bramborovou kaší. Naši předkové ovšem holdovali 
hrachu a černému kubovi z krup a hub. Cukrovinky 
nahrazoval jahelník se sušenými švestkami. 
Nechyběla ani hrachová polévka. U těch chudších 
česnečka. Kapr se stal tradičním vánočním jídlem 
teprve v 19. století. 

Naši sousedé z Německa jedí k vánoční večeři buď 
smaženého kapra, stejně jako my, nebo pečenou husu. 
Tu v Anglii postupně nahradil pečený krocan. Co ale 
zůstává, je yorkshirský puding. Ten se od toho našeho 
ale velmi liší. Jde totiž o malé křehké koláčky, které 
jsou zvenku křupavé a uvnitř vláčné a podávají se 
většinou s dušeným masem. Australané na Vánoce s 
oblibou grilují a Rumuni pořádají zabíjačku. Hlavní 
chod ve Francii se skládá z pečené husy s nádivkou z 
jedlých kaštanů a dalších pečení, jako například 
hovězí, vepřové nebo jehněčí. Klasická italská 
vánoční hostina se pořádá na Boží Hod a skládá se z 
variací italských předkrmů, těstovin, pečeného masa a 
šumivého vína. Ikonickým italským vánočním 
dezertem, který má své fanoušky po celém světě, je 
panettone. Sladké pečivo s rozinkami a kandovanou 
citrónovou i pomerančovou kůrou. Španělé jsou 
zvyklí večeřet pozdě a nemění se to ani o Vánocích. 
Tradiční vánoční večeře se ve Španělsku podává na 
Štědrý večer mezi desátou hodinou a půlnocí. Hostina 
tradičně otevírají tapas s různými druhy sýrů, uzenin a 
zeleniny. Před hlavním chodem je také velmi oblíbené 
podávat polévku z darů moře. Jako hlavní chod se 
podávají malí úhoři, královské krevety a pečené ryby s 
přílohou z bílého chřestu. Večeře u sousedů v Polsku 
se zahajuje se rozlomením chleba a nalitím vánočního 
boršče. Jako hlavní chod se podávají sledi v zálivce ze 
zakysané smetany a gratinované ryby servírované s 
vejci natvrdo a vařenými bramborami. Desert tvoří 
medovo-makové sušenky, nebo babka - pečený sladký 
uzel se skořicí. Nejen na Den díkuvzdání ale taktéž na 
Vánoce je tedy ve Spojených státech běžnou součástí 
jídla krocan a tradiční brusinková omáčka. 

Vypadá to, že nejsme sami a všude se o Vánocích 
cpou jako bezední. Snad jako připomínku dob, kdy 
býval i hlad. Když bude nejhůře, nezapomeňte na můj 
citrusový salát, který přeplněnému žaludku vždy uleví 
(recept viz minulé ročníky). 

Vánoční úsměvy 
Dvě ženy se baví nad kávou: „Včera jsem vzala muže 
na vánoční trhy," nadhodí jedna. Druhou to zaujme: 
„Nepovídej, a chtěl ho někdo koupit?"  

Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Ty, věříš v 
život po Vánocích?"  

Je vážně trapný, jak mamka s taťkou používají stejný 
balicí papír jako Ježíšek 

Malá holčička napsala Santovi, že chce k Vánocům 
malou sestřičku. Santa odpověděl obratem. „Pošli mi 
svou maminku.“ 

Jak se správně říká starému sněhulákovi? Louže.  

Ptá se prostitutka své kolegyně: „O co sis řekla letos 
Ježíškovi?“ „O patnáct set, jako každému.“  

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, 
že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už 
taky svítí!“ 

Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby 
zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. 
„Ale babička ano.” 

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” 
oznamuje ženě na začátku prosince pan Vaněk. „Stačí, 
když mne budeš milovat a budeš mi věrná.” 
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila 
kravatu.” 

Je nad námi další vědomí? 
My lidé si jasně uvědomujeme, že žijeme a že jsme to 
my, daní jedinci. Nejsme si jisti, zda to tak mají i 
ostatní zvířata a sebeuvědomování jim spíše upíráme. 
Natož nižším živočichům. Jsme na své vědomí hrdi a 
myslíme si, že jsme v tom jedineční. Lidská 
společnost je však jistou analogií mnohobuněčného 
živočicha a proto nás znepokojuje otázka, zda by v ní 
mohlo vzniknout i celospolečenské vědomí a 
sebouvědomění se? Z jednotlivých „já“ k společnému 
„my“. Historie nahrává tomu, že to možné je. Vždyť 
tomu nasvědčují takové postuláty jako „Co je dobré 
pro stranu, je dobré i pro všechny lidi“. Nebo 

náboženská víra. Třeba to už dávno existuje a řídí 
zákonitosti společenského vývoje, kterému my často 
nerozumíme a nechápeme jeho smysl. Nemůžeme to 
vnímat, tak jako játra, cévy a neurony nemají tušení o 
našem vědomí a myšlenkách v něm vznikajících. Jen 
jsou mu podřízeny a slouží mu. Naše role ve 
společnosti je podobná a každý si plníme tu svoji roli, 
kterou jsme si, možná s trochou svobody, mohli i 
vybrat nebo přizpůsobit. Jestli takové vyšší vědomí 
existuje, tak je nám nejen nepochopitelné a utajené, 
ale také nepředvídatelné.  

I lidé v historii dlouho nevěděli, kde v nás sídlí naše 
vědomí a favorizovali srdce. Na mozek přišli až 
mnohem později. Kde by bylo centrum 
celospolečenského vědomí?  Mocenské centrum 
velmocí nebo někde úplně jinde, jak naznačují některé 
spiklenecké teorie? Možná bychom byli opět 
překvapeni. Ohraničené centrum ani nemusí být a 
vědomí může být rozprostřené po celé společnosti. 
Prostě jako neuronová síť, kde roli neuronů plníme 
my. 
Jediné, co asi každou úroveň vědomí charakterizuje je 
nějaký základní princip a cíl. U biologických systémů 
to bude zřejmě souviset se zabezpečením energie a 
přežití v čase. A jestliže současní obyvatelé vyspělé 
Evropy vymírají, co by takové společenské vědomí 
zvolilo k nápravě? Také vás napadá migrace? Jak ale 
vysvětlit snahy o boj s klimatem, útok na klasickou 
rodinu a podpora LGBT a věčný návrat levicových 
myšlenek? Asi se marně namáháme a „játra“ nebo 
„žaludek“ na to nepřijdou. Proto také vývoj lidstva 
neřídíme, ale jenom zpětně vysvětlujeme a 
komentujeme. Ale naše nervová činnost podléhá 
někdy neurózám, či dokonce bipolárním a jiným 
poruchám. Co když nejinak je tomu i u společenského 
vědomí? Pak nám nezbývá, než si takové poruchy 
odžít a doufat, že se společnost zase uzdraví. 

Za covidem 
Kolem nás zuří válka s covidem. Je to nový fenomén a 
lidé jsou z něj zmateni. Bojují s ním pokusem a 
omylem. Stále si nechtějí připustit, že rozšíří portfolio 
trvalých chorob. Má charakter ruské rulety, protože 
někomu projde a jiného zahubí.  Jako ve válce je však 
důležité, aby velel jeden a ostatní poslouchali a 
nebojovali protichůdnými prostředky. Opozice se 
proflákla, když v létě dotlačila vládu k uvolnění 
restrikci a teď jí to zase vyčítá. Jednotné velení je 
důležité i za cenu, že nebude dokonalé a bude dělat 
logicky i chyby. A neuposlechnutí rozkazu ve válce 
není maličkost.  
Požadavek na vládu „ať řekne předem, co bude“ je 
dětinský anebo záměrně provokativní. Hasiči v 
Kalifornii hasí lesní požáry podle toho, kde a jak 
zrovna zafouká vítr a neví, kdy ho uhasí a kolik 
městeček budou muset evakuovat. Vojenský štáb bude 
postupovat jinak, podle toho, jestli u Stalingradu 
vyhraje nebo prohraje. 
Neznámé hrozby nás znepokojují víc, než ty známé. 
Proto si naši předkové vymýšleli i strašidla a duchy, 
aby po čase seznali, že to jen hučí noční les. 
Doufejme, že to tak bude i s covidem a budeme s ním 
bojovat s klidem, jako to děláme u občasných 
epidemií žloutenky nebo úplavice. Pravděpodobně 
nám pomůže i vakcína. Do té doby se ovšem musíme 
snažit a respektovat. 

Mikulášové přijdou letos zkrátka 
Mikulášská tradice vznikala od 10. století na 
klášterních školách v Porýní. Při chlapeckých 
biskupských hrách každý rok jeden z žáků nosil 
symbolickou biskupskou berli, se kterou bývá sv. 
Mikuláš zpodobňován nejčastěji. Ve 13. století se 
tento den ustanovil jako svátek svatého Mikuláše. 
O něco později přibyla vyvolenému chlapci jedna 
povinnost – pokárat zlobivé a nadělit dárky těm 

hodným. Díky tomu se později k Mikulášovi připojila 
společnost čerta a anděla. 
Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 280 v Malé Asii. 
Když mu bylo dvacet, stal se biskupem. Svůj život 
zasvětil pomáhání chudým a náboženskému kázání. 
Během pronásledování křesťanů byl zajat, uvězněn a 
mučen. Poté, co bylo křesťanství znovu povoleno, 
vrátil se do svého úřadu. Svátek sv. Mikuláše připadá 
na jeho smrt, tedy 6. prosince. 
No uznejte, že Mikuláš, čert nebo anděl v roušce a 
s negativním osvědčením, to by nebylo ono. 

Co víme o realitě? 
Naše smysly nám neposkytují nějaký reálný obraz o 
realitě, jejíž jsme součástí. Vzpomeňme jen na optické 
klamy. Navíc informaci získáváme jen z odraženého 
světla, které doputuje do našeho oka. Ze spektra 
elektromagnetického záření však vidíme jen velmi 
malou část. Nevidíme teplo, to jen slabě vnímáme na 
pokožce, a nevidíme ani ultrafialovou ani radiovou 
oblast. I naše barvy si mozek nějak vymyslil, aby 
mohl obraz světa interpretovat. Hmyz například vidí i 
v UV oblasti. My si ovšem ani nedovedeme představit 
barvu, která je mimo naši viditelnou oblast. Jak by asi 
vypadala? Hmat reaguje na atomární síly, které 
obklopují atomy, protože jinak je prostor mezi 
elektrony a jádrem velmi pustý a rozlehlý. A co 
„temné“ vlastnosti reality, které nejsou spojeny s 
vyzařováním elektromagnetického záření? To, co 
nevnímáme, si těžko dokážeme představit, jako třeba 
čtyři rozměry navzájem k sobě kolmé. 

Náš mozek má tendenci k vytváření příběhů. Když 
máme podrážděnou nervovou dráhu na paži, mozek 
předpokládá, že nám po ni cosi leze. V mozku je 
všechno uloženo a asociováno tak, aby to co nejlépe 
vytvářelo příběh našeho života a umožnilo nám 
realizovat základní cíle naši existence, tj. přežít, najíst 
se a rozmnožit se. K tomu nepotřebujeme přesně znát, 
co okolní realita vlastně je, ale jak se v ní umět 
pohybovat a existovat. U hmyzu nebo žáby chápeme, 
že jejich vnímání je vzdáleno od reality, tak proč by 
tomu mělo být u nás jinak? Kdybychom vnímali 
mnoho aspektů reality, náš mozek by se z toho nejspíš 
zbláznil. Proto si vybírá to důležité.  

Myslíte, že náš mozek je naprosto spolehlivý. Malé 
dítě umí už od dvou let zalhat a nejinak je to s naším 
mozkem. Některé kritické nepříjemné vzpomínky 
dovede časem vytěsnit a jiné dovede prolnout a 
zdeformovat. 

Takže se raději neptejme, co je to ta realita okolo nás. 
Mluvíme o ní, ale každý ji vnímá trochu jinak. Je to 
něco jako čas. Každý ví, co to je, ale nikdo ho neumí 
smysluplně vysvětlit. Ať už je kolem nás cokoliv, 
důležité je, že si to umíme užít. 

Řešení úlohy: 152-25-57 = 70 Jednoduché, aby to 
vyřešil každý. Ale čekali jste chyták, ne? 

A slovo závěrem  

Asijské státy, ať už totalitní nebo demokratické, se 
vypořádávají s covidem podstatně lépe, než my, 
holedbající se rozumem a nadhledem. Může za to 
konfuciánská tradice, která nadlouho zakotvila úctu k 
autoritě, k sociální stabilitě, konformitě a úsilí o 
prospěch společnosti a potlačení individualismu. Lidé 
tam by se styděli nenosit roušky, vždyť, co by si o 
nich pomysleli ostatní. To my jsme už mnoho 
desetiletí nezažili žádná reálná rizika a máme pocit, že 
to se stává jen v jiných částech světa. Nejsme schopni 
se včas sjednotit, odložit politické rozmíšky a čelit 
riziku účinně a vytrvale. Brzy ztrácíme trpělivost. 
Jsme tedy pro koronavirus ideální potravou. 
Možná naše chování napraví až strach. Ale to už bývá 
obvykle pozdě. 

Nicméně je čas adventu a tedy i naděje. Nezapomeňte 
si vytvořit adventní věnec a každý týden zapalovat 
jednu svíčku navíc. Je moc příjemné u něj popíjet 
kávu či čaj a zakousnout něco dobrého. Třeba i 
ochutnat vánoční cukroví, které jak víte, chutná před 
Štědrým dnem mnohem více. Je to jednoduché a my 
už máme po několik let odlehčenou verzi – adventní 
tác. Podlouhlý podnos se čtyřmi rudými svícemi, 
který žena vyzdobí větvičkami tisu i seschlými květy. 
A pohled do plápolajících plamínků má uklidňující 
efekt. Zapomenete, že venku nějaký covid řádí a bude 
vám fajn. 

Užijte si Vánoce, letos snad ještě více, a pak na 
Silvestra ten covidový rok řádně vyprovoďte. Ale jen 
v kruhu rodiny! 


