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Výběr moudrých rčení ze SM  
 
Motto:  Uč se synu moudře žíti, 
             bys moh´ epidemiologem býti. 
             Byť hlupákům se někdy daří 
             Tvoji práci pak nezmaří.  

 
      Snažil jsem se  obohatit duševno čtenářů  SM nejen o  odborné poznatky, ale 
i o myšlenky moudrých lidí. Mezi ně patří např. rčení, že  "je lepší objevovat 
objevené,  než žít v nevědomosti".  Ovšem  "samotné znalosti jsou k  ničemu. 
Platí se pouze za schopnost používat je !  Nebezpečnější než z pozice síly je 
jednat z pozice slabosti!" 
 
      Pravá moudrost je okrasou ve štěstí a oporou v neštěstí (Aristoteles).  Jen 
slabé nátury zaměňují pohodlnost k práci za moudrost, chránící je před 
neúspěchem. Rozhodnost projevují jen při odmítání nových úkolů.  Neděláte-li 
věci, které stojí za to, aby se o nich psalo, pište aspoň věci, které stojí za to aby 
byly čteny! (Plinius mladší). 
 
      Motto pro rok 1998 ( jeho platnost je však neomezená): Lenost není to 
správné slovo, může jít jen o čekání na lepší časy. Opravdový inteligent ví, kdy 
si může dovolit i myslet. 
 
      Hudba je větším jevem než všechna moudrost a filosofie. Kdo porozumí 
mojí hudbě, musí být osvobozen od každé bídy se kterou se potýkají jiní lidé. 
      Nikdy jsem nezamýšlel psát jen pro slávu a čest. Co mám na srdci, to musí 
ven, proto píšu. 
      Co se týká lidských volů, jen je nechte mluvit. Jistě svým plkáním nikoho 
neučiní nesmrtelným,  ale ani nevezmou nesmrtelnost tomu, komu ji Apolón 
určil. (Ludwig van Beethoven). 
 
      Jediným důvodem, kdy lze v civilizované společnosti užít násilí proti vůli 
kohokoli,  je ochrana ostatních. Vlastní prospěch společnosti, majetkový či 
morální, není postačujícím důvodem. (John Stuart Mill, O svobodě (On 
Liberty), 1859). 

      „Matematika je předmět, ve které nevíme o čem hovoříme a nestaráme se o 
to, zda je pravdou co říkáme !“ (A to ještě Bertrand  Russell neznal ISPO !) 
      „Vedoucí obvykle nesvolává porady proto, aby se radil se svými 
podřízenými, nýbrž pro to, aby oni pochopili, že si mají poradit sami !“ 
 



      Svými dopisy jste mi však dali najevo přízeň, za níž Vám i touto cestou ještě 
jednou děkuji. Znám však také moudrý výrok Lao-Tse o tom, že „Příjemná 
slova často nebývají pravdivá a že pravdivá slova často nebývají příjemná“. 
Těm, kteří prohlašují vydávání SM na příkladný čin, musím ve shodě 
s citovaným mudrcem připomenout : „ Není sporu o tom, že příklady táhnou.  
Jde jen o to, zda správným směrem“. 
 
      Četl jsem hezké heslo:  "Všichni za jednoho - jeden za všechny prachy". Jak 
je to v některých situacích výstižné  ! 
 

      Velké myšlenky připomínají živý plot. Ne proto, že stále rostou, ale že je 
stále někdo přistřihuje.  Pamatujme, že učený z nebe nespadne, ale roj hlupáků 
vytrvale na obloze září.  Ať Vám svítí na cestu naše SM ! 
      Každé potěšení  něco stojí. Zkušení říkají, že čím je člověk starší, tím jsou 
radovánky dražší.  
 
      Na závěr  uvádím několik  Murpyho zákonů, které jsem  v jediném případě 
maličko poopravil. 
      "  Odborník  je  člověk,  který  úzkostlivě  dbá  aby  se vyvaroval i malých 
chyb a při tom se řítí do velkého omylu." 
      " V každé organizaci se zaměstnanci snaží dosáhnout takového postavení, 
pro něž jsou naprosto nezpůsobilí ". 
      " Není-li  třeba činit rozhodnutí, je  třeba nečinit rozhodnutí". 
      " První mylná představa o vedení hygienické služby  je,   že něco takového 
vůbec existuje !  (upraveno manu propria). 
 
      V roce 1999 mi dvěstapadesátileté výročí  Goethova narozemí připomnělo 
jednu z jeho hlubokých úvah,  kterou jen co do autorství maličko poopravuji: 
                       Staří jsme - ale jsme také chytří ?  (  Johan Wolfgang Alzheimer ) 
 
      Tato poznámka má všem připomenout neúprosný životaběh, na který se v 
denním shonu poněkud zapomíná. Partitura života už  nepředpisuje Furioso či  
Vivace amoroso, ale  převážně jen Lento, Grave až Doloroso. Stále častěji se 
přesvědčujeme o platnosti Gualtieriho zákona setrvačnosti: " Když nechybí vůle, 
zmaří všechno vůl". 
 
 

Kéž by to bylo pravdy jenom půl  ! 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 


