
 
 

číslo: čtvrté 
duben 

ročník VI. 
Lepší povečeřet byliny s láskou 
než vykrmeného vola s nenávistí. 

Bible, kniha Přísloví, 15, 17 
 
 

Pozdrav všem čtenářům Klubka 
- posílá paní PhDr. Darja Kocábová. S jejím souhlasem otiskujeme článek původně 
určený do jedné diskuse v odborném tisku: 
 

Stále častěji přemýšlím o tom, jaké tajemství je člověk. (Žádná objevná myšlenka.) 
Defilují přede mnou všechny ty bytosti, s nimiž jsem se v životě potkávala a nesu 
v sobě ty, s nimiž jsem se opravdu setkala. A čím odlišnější byli, tím mimořádnější 
bylo toto setkání. Vybavuje se mi soutok tří řek v Pasově, ani už je bez mapy 
neumím pojmenovat (Dunaj, Inn???), ani už si přesně nepamatuji odkud jsem vše 
pozorovala, bylo to z velké výšky, skoro jako z letadla.Utkvěl mi ten úžasný zážitek 
soutoku, splývání barev těch říčních toků, ještě chvíli si udržel každý svou 
specifickou barvu, bylo to patrné, ale pak zvítězil ten zcela nový odstín, vznikající 
jejich splynutím a nepochybně by i podrobná chemická analysa prokázala proměnu 
ve složení vody, která plynula dále k ústí do moře. Byl to pro mne obraz pro pojem 
setkání člověka s člověkem, prolnutí dvou bytostí, kdy se otevřou ta poslední dvířka 
do nitra každé z nich a dojde na krátkou chvíli k pocitu jednoty, ke splynutí té 
nejjemnější duševní substance, a člověk pak pokračuje dál už v poněkud jiné 
podobě.  

Tak zůstávají pro mne významní někteří lidé nebo jejich myšlenky. Může se stát, 
že jsme se nesetkali ani v tomto čase a v tomto těle a přece jsou pro mne živí - 
literáti, skladatelé, filosofové - hluboce se mne dotkly, takže nepatří jen ke 
všeobecnému kulturnímu dědictví, ale přímo se podílely na výstavbě struktury mé 
osobnosti. Člověk se spolu s nimi začleňuje do jakési komunity napříč prostorem a 
časem, ale to už jsem se dostala do jiné dimenze. Nechci tím oslabit tu událost 
setkání živoucího člověka s živoucím člověkem, které se může odehrát v jakémkoli 
vztahu, tím spíše psychoterapeutickém, který je o to hlubší, čím blíže je hranici 
utrpení. Odtud člověk čerpá také obnovující sílu, když ochabuje a klopýtá na své 
cestě. To je ta pravá banka, v níž můžeme uložit ten pravý kapitál, který není mrtvý, 
ale vysoce se úročí a přibývá (občas je vyplacen bonus ve chvíli, kdy to ani nečekáš).  

Ovšem, setkání nelze naplánovat, nelze naordinovat, nedá se vynutit. Můžeš na 
ně býti jen připraven. Nesmíš ztratit klíček od těch nejvnitřnějších vrátek a schopnost 
odemknout. Nesmíš také ztratit zájem o druhého, trpělivou ochotu mu naslouchat, 
vcítit se do něho, přijmout jej….psychoterapeutické desatero. Není to klišé, je to tak. 
 

Darja Kocábová 
 

 



Šťastná „Pětka“ 
 

 Už uplynulo pět let od založení našeho časopisu Klubko. Otevřela se tímto 
možnost pacientům i ostatním, hlavně těm, co jim papír a pero něco říká, napsat do 
svého časopisu spoustu zajímavých článků, oznámení, humoru i poezie. Náš časopis 
je naší chloubou, můžeme říci, že má určitou úroveň a vždy se každý měsíc těšíme 
na nové vydání.  
 
 Přátelé, prosím, zůstaňme věrni svým literárním sklonům, dopisujme, pišme, 
my rádi čteme a bude nám vždy radostí uvítat nový kvalitní příspěvek. Ať i nadále je 
náš časopis Klubko naším společným potěšením a jděme dál ve zdraví, v životě i 
psaní krásných článků. 
 

Peru zdar!! 
 

M. Ritterová 
 
 
 

PRO TY, KDO TO CHTĚJÍ ZKUSIT 
 

Směrnice pro autory byly v Klubku otištěny v říjnu roku 2000 v článku „Neobvyklý 
úvodník“. Protože jde o zásady, které mají stálou platnost, vybíráme z něj to 
podstatné, jde nám zejména o poslední řádek, kde se zpravidla podepisuje autor: 

 
Vlastní tvorba (v vlastní hlavy), všechny novinářské styly např. 
  básničky, povídky, reportáže apod. 
  == jméno autora 
 
Převzaté věci (př. recenze, různé informace, upoutávky na akce...) 
  == hlavní zdroj, pak Vaše jméno 

(stručné a jasné zpracování článků stojí také námahu, klidně se pod to 
podepište) 
 

Podepsat se můžete jakkoliv – celým jménem nebo jen iniciály (lze použít i 
pseudonym nebo šifru – ale redakce musí vědět, od koho článek je). 
 
Čest těm, kteří výše uvedené zásady dodržují i bez upozornění. 
 
Pozor také na pravopis. Některé chyby odhalí počítač, ale ne všechno. Kdo píší sami 
na počítači, ať nezapomínají, že končí-li věta tečkou, následuje (a stejně tak po čárce 
mezi větami v souvětí) právě jedna mezera po tečce resp. čárce a žádná před ní. 
 
A takto má tedy správný podpis vypadat: 

 
Zdroj: Klubko, říjen 2000, Neobvyklý úvodník, Lenka Jirků 

Upravil: Jan Bázler 
 

 



 
DESIDERATA 

 
Jdi pokojně hlukem a spěchem. Pamatuj si však, jaký mír může být v tichu. Aniž by ses 

lidem vzdával, buď s nimi v co nejlepším vztahu. Svou pravdu říkej tiše a jasně a naslouchej 
ostatním. I těm, kteří jsou slabí a nevědomí, i oni mají svůj životní příběh. Vyhýbej se 
hlučným a agresivním lidem, neboť zatěžují duši. 

Pokud se budeš srovnávat s ostatními, můžeš se stát ješitným a zahořklým. Protože vždy 
budou větší i menší lidé, než jsi ty. Měj radost ze svých úspěchů i ze svých plánů. Zajímej se 
o svou životní dráhu, jakkoliv prostou. Je to skutečné vlastnictví v měnící se prozřetelnosti 
času. Cvič obezřelost ve svém podnikání, neboť svět je plný podvodů. Ale nechť tě to 
nezaslepí k dobrotě, která je. Mnoho lidí usiluje o vysoké ideály a všude je život plný 
hrdinství. Buď sám sebou, zejména nepředstírej city. Nebuď ani cynický ve vztahu k lásce, 
neboť tváří v tvář suchopárnosti a rozčarování je stejně nesmrtelná jako tráva. 

Přijímej s vlídností moudrost přibývajících let a ladně se vzdávej věcí mládí. Živ a 
posiluj sílu své duše, aby tě chránila před náhlým neštěstím, ale netrap se 
představami. Mnoho strachu se rodí z únavy a samoty. Přes zdravou disciplinu buď 
jemný sám k sobě. Jsi dítětem vesmíru stejně jako stromy a hvězdy. Máš právo zde 
být. Ať už ti to je nebo není jasné, není pochyb o tom, že vesmír se rozvíjí tak jak má. 
A proto buď usmířen s Bohem, jakkoliv si ho představuješ a jakékoliv je tvé úsilí a 
směřování, v hlučném zmatku života buď v míru se svou duší. Se vším pozlátkem, 
úmorností a rozbitými sny, je to stále krásný život. Buď opatrný a usiluj o štěstí. 

 
Nalezeno v kostele sv. Pavla v Baltimore s datem 1692. 
 

k tisku připravila Martina Zelená 
 

* * * 
 

Poznámka k článku „DESIDERATA“ (angl. žádané nebo také důležité  věci): Jde o text 
nalezený údajně v Starém kostele sv. Pavla v Baltimore, datovaný 1692. Působí natolik 
aktuálně, až to vede k pochybnostem o jeho pravosti. Já jsem se s ním setkal při studiu 
angličtiny – v originále. O to více mě překvapilo, když jsem v našem klubovém počítači našel 
překlad, který si opsala Martina Zelená – a tak jej uveřejňuji. Mimo jiné proto, abychom si na 
Martinu – pracovitou členku a výbornou kamarádku – vzpomněli.  

Jan Bázler 
 
 

Něco pro obveselení mysli 
 

Co jsem ženatý všechno je mi zakázáno. Kouřit nesmím pít nesmím, říká Jirka 
příteli. 
No a proč neprotestuješ? 
Protestovat taky nesmím.  
 
Student onemocněl. Hezká dívka se objeví s kyticí před dveřmi jeho podnájmu. 
Jsem jeho sestra vysvětluje dámě, která jí otevřela. 
Ale to jsem ráda, že vás poznávám. Já jsem jeho matka. 
 



V obchodě: Včera jsem u vás koupila tento svetr, říká mladá paní, a vy jste mi 
tvrdili, že je 100% vlna. 
Tak to je nedorozumění povídá obchodník, tu cedulku jsme tam dali proto 
abychom spletli moly. 
 
Říká jeden chlap druhýmu: Včera jsem přežil leteckou katastrofu. A co se stalo? 
Přiletěla tchýně! 
 
Tetička přijela na návštěvu. Před spaním ji malý Jirka nabádá: 
A nezapomeň se v pokoji zamknout, teti! 
A proč, Jiříčku? 
Táta říkal že nám můžeš být ukradená! 
 
Představ si, našemu šéfovi utekla žena, říká jedna úřednice druhé. Jak se s tím 
vyrovnal, chudáček? 
Teď už se uklidnil, ale z počátku šílel radostí. 

 
Tak co tetičko, jak funguje tvá pastička na myši? 
Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívaly, až se uchechtaly k 
smrti! 
 
I po osmi letech jsem stále zamilovaná říká paní Veselá v práci kolegyni. 
A po chvilce dodá: Jen doufám, že mi na to manžel nepřijde...   
 
Hurvínek neslušně nadává. 
Pan Spejbl se zhrozí: Hurvínku, když mi slíbíš, že tento výraz už nikdy 
nepoužiješ, tak ti dám deset korun. 
Platí, souhlasí Hurvínek, a teď ti řeknu jeden, který tě bude stát stovku. 
 
Stěžuje si manžel: Na košili mi chybí knoflík! 
Vezmeš si přes ni přece sako. 
Ale na saku chybí dva knoflíky. 
Copak chceš jít dnes bez kabátu? 
 
Paní Nováková přijímá pomocnici v domácnosti. S uspokojením konstatuje, že jí 
zájemkyně vyhovuje. Pro jistotu se ještě ptá: Máte ráda kočky, psy i papoušky? 
Mně je to jedno, já jím všechno. 
 

Vybral 
Jiří Přáda 

 
 

 
ČEŠI JSOU PILNÍ 

Několik myšlenek P. Sudecka, který působil ve Škodovce 
jako manažer kvality  v letech 1991-1999 . Nyní v penzi sbírá veterány značky Škoda 

a propaguje historii této značky. 
 
Dali jsme Čechům trochu sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti, za všechno 
ostatní mohou ,slatý český ruky´. Věděli jsme, že Škoda je mezi slepými (pozn.: 



rozumí se automobilky východního bloku) jednookým králem. Bylo nám rovněž jasné, 
že má kvalitní technické zaměstnance. Komunistický systém rozhodně neztroskotal 
na tom, že by neměl dostatek lidí na dobré technické úrovni. V provozu 
mladoboleslavské Škodovky bylo v roce 1991 několik oblastí, které se za svou 
technickou úroveň nemusely stydět. Mám na mysli především konstrukci hrubé 
karosérie, kde už tehdy pracovaly na linkách desítky robotů. Pokud vím, měla Škoda 
jako jediný podnik v komunistickém světě v provozu fungující roboty. 
 
O Češích: Zpočátku bylo vidět, že se drží zpátky. Při technických poradách si nikdo 
nesedl do první řady. Myslím, že to tak trochu odráželo českou mentalitu: nejdřív se 
trochu stáhneme zpátky a uvidíme, co se bude dít. Na přelomu let 1991-92 jsem měl 
dojem, že si mysleli: Přežili jsme komunismus, vás přežijeme taky, a ještě si z vás 
budeme dělat srandu. Víte asi, co tím myslím: švejkárna na celé čáře. To se ale v 
průběhu příštích pěti let radikálně změnilo. Když dnes srovnávám zaměstnance 
Volkswagenu a Škodovky, musím konstatovat, že Češi jsou v mnoha oblastech 
vpředu.  
 
Na srovnání mezi Škodou a Seatem, který koupil Volkswagen v polovině 
osmdesátých let, se dá leccos dokumentovat. Mohu o tom mluvit z první ruky, 
protože jsem poté, co jsem v roce 1999 odešel z Mladé Boleslavi, pracoval čtyři roky 
v centrále Seatu poblíž Barcelony. Naším úkolem bylo zjistit, proč je kvalita výroby 
Seatu na nižší úrovni než u Škodovky. 
 
Diktátor Franco nainstaloval před svou smrtí na špičková místa v Seatu funkcionáře 
Falangy, své politické strany, a ti tu seděli ještě v době, kdy Volkswagen Seat 
kupoval. Jejich pracovní den vypadal zhruba následovně: ráno mezi devátou a 
desátou přišli do kanceláře, pověsili si sako přes židli a objednali kafe u sekretářky. 
Po snídani trochu telefonovali s kamarády, a než si vyměnili nejnovější zprávy a 
vtipy, bylo poledne. Po příchodu z vydatného oběda nakoukli mezi druhou a třetí 
hodinou do kanceláře, řekli sekretářce adios a jeli hrát golf. Jinak byli velmi 
sebevědomí a měli perfektní vystupování. Od cizinců si samozřejmě nenechali radit, 
protože všechno věděli líp. Při našich pokusech dotlačit je k řešení problémů 
poukazovali na specifické španělské podmínky - přimět je k pořádné práci bylo 
prakticky nemožné. Také technická úroveň mechaniků v provozu se vůbec nedala 
srovnat se Škodovkou. Je velký rozdíl, jestli mám na výrobní lince dobře vyučeného 
mechanika, nebo mladého rybáře, který po šichtě spravuje doma sítě. Zatímco 
Španěl přijde v jemně proužkovaném obleku, dívá se na vás jako na hlupáka a v 
každém okamžiku vám dává najevo svou převahu, Čech si na poradě sedne dozadu 
a nejdříve pozoruje situaci. Když jste věrohodný, pak s vámi začne rychle 
spolupracovat. ... V tom ohledu jsem stoprocentně přesvědčen, že kombinace Čech-
Němec přináší mnohem lepší výsledky než Španěl-Němec. Vím, o čem mluvím. 
Celých osm let pobytu v Mladé Boleslavi jsem bydlel u jedné české rodiny. Mezi 
německou a českou mentalitou jsou podle mého názoru jen malé rozdíly. Češi jsou 
stejně pilní jako Švábové (obyvatelé západní části jižního Německa, kde jsou hlavní 
závody Mercedesu a Porsche - pozn. red.). 
 

 
Zdroj: 27.1.2005  Reflex  str. 28  Portrét, ČESTMÍR LANG  

Vybral a pro Klubko upravil – K - 
 

 



Pár slov našim politikům 
 

 Tomu, kdo sleduje polistopadový vývoj v naší zemi, není lhostejný stav na 
naší politické scéně, hlavně v poslední době. 
 Stranické reprezentace svým přičiněním pozbyly i poslední zbytky 
důvěryhodnosti, které v občanech ještě měly. Pocity, jako hluboké rozčarování a až 
nevěřícnost vlastním úmyslům nás provázejí při zpravodajských událostech 
v médiích i novinách. 

Nepatříme k těm, kteří by si přáli návrat „starých dobrých časů“, a jsme vděčni, 
že alespoň v možnostech, které dostal občanský sektor, se velkým přičiněním a 
úsilím podařilo i uskutečnit mnoho dobrého. Učit se nemyslet jen na sebe, učinit 
bližnímu radost a při pochybení si vzpomenout na kouzelná slůvka promiň, je mi líto, 
by se mělo objevit na volebních plakátech. 
 

   D. Mišun 
 
* * * 
 
Prodělání chřipky u matek v první třetině těhotenství významně zvyšuje riziko, že 
potomek bude trpět schizofrenií – říká ředitel Psychiatrického centra Praha prof. Cyril 
Höschl. Už studie let z padesátých let minulého století poukázaly, že schizofrenie 
přichází ve vlnách stejně jako velké chřipkové epidemie. 

Zdroj: Hospodářské noviny, příloha Zdraví, 17.3.2005 
Vybral a upravil: JB 

 
 * * * 
 
Více informací o Mladé Boleslavi najdete na webových stránkách našeho města: 

http://www.mb-net.cz 
 
 

Naše hudební pořady 
 
Hudební pořad se bude konat 13.4. (zase středa) v 16:00. Na programu se domluvíme. Bude-
li o to zájem, můžeme zopakovat něco od Gabriely Beňačkové (byla na pořadu minulé dva 
měsíce), ale můžeme také sáhnout do jiného soudku. 
 
 

* * * 
Řešení šachové úlohy z února: 
 
1. Dd6  Sxf3 
2. Dg3  mat 

nebo 
1. ...   Sh4 
2. Jg1  mat 

nebo 
1. ...   Sc7 nebo Kh4 
2. Dh6  mat 



Zdroj: I.Mikan, Stráž lidu 1953 
 
 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262 
Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 (hlasová schránka) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá třetím tahem mat: 
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