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SUDOKU 
je hlavolam japonského původu. Do volných políček je třeba 
dopsat cifry od 1 do 9 tak, aby v každém řádku, každém sloupci 
a každém ze čtverců 3x3 (jsou odlišeny barvou) byly zastoupeny 
všechny číslice 1 až 9, a to každá právě jednou – žádná nesmí být 
dvakrát a žádná nesmí chybět. 
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Všeobjímající láska 
je polovinou lidské moudrosti. 

Miloš Veselý 
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OHLASY…. 

 
Pohled zase z jiné strany… 

 
Kouzelný svět brouků s jejich nepřeberným množstvím tvarů a 

přepestrých barev, jsme měli možnost ocenit na dubnové přednášce 
Romana Kuriana. 

Roman nám tento zajímavý svět slovem i obrazem skvěle 
přiblížil. Já sám jsem brouky již několikrát maloval, a proto jsem byl 
na tuto přednášku velice zvědav. Romanovy znalosti byly patrné již 
z našich předchozích rozhovorů. Osobně mě upoutal také 
psychologický aspekt této přednášky. Roman nám svým osobitým 
způsobem zprostředkoval nahlédnutí do jeho čisté, citlivé a vnímavé 
duše, čímž nám umožnil poznat ho jako člověka ještě lépe a také 
náležitě ocenit! 

Miloš Veselý 
 

 Ohlédnutí … 
 
Snad se už u nás stává tradicí, že se ohlížíme zpět a hlavně když 

to jsou úspěšné, dobré věci. Musím to říct. 
Na 5. duben, den klubového setkání a program Romana Kuriana, 

našeho člena s jeho představením svého příběhu: „Můj život, příroda 
a hmyz“ budou pamatovat určitě všichni. 

Romane, byl jste dobrý když jste k nám do klubu před dvěma lety 
přišel, ale jaký jste dnes!! Chci Vám ze srdce poděkovat, Vaše 
přednesení vlastního příběhu svým dobrým literárním stylem, 
perfektní znalostí své záliby entomologie a přírody a Vaším 
výborným rétorickým proslovem určitě zaujal všechny nás! Filmy, 
které jste dal  k promítnutí nás určitě inspirovaly svou barevnou 
krásou. Bylo mi při tom hezky, uvědomovala jsem si jaké tu máme 
vynikající členy naší společnosti a cítila jsem uspokojení ze své 
práce, že snad trochu přece jen přispívám k dobrému chodu našeho 
klubu a cítím závazek dát do své práce ještě víc! Ovšem, to je 
v rukou Božích! 

7 
 
 

Napsali nám … 
 
Zdravím Vás a chci Vám poděkovat za posílání Klubka, v němž 
nalézám podněty pro naší činnost. Příjemné prožití jarních dnů Vám 
přeje 
 

Tomáš Tylich, o.s.Kolumbus. 
 
 
  * * * 
Omluva 
 
Příteli Tomášovi Tylichovi děkujeme upřímně za krásná slova. 
Bohužel ale, ne vše se nám v našem časopise daří. Odborník na 
šachy nás upozornil na některé nesrovnalosti v šachové rubrice. Až 
dostaneme podrobnější informace, co a jak má být opraveno, 
budeme v šachové rubrice pokračovat. Bohužel, ani sudoku, které 
jsme otiskli minule jako náhradní program nebylo správné. 
Otiskujeme úlohu z dubna znovu, tentokráte – doufáme už bez hrubé 
chyby, která se nám vloudila. Omlouváme se čtenářům za 
nedopatření. 
 
  * * * 
 
 
Květnové číslo Klubka má netradiční formát, který je dán literární 
přílohou. Naopak základní část je o list menší. Ale celkově si čtenáři 
o stránku polepší. 
Citát měsíce je opět vlastní myšlenkou našeho člena p. M. Veselého. 
 

-red- 
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Ještě jeden dosti drsný: 
 
Muž měl už po krk stálého komandovaní od manželky, tak zašel 
k psychiatrovi, co s tím. Psychiatr mu poradil, jak si budovat 
sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě. 
Chlap ji v autobuse cestou domu celou přečetl. Přijde domu, vrazí do 
dveří, přistoupí k manželce, ukáže na ni prstem a bez okolků spustí: 

 
„Odteďka chci, abys věděla, že JÁ jsem pán v tomto 
domě a MOJE slovo je zákon! Chci, abys mi teď 
připravila dobré jídlo, a když ho sním,očekávám bohatý 
dezert. 
Po večeři mi připravíš koupel, abych si mohl oddychnout. 
A po koupeli, hádej, kdo mě obleče a učeše... ?" 
 
„Asi někdo z pohřebního ústavu,“ odpoví mu žena. 

M.B. 
 

* * * 
 

Humor – i ten drsný - končí, když přijdou na přetřes plány vlády na 
reformu zdravotnictví. Naše poděkovaní v této souvislosti patří 
odborům, které systematicky upozorňují na možné negativní dopady 
připravovaných kroků. Například členové OS KOVO Škoda Auto 
podporují aktivity proti snaze prodat universitní nemocnice a 
zdravotní pojišťovny. Odbory KOVO proto podpořily Svaz pacientů 
ČR. 
V klubovně máme k dispozici každý týden „Škodovácký odborář“ a 
další materiály, kde si lze přečíst podrobnosti. 

- red - 
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Romane, díky za nás všechny, připravil jste nám všem krásnou 

dubnovou sobotu, byl jste opravdu skvělý, to mi věřte, díky, jen tak 
dál!! 

A přejeme Vám krásné zážitky na výletě na ostrov Djerba! 
 
Za všechny Marie Ritterová 

 
* * * 

 
 

Proměny času kolotají ve svém rychlém rytmu a člověk si je často 
uvědomí až ve významných životních situacích. Lidská tvář léty 
uvadá, ale duše zůstává někdy mladá. 
Čas se přiblížil těsněji i k našemu panu doktoru Bázlerovi. Měsíc 
máj letošního roku je měsícem jeho dožití se krásného, pořád ještě 
jarého věku, muži nestárnou!! 
Dovoluji si mu blahopřát k takovému významnému životnímu 
jubileu.  
Děkuji za jeho obětavou nezištnou práci pro ČSDZ, věnuje jí 
převážnou část svého volného času. Upřímné díky za zpracování 
našeho časopisu Klubko, za vše krásné a tolik potřebné činnosti pro 
nás všecky, já osobně mu chci poděkovat za naši dobrou spolupráci, 
je mi přínosem do mých dnů.  
A přeji mu do dalšího života zejména pevné zdraví, pohodu a pořád 
tolik mladistvého elánu a síly pro uskutečňování svých životních 
cílů! 
 
Za Radu pobočky, redakci Klubko a za nás všecky 
 

Marie Ritterová 



4 

POZOR  JARO !!! 
Sluníčko svítí, už je teplé počasí, ale pro člověka, který trpí depresí, 
je to nebezpečné období. 
Všichni se kochají přírodou, ale časté změny nejsou pro nás dobré. 
Radši máme rádi stereotyp. Je to běh života, musíme se smířit. 
Nebydlíme v zemi, kde se nestřídají roční období. 
Tak si radši uděláme radost, někdo nakupuje, hraje šachy, učí cizí 
jazyky a třeba sbírá brouky. Ale jsou mezi námi lidé, kteří se topí 
v minulosti, která už nejde napravit. 
Ráda bych vás pozvala na květnový klub, přijďte v hojném počtu, 
pan doktor Jan Bázler má životní jubileum. 
To je můj návod , jak prožít sobotu 3. 5. 2008, bude tam zábava a 
myslím, že paní Ritterová  bude mít pro vás nějakou dobrůtku.  
Užijte si klub a potom napište do Klubka! 

Eva Prskavcová 
 
PS: Čekám vás v odpoledním klubu, tam můžete také zahnat své 
deprese, splíny a samotu. 

* * * 
 

Z REGIONU 
 
Strážníci městské policie v Mladé Boleslavi razantně postupují proti 
osobám, které bez povolení vylepují po městě plakáty. V období od 
1. do 11. dubna se jim podařilo zadržet hned několik takových osob. 
Za přestupek znečisťování veřejného prostranství jim strážníci 
udělili pokuty do výše 1000 Kč a také nařídili úklid. Tuto informaci 
uvítá jistě náš člen Jirka S., který proti zmíněnému nešvaru po léta 
bojuje. 
 

Zdroj: internet, http://www.mb-net.cz 
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HUMOR – PRO ZMĚNU LÉKAŘSKÝ 
 
 
Z pitevní zprávy: "Pacient zemřel na následky pitvy.". 
 
„Jak je možné, že jste utekl z operačního sálu?“ ptá se primář 
pacienta.  
„Protože sestra říkala: jen klid, žádnou paniku, operace kýly je přece 
jednoduchá záležitost.“ 
„Vždyť je to pravda.“ 
„No jo, ale ona to říkala tomu chirurgovi!" 
 
„Pane doktore, někteří lékaři předepíší léky třeba na kašel a pacient 
potom zemře na něco úplně jiného. To se Vám nestane, že?“ 
„Nemějte strach. Když já vám předepíšu léky na kašel, tak zemřete 
určitě na kašel!“ 
 
„Pane, jak to, že máte na jazyku tolik třísek?“ 
„No, víte, pane doktore, když mně se rozlil na podlahu litr rumu.“ 
 
„Pane doktore, ten simulant z pokoje číslo 109 zemřel.“ 
„Tak teď už to doopravdy přehnal!" 
 
„Musíte vědět pravdu, bohužel, vaše žena má před sebou už jen 
několik dní.“ 
„Nevadí, pane doktore. Když jsem to vydržel tolik let, tak to těch pár 
dní nerozháže.“ 
 

Hezké počtení přejí Přádovi 



KLUBKO 5/2008 

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA 
 
 
NAHLÉDNUTÍ DO PŘEKLADATELSKÉ KUCHYNĚ 
 
Vážení a milí čtenáři, 
dovolte mi zde říci několik slov o překládání cizojazyčných básní. Podstata překladu 
takovýchto básní spočívá v tom, že myšlenku autora vyjádřenou v cizím jazyce rýmovanými 
větami je třeba převést do češtiny jinými slovy. Ptáte se proč? Hned se to pokusím vysvětlit. 
Když se slovníkem přeložíme cizojazyčnou báseň doslova (viz. níže uvedená ukázka 
doslovného překladu básně francouzského básníka A. Rimbauda) zjistíme, že se řádky 
nerýmují a celkový dojem z básně už není tak příjemný. Úlohou překladatele především je 
díky znalosti jazyka a díky citu pro něj při doslovném překladu pochopit myšlenku autora a 
intuitivně vycítit atmosféru básně. A v druhé fázi pak obojí pak vyjádřit pomocí trochu jiných 
českých slov, díky kterým dosáhne i rýmů. 
 Děkuji za ohlasy na mé překlady fr. básní a srdečně Vás všechny zdravím. 
          
         Luboš Hluchý 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

* * * * * 
 
 
 

 
 
 



„Pojďte až na okraj“,řekl. 
Odvětili: „Bojíme se“. 
„Pojďte až na okraj“, řekl. 
Přišli. 
Strčil do nich… 
A oni vzlétli. 
(Guillaume Apollinaire) 

 
Angličtina:
“Come close to the edge”, said he. They answered: “We are scared.” “Come close to the 
edge”, said he. They came. He pushed them. And they started to fly. 
 
Francouzština: 
« Venez jusqu´au bord » , a-t-il dit. Ils ont répondu: « On a peur ». « Venez jusqu´au bord », 
a-t-il dit. Ils sont venus. Il les a poussés. Et ils ont commencé a voler. 
 
Němčina:
„Kommen  Sie bis zum Rand“, sagte er. Sie haben geantwortet. „Wir haben  Angst“. 
„Kommen Sie bis zum  Rand“, sagte er. Sie sind gekommen. Er hat sie gestoßen. Und sie 
haben begonnen zu fliegen. 
 
Španělština: 
“Venid haste el borde”, dijo. Contestaron: “Tenemos miedo”. “Venid hasta el borde”, dijo. 
Llegaron. Los empujó. Y ellos empezaron a volar. 
 
Italština:
“Venite fino al bordo”, ha detto. Hanno risposto: “Abbiamo paura”. “Venite fino al bordo”, ha 
detto. Sono venuti. Li ha spinti. E loro hanno cominciato a volare. 
 
 
Překlady: Luboš Hluchý, 27. 3. 2008 

 
* * * 

 
 

Srpek poznání. 
 

 Zamýšlíme - li se nad skutečnostmi života v jeho pestrém a rozsáhlém spektru 
působení na člověka, docházíme k zajímavým a mnohdy velmi překvapivým poznatkům a 
konstatování. Vzpomínám při tomto zamyšlení na slova velkého spisovatele a filosofa, jež 
dotváří právě kolorit životního poznání: „Mým údělem bylo, že jsem zvítězil příliš brzy a 
přesto musím žít dál. Zbývá mi až do konce života jediné-sám sebe činit tím, čím mě činí 
události!“ Vskutku originální a pravdivé! Události nás opravdu činí tím, čím pak se snažíme 
být či čím se stáváme. Člověk je někdy téměř ztracen ve víru událostí, a ty velmi přesvědčivě 
napovídají a svědčí o jeho představení se světu a lidem. Člověk je mnohdy spoután řadou 
konvencí a také někdy zaběhanými zažitými pravidly etikety a jako by jimi proplouval vůbec 
k tomu nejdůležitějšímu - k poznání sama sebe, své identity, svého trvání v čase, jimž je 
tvořeno jeho „já“. 



Zdravé pojetí „já“ se mnohdy kardinálně liší od nemocného pojetí událostí, jevů a 
reality, kterážto chybně pojímána má za následek neskutečné vidění „sebe“ i okolního světa. I 
když po pravdě řečeno mezi duševně zdravým člověkem a nemocným psychicky je někdy 
opravdu jen ten „fous“. Ta hranice je mnohdy nezřetelná a snadno se konvertuje z jedné na 
druhou stranu. K tomu, aby člověk sebe i svět viděl opravdu jako ten „pravý srpek poznání“ je 
nutné být v určité vnitřní zralosti a dimenzi, kdy právě z této pozice může vše vnímat 
nezkresleně a prožívá okamžiky reálně a uvědomuje si pravý skutečný stav věcí. Míra určuje 
pravý stav věcí. Buďme vždy myslí uprostřed, to je pravá skutečná realita! 
 
 

Marie Ritterová 
 

* * * 
 

Dne 10. 4. proběhlo v Červeném sále Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích 
vyhodnocení literární soutěže „Odemykání“, které se mohou zúčastnit všichni, kdo mají nebo 
v minulosti měli co do činění se psychiatrií – lhostejno zda jako pacienti nebo jako 
zaměstnanci či dobrovolní aktivisté. Přítomen jsem byl já s Marií Ritterovou díky panu 
Hýblovi, který nám obětavě zajistil dopravu. Do soutěže se také zapojila Eva Prskavcová, 
které jsme pamětní list a almanach přivezli. Vítězem v kategorii poesie se stal pan Jan 
Hruban, který veřejně přečetl i ukázku své tvorby. (Možná je to jen čistě subjektivní dojem, 
ale nemohl jsem si při jeho verších nevzpomenout na našeho, bohužel již zesnulého, Jaroslava 
Kocveru.) V almanachu jsme našli i práce paní PhDr. Darji Kocábové. Barvy VIDA center 
hájil pan V. Pitner. Osobně jsem se mohl setkat i s panem Ivanem Vaňkovským, který býval 
agilním členem ČSDZ pobočky Praha a kdysi dávno i vydával malý časopis „Lávky“ – kde ty 
staré časy jsou. Oficiální výsledky na dalších místech nebyly vyhlašovány, ani my je 
nemůžeme tedy uvádět, stačí konstatovat, že všichni naši účastníci zabodovali. A určitě by 
býval zabodoval i Luboš Hluchý, kdyby poslal do soutěže některý ze svých překladů (i já 
jsem ostatně zaslal také básnický překlad skotského básníka Rogera Mc Gougha, jehož 
příšerný černý humor mě v hodinách angličtiny zaujal). 

 
Důležité je, že jsme si přivezli propozice dalšího, již čtvrtého roku této literární 

soutěže. Práce nesmí obsahovat jméno autora – to smí být jen v průvodním dopise, aby byla 
zajištěna anonymita před porotu. Rozsah musí být rozumným způsobem omezen (maximálně 
5 básní nebo 5 stran A4 v próze). 

 
Práce posílejte nejpozději do 31. 12. 2008 na adresu paní Jarmile Týnkové, která byla 

a je duší celého podniku (ulice Podřipská 1/2, PL Horní Beřkovice, 411 85) nebo e-mailem 
hrochousek@centrum.cz. 

Podrobný text vyhlášení soutěže bude všem zájemcům k dispozici v klubovně. 
 
Kdo má aspoň trochu chuti a kuráže, ať to letos zkusí také. 
 

Za redakci Klubka 
RNDr. Jan Bázler 

 


