
KLUBKO vychází již desátým rokem. 
 

číslo první - leden 
ročník X. (2009) 

 
Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: LÁSKA 

 
J. Prévert 

 
 
Poděkování 
Za krásné vánoční a novoroční pozdravy děkujeme všem členům, příznivcům a 
přátelům. Jmenovitě panu Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady zdravotně 
postižených ČR, ing. Martině Přibylové, která ČSDZ v NRZP zastupuje, Centru pro 
rozvoj péče o duševní zdraví, Praha, Mgr. Jaroslavu Polívkovi, náměstkovi primátora 
statutárního města Mladé Boleslavi, paní Heleně Bubnové, koordinátorce projektu 
Zdravé město, Tomášovi Tylichovi z organizace Kolumbus a Františkovi Šuranskému 
z organizace Magdaléna. 

Redakce Klubka a rada pobočky Ml. Boleslav 
 
 

* * * 
Tisk Klubka 
- začal probíhat na lepší a výkonnější laserové technice, která byla pořízena z dotace MPSV 
ČR. Vychutnejte si zářivé barvy! 
 

* * * 
 
Změny v místní dopravě v Mladé Boleslavi 
Větší množství změn proběhlo v místní dopravě. K naší klubovně se lze dopravit nyní nejlépe 
linkou, která je nyní označena jako A nebo také jako 101 (nasvěcené to poněkud mate, ale jde 
o dvě různá označení téže linky).  Částečně se změnila i trasa, takže zastávka nám nejbližší je 
nyní „U hřiště“. 
Kdo cestu k nám pozapomněl, ať se shání po Minigolf baru, v jehož sousedství sídlíme 
Více informací o dopravě najdete na internetu: 
http://www.dpmb.mlboleslav.cz/

- red- 
 

 
Program hlavních akcí na 1. pololetí 2009 

 
10.1. Valná hromada 
 

http://www.dpmb.mlboleslav.cz/


7.2. Renata Kopalová už k nám chodí řadu let s bylinkami a kořením a ani 
letošek nebude výjimkou. Téma jsme ponechali na výběru našeho hosta. 

 
7.3. Program z vlastních zdrojů. V kruhu takřka rodinném oslavíme narozeniny 

našeho zakládajícího člena Lojzíka Kříže.  
 
4.4. Naše 25. výročí oslavíme ovšem – pokud to půjde – v trochu větším stylu. 

Využijeme příležitosti a poděkujeme jednotlivcům i institucím, kteří a které 
s námi spolupracovali. 

 
2.5. Arteterapie – pokračování úspěšné seance s akad. malířem p. Michalem 

Segertem. 
 
6.6. ??? 
 Tři otazníky znamenají, že nevíme, jak to bude se zájmem o účast. Většinou už zájem o 

akci v červnu nebyl, a tak se nic nedělo. Že bychom to letos přece jen zkusili? 
 
 

Všechny zve a  na účast se těší rada pobočky. 
 
 
DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Adventně-mikulášsko-vánoční klub 6. 12. 2008 
 

Vánoční klub (nebo také adventní a mikulášský) bývá vyvrcholením každého našeho roku. 
Výjimkou nebyl ani rok 2008, i když nad přípravkovou klubu visel tentokráte nejeden 
otazník. Nakonec ale vše dobře dopadlo a naše setkání se opravdu povedlo. Zásluhu na tom 
má Eva, která se ujala hlavní části příprav i za cenu toho, že pomalu několik dní nespala. 
Praktickými radami jí vypomohla paní Naděžda Wolfová z magistrátu, i když nakonec mezi 
nás jako host přijít nemohla. Stejně jako v roce 2007 jsme však mohli přivítat pátera Radka 
Vašinka, kaplana Římskokatolické farnosti Mladá Boleslav, a zahrála nám a zazpívala 
skupina Michael’s Cathedral (což zařídila Štěpánka). Všichni ti si zaslouží dík. A dík si 
zaslouží i ti naši členové a příznivci, kteří přišli, nezřídka i z daleka, v počtu více než hojném. 

Ve svém vystoupení páter Radek nám pověděl leccos zajímavého o svatém Mikulášovi, 
biskupovi, který se stal patronem Ruska a rovněž patronem celé spousty profesí, například 
obchodníků s obilím a námořníků. Legenda o něm praví, že na území dnešního Turecka, kde 
působil, svými modlitbami dokázal, že skončila strašlivá bouře na moři a mohly přistát lodě 
vezoucí dodávku obilí z Egypta, očekávanou hladovějícími obyvateli. Mohli jsme si také 
prohlédnou ikonu se zobrazením svatého Mikuláše, tak jak je představován ve východní 
církvi (mitry na hlavě nosí totiž jen biskupové západní). 

Náboženský obsah Vánoc (a období jim předcházejícího) je důležitý. Tak slavili Vánoce 
naši předkové a my máme povinnost jejich odkaz hájit – i když třeba už se k víře sami 
nehlásíme. Prosakují zprávy, že prý v některých zemích západní Evropy se oslavy vánoc 
omezují nebo se potlačuje jejich křesťanský charakter a zdůvodňuje se to „politickou 
korektností“ a „multikulturalismem“ (u nás se to kdysi dělalo ve jménu „revolučního 



marxismu“). Jsem rád, že i my jsme přispěli svým skromným dílem k zachovávání tradic 
poctivých českých Vánoc. 

 
 
P.S.: 
Na klubu jsme se v minulosti zabývali i životem a dílem osobnosti kardinála Josefa Berana, 
pražského arcibiskupa. Kardinál Beran byl nejen významný představitel církve, ale také 
statečný vlastenec vězněný nacisty v koncentračních táborech Terezín a Dachau a v době 
komunistické totality přinucený žít v internaci, která byla fakticky také vězením, ačkoliv 
nikdy nebyl postaven před soud. Za své zásluhy byl kardinál Beran oceněn tím, že byl 
pochován v podzemí chrámu svatého Petra v Římě s poctami, které se jindy prokazují pouze 
papežům. Připomínám, že Josef Beran se narodil 29.12.1888, tedy před 120 lety. 

 
Jan Bázler 

 
* * * 

 
Vánoční mezinárodní turnaj ve fotbale pro zdravotně postižené. 

 
Již několik let probíhají turnaje v kopané pro zdravotně postižené lidi. Turnaje se pořádají v 
Česku, Německu,Rakousku, ale i v Anglii. Za naší republiku organizuje turnaje sdružení 
Fokus.  
 
Dne 21.12.2008 se jeden z těchto turnajů odehrál v Neratovicích v areálu Gymnázia Františka 
Palackého. Bylo zde šest  týmů, tři české (z toho jedno bylo mužstvo žen), dvě mužstva z 
Německa a jedno z Rakouska. Zápasy byly vyrovnané a hrálo se jak o život, nakonec vítězem 
se stalo mužstvo místního Gymnázia Fr. Palackého. Každý tým obdržel pohár, který 
symbolizoval umístění v turnaji. Organizačně turnaj proběhl zcela bezchybně a to díky vedení  
a studentům gymnázia. 
 
Všichni účastníci se těší na další fotbalové, ale i lidské setkání. 

Jiří Přáda 
příspěvek určený původně pro Mělnický deník (redakčně upraveno) 

 
JAZYKOVÝ KOUTEK 
 

Příspěvek první alias „Ham, ham“ a „Křivá násada“ 
V jedné americké učebnici o učení se ze 6O. let, která je určena Američanům a pojednává o 
metodách studia obecně, jsem se dočetl následující radu. Chceme-li si něco zapamatovat, 
máme si to v duchu spojit s nějakou komickou scénou, čím neobvyklejší, tím lépe. Dejme 
tomu, že si máme zapamatovat seznam zvířat. Pokud je mezi nimi například nosorožec a 
gorila, pomůže nám k zapamatování, jestliže si představíme, jak nosorožec hraje na harfu a 
gorilu třeba necháme trůnit v naší posteli. Jedná se o asociační mnemotechnickou 
pomůcku,která nám pomáhá zapamatovat si informace v mateřském jazyce a která vychází 
z podobného principu jako tzv. „metoda klíčového slova“, o které píše Ivan Kupka ve své 
knize „Jak úspěšně studovat cizí jazyky“. Mimochodem, zájemcům o tuto oblast lidské 
činnosti uvedenou knihu vřele doporučuji (nakladatelství „Grada Publishing“, 2007, str. 43). 
V prvně zmíněné americké učebnici je pak ještě uvedena poznámka, že samotná 
mnemotechnická pomůcka by neměla být příliš dlouhá a myšlenkově složitá, náročná na 



vymyšlení. Pod dojmem četby této učebnice jsem tedy začal vymýšlet pokud možno co 
nejjednodušší a zároveň účinné pomůcky k zapamatování cizojazyčných výrazů a rád bych 
Vám jich tady několik popsal. Doufám, že Vás inspirují k vytváření Vašich vlastních, zcela 
nových. 
 Začněme třeba angličtinou, jazykem o který je v současném světě největší zájem. 
Nedávno jsem byl na obědě v jedné pizzerii a přišla tam mladá maminka s holčičkou, která se 
jí ptala, co znamená anglické slovo „ham“ ve dvojjazyčném jídelním lístku. Maminka 
odpověděla že „šunka“ a děvčátko se zasmálo:“Jéé, to je legrace, „ham“ je šunka. Řekl jsem 
si, proč jí to asi připadá komické a pak jsem si uvědomil, že v dětském jazyce „jíst“ se říká u 
nás také „hamat“. Chvilku jsem tedy přemýšlel a pak mě napadla následující slovní hříčka, 
díky které by bylo možná snadnější si toto anglické slovo zapamatovat:“Ham, ham, tuhle 
šunku rád zhamám“. Pointa je v tom, že české slovo šunka bychom mohli v této větě nahradit 
psanou podobou anglického slova pro „šunku“=“ham“ a vytvořit tak větu dvojjazyčnou, která 
by potom zněla takto:“Ham,  ham, tuhle „ham“ rád zhamám“.Určitě namítnete, že podle 
anglické výslovnosti by tato slovní hříčka už nefungovala, protože anglické slovo 
„ham“(=šunka“) se vyslovuje /hem/. Máte pravdu. Jedná se o slovní hříčku pouze v psané 
podobě. Ještě jsem zapomněl říci, že když jsem popis této slovní hříčky dal přečíst jedné 
středoškolské studentce. řekla mi, že to sice není špatné, ale že „to ještě není úplně ono“ a že 
by bylo lepší, aby se věta rýmovala a zněla třeba takto:“Ham, ham tuhle „ham“ ráda mám“. 
Ten nápad se mi docela líbil a měl jsem zároveň radost, že moje myšlenka přivedla člověka 
mladšího než jsem já sám na myšlenku možná ještě lepší. Alespoň jsem měl ten den pocit, že 
jsem se  nenamáhal úplně marně. 
 Podobný posun mezi výslovností a psanou podobou slova můžeme zaznamenat i u 
následující slovní hříčky. Anglicky „lopata“ se řekne /šavl/, psáno „shovel“. Když jsem hledal 
způsob, jak si toto slovo lépe  zapamatovat, všimnul jsem si, že jeho vyslovená podoba /šavl/ 
připomíná české slovo „šavle“. Hned nato jsem si řekl: „No jo, to je sice hezké, ale jakou 
souvislost má lopata se šavlí“. Pak jsem si ale uvědomil, že občas, když se například násada 
od lopaty zlomí, někdo jako nouzové řešení oseká mladý stromek a použije jej jako náhradní 
násadu. A ta už pak není úplně rovná, je zakřivená, někdy zahnutá jako …“šavle“. Takže, 
jestli máte chuť se přidat,  můžeme teď už sestavit další slovní hříčku a přeložit ji do „mírně“ 
upravené „angličtiny“. „Násada této lopaty má tvar šavle“= „The handle of this /šavl/ has the 
form of „šavle“. Jistě už Vás ani nemusím upozorňovat, že se v této anglické ( či lépe řečeno 
dvojjazyčné větě) objevila místo anglické  psané podoby slova  šavle (což je  „shovel“) 
fonetická, zvuková podoba /šavl/ a místo anglického slova pro šavli  (= „saber“, čtěte /sejbr/) 
jsme použili české slovo „šavle“ abychom dosáhli zvukové podobnosti ( /šavl/ se, jak asi 
uznáte, trochu podobá českému slovu „šavle“).  
 Táák, to by bylo pro dnešek všechno. Jestliže Vás tohle hraní se slovy alespoň trochu 
bavilo, můžete se příště zase  při vymýšlení slovních hříček připojit. Při dalším setkání slibuji 
i více humoru. Děkuji Vám za Váš čas a pozornost. (Pokračování v jednom z dalších čísel 
časopisu.) 
 
      Těší se na Vás  
      Luboš Hluchý 
      soukromý učitel jazyků 
 
Z REGIONU 
 

Aktualizované výtisky Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících Statutárního 
města Mladá Boleslav (2009) jsou od dnešního dne zdarma k dispozici v budově magistrátu 



na Komenského náměstí. Zájemci je najdou mezi dalšími materiály na pultu z boční strany 
podatelny.  
 

Zájemci jej mohou získat také v elektronické podobě na internetových stránkách 
komunitního plánování - http://www.kpssmb.cz

 
* * * 

 
Zájemci jsou zváni na debatu o možnostech využití programu Mezinárodního 

visegrádského fondu, která se uskuteční 3. února 2009 od 14:00 ve velké zasedací místnosti 
magistrátu. V případě zájmu je potřeba svoji účast potvrdit nejpozději do 20. ledna na e-mail: 
bensova@mb-net.cz. Mezinárodní Visegrádský fond v rámci 8 uzávěrek poskytuje ročně přes 
400 grantů, jejichž nejčastějšími příjemci jsou neziskové organizace, obce či školy. 

 
* * * 

 
Kapitán týmu Jan Rajnoch odchází z Mladé Boleslavi hostovat do bundesligového klubu 

Energia Cottbus a místo něho přišel Ondřej Kúdela ze Sparty Praha, který podepsal v Mladé 
Boleslavi profesionální kontrakt na tři a půl roku, to znamená do 30. června 2012. 

 
 
Podrobnosti (včetně pozvánky na akci 3.2. a oficiální zprávy fotbalového klubu Mladá 

Boleslav) najede na   http://www.mb-net.cz
- red - 

 
 
HUMOR 

 
Jeden politický 

 
Na louce klečí muž a jí trávu, jede kolem ministr Bursík, nechá zastavit a ptá se ho proč jí 

trávu, muž mu řekne, že má hlad.Bursík mu dá 100kč, ať jsi jde koupit něco k jídlu a ať z 
louky zmizí, že tudy pojede za chvíli předseda vlády. Muž po odjezdu se znova pase, kolem 
jede Topolánek, nechá si zastavit a ptá se, proč jíš trávu, odpověď muže mám hlad. Předseda 
vyndá 10kč a řekne kup si srp a nažni si na zimu. 
 
Kouzelná studně 
 

Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká: "Ta 
studně je hluboká 50 metrů a říká se, že kdo do ní hodí minci a něco si přeje, 
tak se mu to splní." Manžel tam hodí korunu, manželka se nahne za ní a 
přepadne dolů. Manžel povídá: "No ne, ono to opravdu funguje." 

 
Dárek 
 

Franto, co dostaneš k vánocům? 
Člověče, asi chlapa. Viděl jsem ho u manželky ve skříni. 

 

http://www.kpssmb.cz/
http://www.mb-net.cz/


Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych Vám všem popřál do nového roku všechno nej.., 
nej...,ale především to zdravíčko, my všichni víme co je to nemít úplné zdraví, takže si ho 
dokážeme vážit 
Toto vše Vám přeje 

Jirka Přáda s rodinou 
 
Indická moudrost 

 
Indové (podle svého náboženství) věří, že pokud muž nežije spořádaným a asketickým 
životem, bude v příštím životě ženou. Buďte proto k ženám tolerantní, protože je to vlastně 
normální chlap ve výkonu trestu. 

-ju- 
 
 
NAPSALI NÁM 
 
V Mladé Boleslavi, 5. 11. 2008 
 
Vážená paní Ritterová, 
 
S potěšením jsem si přečetla Vaši přednášku na téma Svět reality a imaginace. Velmi mne 
zaujal Váš netradiční pohled na tuto problematiku a množství souvislostí a paralel, které Jste 
dokázala nalézt a vyjádřit kultivovaným jazykem, mnohdy s pomocí výstižných metafor. 
Z celé přednášky je patrná obrovská touha pomáhat lidem, kteří jsou ochotni učit se žít se 
svým duševním onemocněním. Přednáška je nejen teoreticky velmi zajímavá, ale jejím 
prostřednictvím je autorkou nabízena především její vlastní zkušenost a prožitky, jež se snaží 
předat těm, kteří je mohou zužitkovat. Naprosto souhlasím s autorčiným zdůrazňováním 
potřeby edukace v oblasti duševního zdraví a nemoci. Mnohdy je pro lékaře a psychology 
velmi obtížné vysvětlit lidem s duševním onemocněním, jak důležité je užívání lékařem 
předepsaných léků, pravidelné návštěvy psychiatrů a psychologů, dlouhodobá psychoterapie. 
Jsem proto velmi ráda, že totéž zaznívá i v celé přednášce paní M. Ritterové. 
Závěrem bych ráda uvedla, že si osobně velmi vážím činnosti Vaší organizace, jejíž nedílnou 
součástí jsou i tyto přednášky. ČSDZ je nám, odborníkům pomáhajících profesí v oblasti 
duševního zdraví, pomocníkem ve zvyšování kvality života nemocných s jakoukoli 
psychiatrickou diagnózou. 
 
S pozdravem a přáním mnoha úspěchů 
 

PhDr. Petra Kotková 
Psycholog 

Otištěno se souhlasem paní M. Ritterové 
 
 
Ve Vsetíně, 16.12.2008 
Úvodem Vás srdečně zdravím a dovolte mi, abych se nejdříve představil: Stanislav Juříček, 
*28.2.1952, kandidát mistra sportu (Elo 2189). Kromě praktického šachu se zabývám také 
šachem skladebním. Zatím jsem publikoval cca 250 úloh v nejrůznějších časopisech 17 států 
Evropy i Ameriky a získal 14 vyznamenání (4 čestná uznání a 10 pochvalných zmínek). V 
současné době řídím komentovanou rubriku v měsíčníku ZORA (časopis pro zrakově 
postižené). 



Při hledání na internetu, v kterých českých časopisech se dnes ještě vyskytují šachové rubriky 
jsem narazil i na váš měsíčník KLUBKO, který mne upoutal především svým zajímavým 
obsahem řady článků a samozřejmě i šachovou částí, kterou vede pan Veselý. Vzhledem k 
tomu, že patřím k aktivním skladatelům úloh, především dvojtažek, prosím o sdělení, zda 
byste byli ochotni uveřejnit i nějakou moji skladbu. Níže uvádím dvě původní 
sedmivariantové skladby v notaci i s řešením, ta první je hrozbová, druhá tempová. Obě jsou 
(C+), t.j. jejich korektnost byla prověřena speciálním programem na počítači a jsou po 
technické stránce bezchybné. 
Přeji Vám příjemné prožití svátků Vánočních a do Nového roku hodně zdraví 

Stanislav Juříček 
 
 
 

Panu Stanislavu Juříčkovi upřímně děkujeme. První z jeho úloh otiskujeme v tomto 
čísle. Řešení otiskneme za dva měsíce. 
 

* * * 
Řešení sudoku z listopadu: 

5 6 2 8 1 3 7 9 4
8 7 4 2 9 5 3 1 6
9 3 1 6 7 4 2 8 5
6 8 3 5 2 1 4 7 9
7 2 5 4 6 9 1 3 8
4 1 9 7 3 8 5 6 2
1 9 8 3 4 2 6 5 7
2 5 7 1 8 6 9 4 3
3 4 6 9 5 7 8 2 1

 
 
 
 
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     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 7.1.2009 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz
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Pro naše šachisty 
Originál pro časopis Klubko. 
Autor: Juříček S. (Vsetín), #2 - bílý dá mat druhým tahem (C+) 
Výchozí postavení: 
Bílý:  Kf5,Dc3,Se5,Sf1,Pb4,d7,f3,g7 (8) 
Černý: Kd5,Da8,Ve2,Vh8,Sf8,Pc7,g5 (7) 
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Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, 
čestná členka redakční rady, 

Vladan Přáda a Jiří Přáda, David Mišun, 
   Ivan Nakov, Marie Ritterová 
   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
 


	Poděkování
	Tisk Klubka
	Změny v místní dopravě v Mladé Boleslavi
	Vánoční mezinárodní turnaj ve fotbale pro zdravotně postižen
	JAZYKOVÝ KOUTEK
	Příspěvek první alias „Ham, ham“ a „Křivá násada“
	Z REGIONU
	Řešení sudoku z listopadu:

