
KLUBKO vychází již desátým rokem. 
 

číslo druhé - únor 
ročník X. (2009) 

 
Láska bolí, zraňuje nás. A proto tolik milujeme 

 
Neznámý autor 

Ohlednutí za minulým rokem 
 
- bylo hlavním tématem našeho setkání 10.1. na valné hromadě. Zprávu o činnosti jsem předložil písemně, 
je i na nástěnce, každý si může prohlédnout detaily. Vím, že nikdo nemá rád „ouřad“, nicméně sešlo se nás 
dost, abychom byli usnášeníschopní. Velmi důležitý byl náš host, pan Hodboď ze sesterské organizace 
FOKUS, se kterým jsme se poradili, jak naši práci opět rozhýbat na plné obrátky. Obsazení funkcí v naší 
pobočce zůstává beze změny (nutno ale otevřeně přiznat, že visí stále otazník nad trvalým obsazením 
funkce vedoucí klubu a že rada pobočky zatím nemá žádné náhradníky, v čemž vidím možný zdroj 
problémů a bude nezbytné se k této věci ještě vrátit). Jediná odsouhlasená změna byla, že Luboš Hluchý byl 
doplněn do redakční rady našeho časopisu. Vzhledem k opravdu pilnému dopisování je jím ovšem de facto 
už dávno. 

A teď pár slov o zlém démonu naší doby – o penězích. Hospodaření se nám dařilo dobře, jistě hlavně 
díky dotacím MPSV a magistrátu města Mladé Boleslavi, kterým jsme poděkovali ve výroční zprávě. Dík 
patří i paní Štěpánce Šéflové za fundované vedení účetnictví. Dotaci města jsme využili na nájem, otop, 
vodné, elektřinu a zčásti i na údržbu objektu (pozorný návštěvník si jistě všimne, že se vymalovalo). Dotaci 
MPSV jsme využili na výplatu odměn na dohody o pracovní činnosti (paní Ritterová) včetně povinných 
odvodů a na dohody o provedení práce, dále pak na zbývající část nákladů na údržbu objektu, nákup 
materiálu (hlavně kancelářské potřeby a úklidové prostředky), telefon spolu s internetem. Významnou 
položkou byl i nákup nové výkonné tiskárny. Občerstvení na akcích jsme si platili ze svých příspěvků 
(nerad to opakuji stále dokola, ale dotaci MPSV na to opravdu používat nesmíme) – závěrem patří tedy i dík 
řádně platícím členům pobočky. Připomínám v této souvislosti, že členové, kteří jsou ve finanční tísni, 
mohou požádat, aby jim byla výše členského příspěvku snížena. 

Zrovna v den uzávěrky jsem byl na magistrátu podepsat smlouvu o nové dotaci na tento rok. Děkuji 
jménem nás všech vedení města i úředníkům magistrátu, že nám opět vyšli vstříc. 

RNDr. Jan Bázler 
předseda 

 
 

 
VYBRALI JSME Z ODBORNÉ LITERATURY 
 
 

Alkoholismus – vážné nebezpečí 
 
 

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění postihující nejen 
celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné 
příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit 
tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. 
Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je 
různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván. 

 



V České republice je alkohol problém, který je často bagatelizován. Dá se říci, že lidí, kteří 
problematicky konzumují alkoholické nápoje, jsou v Česku desetitisíce. Z dostupných statistik vyplývá, že 
problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen. Znepokojující je i rozšířenost konzumace alkoholu mezi 
mládeží. Tento fenomén je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika. Je 
nutné konstatovat, že alkohol, i přesto že je legální, pořád zůstává drogou srovnatelnou s heroinem nebo 
opiáty. Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární 
chronická až smrtelná onemocnění. 

 
Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná substance. Vzniká působením 

kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14%, protože poté 
jsou kvasinky ničeny vlastním produktem. Dalším procesem vzniká ocet. 

 
Alkohol vážným způsobem ovlivňuje činnost mozku. Alkohol škodí zvláště mladistvým. Alkohol působí 

na lidský mozek nejrůznějším způsobem. Může působit podobně jako amfetamin tj. povzbudivě, ale 
zároveň zklidňuje a otupuje úzkost (podobně jako např. benzodiazepiny). Má i lehce anestetický účinek. Po 
požití tedy dojde k pocitům uvolnění a klidu. Ovlivňuje tělesnou teplotu a působí též na motoriku. Tyto 
účinky alkoholu způsobuje skutečnost, že alkohol působí na různé systémy přenosu impulsů mezi 
nervovými buňkami (neuropřenašečové systémy: dopaminový, serotoninový, endorfinový). 
 
Zablokuje-li alkohol glutamátové receptory, může dojít k utlumení několika různých procesů v neuronu, 
který přijímá podněty, včetně výdeje dalších neuropřenašečů. Zároveň tlumí aktivaci enzymů a hormonů, 
které hrají zásadní roli takřka ve všech tělesných procesech. Dochází ke zhoršení schopnosti neuronu 
zapínat a vypínat geny. Zapínání a vypínání genů je jedna ze základních tělesných funkcí. Je to jediný 
způsob, jak hormony mohou vytvářet receptory, vylučovat neuropřenašeče a udržovat se při životě. 
Narušení těchto procesů vede k narušení správného fungování mozku. 
 

Zdroj: internet, Wikipedie 
Pro Klubko vybral a upravil Jiří Přáda 

 
Příští téma: dospělé děti alkoholiků 
 
Pozn. red.: Příspěvek byl zařazen pro svou závažnost. Alkohol je ve velkém množství velmi škodlivý pro 
jednotlivce i společnost. Zdravotně postiženým v oblasti duševního zdraví může být mimořádně škodlivé už 
relativně malé množství alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

 

 
Krizové centrum města Mladé Boleslavi zahájilo 2.2. provoz 

 
Nově zřízené Krizové centrum města Mladá Boleslav zahájilo provoz pod podloubím pod vyhlídkovou věží 
na Staroměstském náměstí. Oficiálního otevření centra za velkého zájmu novinářů se zúčastnili náměstkové 
primátora Jan Smutný a Jaroslav Polívka i další zástupci města a městské policie. Město centrum zřídilo se 
základním cílem nabídnout pomoc a radu obyvatelům Mladé Boleslavi, kteří se ocitli bez vlastního zavinění 
v závažných problémech v důsledku ekonomické krize.  
Náměstek primátora Jaroslav Polívka upozornil, že v Mladé Boleslavi již existují organizace, které se 
zabývají psychickými problémy lidí (pozn. red.: i my mezi ně patříme, ale náš obor působnosti jsou 
psychiatričtí pacienti, zejména chroničtí, především invalidní důchodci. Praktickou zkušenost s pomocí 
nezaměstnanému v akutní krizi už sice také máme, ale náš úkol to není.) Krizové centrum je ale podle něho 
prvním zařízením svého druhu, které je přímo na magistrátu a bezprostředně souvisí s řešením problémů, s 
nimiž se začínají potýkat propouštění lidé na celém světě. 
Provozní doba je od pondělí do pátku, kdy zde základní informace a služby bude zajišťovat asistentka, v 
pondělí a ve středu zde budou navíc i odborní poradci. Pokud například občan přijde o zaměstnání a není 
schopen dostát svým finančním závazkům, může v krizovém centru vyhledat pomoc finančního poradce. 



K poskytnutí odborné rady bude připraven i právník, sociální pracovník a psycholog. Kontaktní telefon do 
centra je 326 322 500. 
Z podnětu vedení města vznikl také Fond pro poskytování pomoci občanům postižených ekonomickou 
krizí, určený těm občanům města, kteří přišli po 1. 12. 2008 o zdroj obživy, jsou evidováni na úřadu práce a 
nejsou majetkově zajištěni. 

Zdroj: internet, webové stránky města Ml. Boleslavi 
- red - 

 
JAZYKOVÝ KOUTEK 
 
Příspěvek druhý alias „Opeřenec“ 
 
Vážení a milí čtenáři,  
Dnes bych rád pokračoval v psaní o mnemotechnických pomůckách, které by Vám měly pomoci snáze a 
přesněji si zapamatovat cizojazyčná slova. Začnu humornou příhodou. Asi před rokem jsem telefonicky 
kontaktoval jednoho Holanďana, který učil v našem městě na jedné jazykové škole angličtinu. 
Mimochodem, byl to zajímavý člověk, protože vyrůstal v Jižní Americe, v Kolumbii, kde měl jeho otec 
úklidovou firmu a on tam jako chlapec chodil do britské školy. Na ulici od dětí se tedy naučil španělštinu, 
která byla něco jako jeho druhý mateřský jazyk, ve škole získal vzdělání v angličtině a doma s rodiči a 
s jejich holandskými přáteli komunikoval holandsky. Protože jako třetí cizí jazyk později na střední škole 
studoval francouzštinu (to už žil pro změnu zase ve Velké Británii), dohodli jsme se, že mi bude pomáhat 
zdokonalovat se ve španělštině, já s ním budu na oplátku konverzovat francouzsky a při nejasnostech a 
v každodenních situacích se budeme domlouvat anglicky. Ale to jsem se trochu rozpovídal jiným nežli 
původně zamýšleným směrem, takže se omlouvám a vracím se ke slíbenému humoru. Holanďanovi jsem 
tedy zavolal, dali jsem si schůzku v jedné restauraci v našem sídlišti a já, aby mne snáze poznal, jsem mu do 
telefonu řekl tyto anglické věty:“You will recognize me easily.“ (čteno /jú wil rekognájz mí 
ízily/),(=Poznáte mne snadno) „I am bald“ (čteno /ájem bóld/),(=Jsem plešatý) „I wear spectacles“ (čteno /áj 
wér spekteklz/, (=Nosím brýle) „and I have a small bird“ (čteno /áj heve smól bérd), čímž jsem chtěl říci, že 
mám malou bradku. Holanďan  mi řekl “fine, O.K“, do telefonu jsme se rozloučili a já jsem zavěsil. A když 
jsem zavěsil, tak jsem začal přemýšlet. Co jsem mu to vlastně řekl, bylo to správně? Asi jste se už začali 
smát. Většina z vás si asi uvědomila, že pro „vousy“, „bradku“ existuje v angličtině slovo „beard“ 
(vyslovuje se /bírd/). Slovo „bird“, které jsem použil ve větě „I have a small bird“ a které se vyslovuje 
/bérd/ znamená živočicha, jenž poletuje po obloze…  
 
Teď asi musím počkat, až se přestane smát i druhá polovina a pak se Vám pokusím popsat jazykovou 
hříčku, k jejímuž vytvoření mne tahle příhoda inspirovala. Vadilo mi, že jsem řekl nesmysl. 
(Musím¨poznamenat, že Holanďanovi naštěstí komický nepřipadal, protože vulgární výraz pro mužské 
přirození není v angličtině „bird“ ale „cock“, což znamená nikoliv opeřenec poletující po obloze ale 
„kohout“.) Začal jsem tedy „špekulovat“, jak by bylo možné se takovéto nežádoucí slovní záměně předem 
vyhnout. Napadl mne následující způsob. Říci si: „Birds don´t have beards“ (čtětě /bérdz dount hev bírdz/) 
(=Ptáci nemají vousy)… Účelnost takovéto slovní hříčky spočívá v tom, že obě slova, která se nám spletla 
nebo která by se nám v budoucnosti splést mohla, začleníme do jedné anglické věty, z jejíž vyslovené 
podoby jasně vyplyne zvukový rozdíl mezi příslušnými sobě podobnými slovy a z jejíhož překladu do 
češtiny si zase dobře uvědomíme jejich významový rozdíl. Bizarní a komická souvislost, kterou jsem obě 
slova záměrně spojili ( když zapojíme ještě vizuální představivost, můžeme si vybavit, že v parku poletují 
třeba exotičtí vrabci s dlouhým plnovousem), by měla přispět k jejich lepšímu zapamatování 
. 
Příště přecházíme na němčinu. 
 
Těší se na Vás 
 

Luboš Hluchý 
soukromý učitel jazyků 



AJ,FJ,NJ,ŠJ,ITJ,RJ 
Tel.:  326 723 754 

 
Z REGIONU 

Ošklivý kout zmizel … 
Pozornosti návštěvníků našeho klubu jistě neunikla nevábná ruina na křižovatce ulic Jana Palacha a 
Havlíčkovy. Domácí to dobře vědí, přespolním můžeme nyní říci, že to byla bývalá pivnice Dallas. Byla, a 
už není! O likvidaci tohoto chátrajícího objektu rozhodlo vedení města. Protože se majitel nepostaral o 
likvidaci, město zajistilo likvidaci samo. Práce na odstranění zchátralé ruiny proběhly od 19.1. do 21.1.- 
technicky je zabezpečila firma Compag. Náklady bude město vymáhat po majiteli. 
 
Plocha zůstane volná. O jejím dalším využití zatím rozhodnuto není. Vedení města pouze vylučuje možnost, 
že by zde mělo vzniknout další obchodní středisko. 
 

Zdroj: oficiální stránky statutárního města Mladé Boleslavi 
http://www.mb-net.cz

- red – 
* * * 

 
V souvislosti se šířícími se obavami o zaměstnání mezi obyvateli našeho regionu upozorňujeme rovněž na 
specializované pracoviště, které se touto problematikou v poslední době intensivně zabývá. 
Je jím: 
 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie 
http://komunitniplanovani.psmb.cz/adresar/info-linkaduvery.php 

 
adresa: Václavkova ul. 950 
telefon (s faxem): 326 741 481 
mobil: 606 429 023 

- red- 
 
 
 
 
HUMOR 

 
Blondýnka se ptá na ulici: "Pane, prosím vás, kolik je hodin?" 
"Je čtvrt na čtyři." 
Blondýnka jen kroutí očima a říká: "Víte, to je divné. Ptám se na tohle celý den a pokaždé dostanu jinou 
odpověď." 
 
Proč blondýnka přebaluje svoje dítě jen jednou týdně? 
No protože na obalu plenek je napsáno do 7 kil. 
 
Co má společného UFO a chytrá blondýnka? 
O obojím se často mluví, ale nikdo je ještě opravdu neviděl. 
 
Jaký je rozdíl mezi blondýnkou a počítačem? Do počítače musíte informace natlouct jen jednou. 
 
Co to je, když je blondýnka na univerzitě? 
??? 
Zatoulaná návštěva. 
 

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


Pacient vejde do ordinace psychiatra a povídá: 
"Doktore, musíte mi pomoci. Jsem schizofrenní." 
"Nebojte se... my čtyři to určitě zvládneme." 
 
Naštvaný host v restauraci hlasitě volá na vrchního: 
"Pane vrchní, máte zacpané uši?" 
"Moment, zeptám se v kuchyni." 
 

Jirka Přáda s rodinou 
 
 
Z LIDOVÉHO HUMORU 
 

Pohledy na hospodaření 
v různých politických či náboženských uskupeních 

 
KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi.  
 
ISLÁM: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.  
 
SOCIALISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka. 
 
KOMUNISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě. 
 
NACISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě. 
 
EVROPSKÁ UNIE: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a mléko vylije do řeky. 
 
TRADIČNÍ KAPITALISMUS: Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje a 
hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu. 
 
ČESKÝ KAPITALISMUS: Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ 
se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale 
dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti. 
 
AMERICKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později 
najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva nevydržela a musela být utracena. 
 
FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři. 
 
JAPONSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát 
tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě. 
 
ČÍNSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, 
vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval. 
 
BRITSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. 
 
ITALSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd. 
 
RUSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš je ještě 
jednou a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš 
další láhev vodky. 



- mb - 
* * * 

 
Šachová úloha opět pochýlí od pana Stanislava Juříčka. Díky posíláme do Vsetína. 

* * * 
 

Adaptace pavilonu S v PL Kosmonosy pokračují úspěšně a chýlí se ke konci. Opět budeme moci 
pokračoval v útulné knihovně léčebny s hudebními pořady o Karlu Krylovi. S panem Segertem byl 
domluven předběžně termín na březen, což se hodí již k 15. výročí smrti Karla Kryla, které letos připadne 
na 3. března. Termín bude včas upřesněn. 

- red - 
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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:  Kg2,Df6,Va5,Ve6,Sh7,Jc6,Je2,Pa4 (8)  
Černý: Kd5,Vb6,Jc7,Pa6,b4,b5,b7,c5,g6 (9) 
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