
KLUBKO vychází již desátým rokem. 
 

číslo třetí - březen 
ročník X. (2009) 

 
Naučil jsem se, že člověk smí na jiného shlížet shora 
pouze tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy. 

 
Gabriel García Márquez 

 
Zkreslený pohled na realitu a jak se jeho zkreslenosti částečně zbavit 
 

Zdá se mi, že zde v naší zemi žijeme ve světě informací a názorů, které jsou do značné míry zúžené, 
omezené. Známe velmi špatně jiné národy, jiné kultury a civilizace. Zdá se mi, že žijeme ve světě 
předsudků a zkreslených pohledů na realitu, která se nachází za hranicemi naší země. Je možné, že někteří 
lidé si tento fakt ani neuvědomují a stále se domnívají, že názory v jejich hlavách věrně odrážejí realitu. 
 Ale nemyslím si, že to je problém pouze naší země. Domnívám se, že to je problém každé země na 
světě. Naše mysli obsahují zkreslené obrazy reality a v mnoha případech obratní lidé využívají této částečné 
nebo úplné nevědomosti ostatních lidí k tomu, aby jimi manipulovali. 
 Všechny oficiální informační zdroje mají jeden velmi zvláštní psychologický účinek na většinu lidí. 
Zdají se být „božím slovem“, to znamená něčím neosobním (či nadosobním), něčím objektivním, jakousi 
absolutní pravdou. Když čteme noviny, časopis, knihu nebo nějaký text na Internetu nebo když 
posloucháme televizní noviny, vnímáme pouze natištěná slova a zformulované myšlenky, které tím, že byly 
natištěny na papír nebo se objevily na obrazovce počítače nebo byly sugestivně vyřčeny ústy sympatického 
hlasatele či hlasatelky, dostaly jakousi odosobněnou moc, která jim umožňuje tím účinněji si nás podmanit. 
Tíhneme k tomu nevidět za natištěnými řádky nebo za zformulovaným textem televizního zpravodajství 
obyčejného člověka, který je napsal, možná svou inteligencí a přehledem výjimečného, nikoliv však 
nestranného a vševědoucího, to znamená hájícího ve značném počtu případů své osobní nebo skupinové 
zájmy, ovládaného myšlenkovými schématy své země, schématy vytvořenými v jeho mysli výchovou a 
vzděláním v dané zemi a omezenou myšlenkovou atmosférou, ve které ve své zemi žije. A nebo, což také 
myslím často platí, hájícího zájmy zahraniční mocnosti či nadnárodní společnosti, jejíž chleba jí. 
 Někdy se mi zdá, že žijeme ve sklenících a lidé, kteří řídí tyto skleníky se v nás snaží vyvolat dojem, 
že to, co vidíme skrz skla, je realita. Avšak to, co máme možnost vidět, realita není. Vidíme pouze obrazy 
vytvořené určitými lidmi. Je to jako když se promítá film na plátno.  
Nevidíme skrz skla, vidíme pouze uměle vytvořené obrazy promítané na skla našich skleníků a naší 
informátoři se nám pokoušejí namluvit, že to, co na sklech vidíme, je realita. 
 Zdá se mi, že jako obrana proti takovéto dezinformaci, hrají velmi pozitivní úlohu znalosti cizích 
jazyků v kombinaci s cestováním, dlouhodobými pobyty v cizích zemích, diskusemi s cizinci nebo našimi 
krajany, kteří  dlouhodobě žijí v cizích zemích, čtením vědeckých publikací o jiných civilizacích a životě 
v nich atd. Je to něco jako kámen hozený proti skleníkové stěně, na kterou jsou promítány falešné obrazy 
reality. Kámen, který v ní prorazí otvor, jímž můžeme potom realitu vidět v její věrnější podobě. 
 Připadá mi také, že zvláštní roli v tomto směru hrají rovněž studia historie. Jestliže studujeme 
historii, daří se nám do jisté míry uniknout z onoho imaginárního skleníku. Náš pomyslný skleník je něco, 
co je schopno falšovat především přítomnost, ale jeho možnosti falšovat minulost jsou omezenější. 

L.Hluchý 
 

* * * 
 
VYBRALI JSME Z ODBORNÉ LITERATURY 

Dospělé děti alkoholiků 



Problematika závislosti od alkoholu je široce rozebírané téma, kterému se v současnosti věnuje mnoho 
vědných oborů. Jeho škodlivý vliv zejména na organizmus a zdraví člověka je proklamován v odborné i 
obecně přístupné literatuře a médiích. Z psychologických a sociálních dopadů se akcentují negativní dopady 
alkoholismu zejména pro samotného jedince, trpícího závislosti od alkoholu, anebo pro jeho dětí, pro které 
je takový rodič zdrojem nejrůznějších sociálních, psychologických i zdravotních komplikací. Co se však 
stane s dětmi, které vyrůstají v rodině alkoholika? Co se stane s nimi v dospělosti? Jací lidé z nich vyrostou? 

DDA (dospělé děti alkoholiků) mají těžkosti při dotahování úkolů do konce. V jejich dětství, kdy rodič 
pod vlivem alkoholu započal nějaký úkol, trvalo dlouho, než jej dokončil. Či už šlo o přípravu večeře anebo 
vymalování pokoje. Dítě muselo často jeho role zastoupit (uklidit, připravit oběd, nakoupit) a nestihlo 
vlastní přípravu do školy. Tento scénář si pak přenáší i do dospělosti. DDA má pocit, že nic nestíhá, že se 
na něj úkoly valí z každé strany. Není naučeno věci plánovat, organizovat, poněvadž je muselo v dětství 
řešit za pochodu, bez předcházejícího plánu, struktury.  

DDA lžou i v situacích, kdy by bylo stejně snadné říci pravdu. Lhaní je pro něj návyk, jejž lze velice 
obtížně zlomit, protože jako dítě těžili z toho, když neříkali pravdu. V dětství šlo o lhaní typu „Maminka 
nemohla přijít na rodičovské sdružení, protože je dlouho v práci. Táta mi nepodepsal žákovskou knížku, 
protože je nemocný“. Jako dospělí zjišťují, že takové lhaní je neúčelné a může vést k problémům, avšak 
návyk zůstává. Lhaní přitom není úmyslné s cílem ošidit druhého člověka. DDA se ale naučilo z dětství, že 
jestli chce zapadnout mezi ostatní, musí zakrýt své negativa (v minulosti to byl alkoholizmus rodiče, nyní 
cokoliv jiného). 

DDA posuzují samy sebe bez slitování. Aby ochránili své ego, sebe obránili před hodnocením druhých a 
navenek vystupovali podle svého konceptu „normálního fungování“, zastírají některé situace „lží“. Chtějí, 
aby je jiný hodnotil dobře. K sobě samotným však přistupují o mnoho rigorózněji. S nesnázemi života jsou 
dobře obeznámeni a naučili se, jak se s  nimi vyrovnávat. Co však neznají, je spokojeně plynoucí život, se 
kterým si nevědí rady. Nevědí, jak jednat. Když se pro tyto lidi věci začínají vyvíjet správným směrem, 
když vypadají a cítí se lépe, jejich život se pro ně stává nezvládnutelným. A tak přistupují s nevůlí 
(odporem) ke svým nezdarům, jako i povedeným a zdařeným činnostem.  

DDA mají problém se bavit. Je to způsobeno modifikací rolí, které na sebe museli v dětství převzat. 
Později se pak ve hře (na různých oslavách a večírcích) neumí uvolnit, často neumí rozeznat, co je vtip a co 
je myšlené vážně. Různé vtipy na jejich adresu, které nejsou ani v nejmenším chápány jako útok, berou jako 
urážku a zraňuje je to. Často neumějí relaxovat, být spontánní.  

Zdroj: Geringer Woititzová, Janet: Adult Children of Alcoholics 
autor: Mgr. Michal Polakovič 

pro Klubko vybral Jiří Přáda, dokončení příště 
 

Karel Kryl (+ 3.3.1994) stále aktuální 
 
Spinkáš, synáčku, spíš? 
Nouze vyžrala spíž 
A v sklepě bydlí bída 
V jeslích na nároží 
Máma tě odloží 
Když noc se s ránem střídá. 
Recepis na lhaní 
Dají ti na hraní 
A nález bude ztráta 
Kompromis života 
Zbude ti samota 
A budeš jako táta 

(Ukolébavka, z alba Tekuté písky) 
 

Od předčasné smrti velkého básníka uplynulo už dlouhých patnáct let. Přes svou předčasnou smrt stihl 
říci všechno a jeho dílo je – někdy až děsivě – stále aktuální. Naposledy jsem si to uvědomil při poslechu 
jeho Ukolébavky. Popřevratový sen o tom, že budeme bohatým národem, práce obou rodičů přestane být 



nutností a místo kolektivních zařízení se budou moci české mámy starat o své děti samy, se rozplynul. 
Dokonce i soudruzi z Bruselu s velkou nelibostí kritizují, že je u nás příliš málo jeslí, a že u nás ženy kvůli 
péči o děti zůstávají zbytečně dlouho doma a vyhýbají se budování šťastných zítřků. A podobných ukázek 
by se našlo více než dost. 

Jubileu Karla Kryla bude – jako součást pravidelného cyklu pořadů – věnováno i odpoledne 11. března 
v knihovně PL, začátek od 15:00 (budu mít co dělat, abych to stihl). Jádrem pořadu by měla být deska 
„Karavana mraků“ (titulní písničku považoval sám autor za svoji nejlepší). Samozřejmě slovo při výběru 
programu bude mít i publikum. 

Posluchače zve 
RNDr. Jan Bázler 

 
JAZYKOVÝ KOUTEK 
 

Tentokráte o češtině a o automobilech 
 
Sponzorem našeho občanského sdružení je m.j. i Škoda Auto a.s. Navíc mezi námi nechybí pracovníci této 
firmy, i když nejčastěji už jen bývalí. Proto náš vztah k automobilové technice není zanedbatelný, ačkoliv 
z invalidních důchodů si lze (nejen dnes) koupit jen dosti lacinou ojetinu, někdy ani to ne. Pomůže 
„šrotovné“? Ale právě obchod z ojetými auty má svou vlastní řeč, které neznalý člověk špatně rozumí. 
Plynou z toho mnohdy velmi úsměvné situace. Zvláště, když se sejdou zájemce o koupi takového auta a 
jeho prodejce. Jestliže na sebe promluví, nemusejí se nakonec vůbec pochopit. 
 
Pojďte si na příkladu inzerátu vyzkoušet, zda byste porozuměli. 
 
NABÍDKA Prodám ochcáfku 2.0 v dehtu, nová v zemi, l.p. 2002, v těle má 120 000 kilasů, nejde vo žádnou 
sociálku, výbava v plný palbě: lednička, všechno v elektrice, pytlů dvě party, ve vepři, černá met na 
hlínách, vikýř a fialky. 
 
Rozumíte tomu? Pokud ne, podívejte se do následujícího slovníčku: 
 
Sociálka, socka auto v základní výbavě 
Raketa  vůz s nadsazenou cenou 
Drožka (ale také Dročka) auto dříve sloužilo jako taxi 
Kombajn vůz s karoserií kombi 
Sněhulák  auto v základní bílé barvě 
Metla metalíza 
Ženich („Mám na to ženicha.“) kupec na konkrétní auto 
Koloušek zájemce o koupi vozu 
Pytle airbagy 
Pytlů parta více airbagů 
Švihadla kličky na stahování oken 



 
Fialky xenonové světlomety 
Vikýř střešní okno 
Hlíny („Je to na hlínách“) hliníková kola 
Plechy („Je to na plechách") plechová kola 
Vepř („Je to ve vepři") kožené polstrování 
Koule tažné zařízení 
Tramvaj automatická převodovka 
Dehet,ropa („Je to v dehtu, v ropě“) vznětový (dieselový) motor 
Mrtvola, mrtvice vůz s nízkým výkonem 
Tesco dent  odření na bocích z parkovišť u  
 supermarketů 
Kolik to má v těle? Kolik kilometrů má vůz najeto? 
 
Názvy značek, modelů a motorizací: 
Hundrtka Škoda 100 
Fáčko Škoda Favorit 
Felda, Filcka Škoda Felicia, 
Ochcáfka Škoda Octavia I. generace (Tour) 
0 2 (ou tů) Škoda Octavia II 
Fóbie Škoda Fabia 
Pokojstr Škoda Roomster (room:pokoj angl.) 
Hodně Trapný Pohon HTP (levnější motor se slabším  

výkonem a vyšším točivým momentem – vhodný např. pro krátkou Fabii, pro těžší a větší vozy či vozy 
s větším nákladem bývá předmětem diskuse) 

Ropný Slimák, Rychlý Saze RS (sportovní varianta) 
Prasát,Pašík VW Passat 
Bávo BMW, Medvěd/Mergl - Mercedes, Pažout Peugeot 
Rendl,Rencek Renault 
Myšák Mitsubishi 
Fokáč Ford Focus 
Lanďák Land Rover 

 
Zdroj: Neobyčejné obyčeje,Svět motorů, 22.12.2008,str. 12 

Pro klubko vybral a upravil – k – 

Lojza Kříž slaví 60. let 
 
Osobně Lojzíkovi, 
Lojzíku, předem Ti děkuji za pozvání na oslavu Tvých kulatin,ale bohužel v tomto termínu jsem v lázních, 
které musím už vybrat , nebo propadnou. 
Moc bych se rád s Tebou setkal, jelikož každý člen Klubka je pro mne osobnost, ale Ty jsi tak malinko výše 
a blíže mne, jelikož Tě znám ze všech nejdéle. S Tvojí osobou se mi vybaví vtipy, které mají ten správný 
říz, jsou bud politické nebo sprosté a to já hrozně miluji, ještě když je někdo podá jako Ty . 
Taky když někdy mluvíš o Tvém nynějším domově, jak to tam chodí, tak kolikrát jsem měl myšlenku se 
tam též přihlásit. 
Takže Ti Lojzíku předčasně přeji všechno nej.., nej..,    

Jirka Přáda 
 

Pár kameňáků nejen pro oslavence od Přádů 
 
Pane doktore, jaké mám možnosti? 
V podstatě máte dvě: buď se nechat operovat nebo umřít dobrovolně. 
 



Potkají se dva doktoři na hřbitově: Ale copak, pane kolego, také děláte inventuru? 
 
Doktor vešel do čekárny, posadil se vedle ženy a říká takovým tím důstojným, hlubokým hlasem: "Váš muž 
je na prahu smrti." 
Žena se ptá: "A můžete ho dostat přes?" 
 
"Pane doktore, kolik mi ještě tak zbývá času?" 
"No, s televizními seriály bych už nepočítal." 
 
K lékaři přichází žena s nemocným dítětem. Lékař je prohlédne a obrátí se k ženě: "Svlékněte se!" 
"Proč já?" brání se žena. "Přece dítě je nemocné, ne?" 
"Jemu už nic nepomůže, udělám vám druhé..." 
Přijde taková mladá slečna k doktorovi a povídá: "Pane doktore, já jak si dám skleničku, tak mám hned 
chuť padnout nějakýmu chlapovi do náruče. Co mám dělat?" Doktor vyndá láhev vodky a povídá: "Nalejte 
si..." 
 
"Pane doktore, jak se zdařila operace?" 
"Proboha ona to nebyla pitva?!" 
 
Pacient říká doktorovi: 
Dobrá zpráva: "Zdálo se mi, že jsem na opuštěném ostrově se samýma krásnýma ženskýma." 
Špatná zpráva: "Byl jsem taky ženská." 
 
"Pane doktore, já trpím nespavostí." 
"Zkuste počítat." 
"Já počítám." 
"A do kolika?" 
"Tak do tří.." 
"A to trpíte nespavostí?!"¨ 
"No, někdy i do půl čtvrtý..." 
 
"Pane doktor, je v pořádku, že si můj synek hodně hraje na písku?" 
"Určitě, tříbí se mu tím představivost a šikovnost." 
"Vidíte, a jeho manželka se kvůli tomu chce rozvést!" 
 

* * * 
I já bych rád pogratulovat Lojzovi, kterého mám opravdu rád. Lojza – který stál přímo při zrodu Klubka 
(tehdy ještě v hluboké poloilegalitě) - je jeden z těch, kteří do našeho společenství vždy více vkládali, než 
z něj dostávali a že jsme jeho dlužníky (myslím to nejen finančně, ale i morálně). Přiznám se, že často 
bývám po práci v našem sdružení, zejména po protivné, leč nutné ouředničině, unaven nebo dokonce 
dopálen. Přítomnost takových přátel, jako je Lojza, mi však vždy vrací lepší náladu a vědomí, že naše práce 
je užitečná a má smysl. 
Lojzíku děkuji a přeji všechno dobré. Předávám pozdrav i od hospitalizovaných přátel, které jsem navštívil 
v léčebně. 

Honza Bázler 
 
 

Z NAŠÍ POBOČKY 
 
Od tohoto týdne. u nás nastupuje na poloviční pracovní úvazek paní Hana Hejnová. Pyšnili jsme se sice 
svým ryzím amatérstvím, ale to nemůže být dogma - jsou věci, kde je nutná pomoc profesionálního 
odborníka. Podobný model se osvědčil i v pobočce Ostrava. 



Kvalifikační předpoklady paní Hejnové pro práci v sociálních službách ve smyslu zákona 108/2006 Sb. jsou 
velmi dobré, mimo jiné pracovala i v PL Kosmonosy jako sociální sestra. 
Naše otvírací doba se vrací k původnímu schématu: 
 

Pondělí až Čtvrtek: 7:30 – 11:30 
 
Neseďte doma a přijďte k nám. Informujte, pokud k tomu máte příležitost, i všechny své známé z okruhu 
našich členů a příznivců. 
 

* * * 
 
Do programu si na 6.6. (sobota) můžete už nyní zařadit výlet do Lín za přítelem Štefanem. Tato akce už se 
jednou konala a měla úspěch. Vítáme, že Štefan, který se osvědčil jako skvělý hostitel, nám nabídl 
opakování. Žádáme motorizované členy a příznivce, aby nám vypomohli s dopravou. 

 
* * * 

 
Na zprávy z regionu nám mnoho místa nezbylo. Proto pouze znovu doporučíme: oficiální stránky 
statutárního města Mladé Boleslavi. 
 

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

 
 
 

Citát měsíce pochází od jednoho z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky naší doby. Je vybrán 
z dopisu, který těžce nemocný Gabriel García Márquez poslal svým přátelům na rozloučenou. Celý text 
dopisu jsme získali díky internetu a otiskneme jej v některém z příštích čísel. 
 

* * * 
 
Napsal nám pan Ing.Radek Prouza, chce nám poděkovat za pravidelné zasílání časopisu Klubko. V SELF 
HELPu (dříve FOKUS - Self help) si rádi jej vždy přečtou. Jejich nová adresa – nejen pro distribuci Klubka, 
ale i pro veškeré další kontakty – je: 

SELF HELP Ústí nad Labem 
Pražská 166/47 

400 01 Ústí nad Labem 
My naopak děkujeme za časopis Zrcadlo a v zasílání Klubka budeme rádi pokračovat. 

Rada pobočky Ml. Boleslav 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z ledna 

 
Šachová úloha od pana Stanislava Juříčka (Vsetín). Autorské řešení je: 
 
Svůdnost: 1.d8D/V? Dxd8! 
 
Řešení: 1.b5!(2.Dd4#) 1.- Da7/a4/a1 2.Dc6#, 1.- Sc5 2.Db3#, 1.- Vh4 2.g8D/S#, 1.- c5 2.Dd3#, 1.- Vd2 
2.Dc4#, 1.- Ve4 2.fxe4#, 1.- Vxe5 2.Dxe5# 
 
V minulém čísle se nám do šachové rubriky vloudil překlep místo slova „pochází“ tam bylo zcela 
nesmyslně „pochýlí“ (automatické opravování chyb v programu Microsoft Word je někdy ošidné), 
omlouváme se. 

http://www.mb-net.cz/
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Redakční uzávěrka 4.3.2009 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz

Pro naše šachisty 
Bílý dá mat druhým tahem 
Výchozí postavení: 
Bílý:  Kh6,Dg7,Vd4,Vd7,Se1,Sf3,Jc3,Je6,Pc6,f4 (10)  
Černý: Ke3,Sc1,Se8,Je8,Pa2,c3,c7,e4,f5,f6,g2 (11) 
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Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová, 
čestná členka redakční rady, 

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

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/

	JAZYKOVÝ KOUTEK
	Z NAŠÍ POBOČKY

