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Naše jubileum 
 
Znovu jsme vydali sborníček, který je reedicí toho, který jsme vydali k 20. výročí. Kdo si schoval Klubka 
z roku 2004, nenašel by tam nic nového až na článek, který otiskujeme ve stejném tvaru zde: 
 
Tehdy a teď – aneb Vyjít z ghetta 
 
K historii lze těžko dodávat fakta. Ta jsou už jednou provždy daná a nelze je opravovat. Je možné je však znovu 
hodnotit, z jiné perspektivy. Předpřevratová komunita Klubko, kterou já sám už znám jen z vyprávění, byla ghettem. 
Narozdíl od ghett jiných útulným a příjemným, ale přece od vnějšího světa izolovaným společenstvím, chceme-li, tedy 
ostrůvkem pozitivní deviace. Převrat byl popudem k odchodu ven, do světa. 
Mohli jsme jej realizovat v podstatě trojím způsobem. Mohli jsme zůstat neformální skupinou založenou na kamarádství 
– protože denní sanatorium se změnilo v psychiatrickou ambulantní ordinaci a naše spoluzakladatelka, sestra Jana 
Matějíčková odešla po spoustě let pilné práce do výslužby, scházeli bychom se dnes asi po hospodách nebo 
kavárnách. Mohli jsme se bývali stát organizací zaměřenou pouze na propagaci našich myšlenek. Bylo by nás vidět v 
televizi a novinách, nechyběli bychom na různých schůzích a diskusních fórech. S nadhledem bychom kritizovali 
psychiatrii, sestavovali koncepce a plány pro celá příští desetiletí, ale neručili prakticky za nic. 
My jsme však dali přednost třetí cestě, té nejobtížnější. Vzali jsme na sebe úkoly a odpovědnost. Stali jsme se – nejen 
ve smyslu úřední registrace (tu jsme získali v roce 2007, především díky odborné pomoci Olína Čapouna) – organizací 
poskytující sociální služby. Zlým démonem bývalé totality byla ideologie – před ní jsme unikli do ghetta. Zlým démonem 
dneška jsou peníze – museli jsme se s ním vypořádat. StB bývala strašákem minulosti. Dnes jím může být třeba 
finanční úřad, pokud nebudeme sekat latinu, tedy dodržovat zákony, předpisy a smlouvy. Žít ve svobodě je složitější 
než žít v ghettu. Zvládáme to, ale někdy to dá zabrat. Zdatnou posilou pro hospodářské záležitosti je od roku 2007 
Štěpánka. Naše zkušenosti prezentuje na v pracovních skupinách pro tvorbu Komunitního plánu Eva. Práci s lidmi 
nesla na svých bedrech Marie po celou dlouhou dobu od podzimu 2004 do podzimu 2008. Protože si nikdo netroufl její 
práci převzít, nyní zaměstnáváme paní Hanu Hejnovou jako pracovnici v sociálních službách. Je to pro nás úplná 
novinka – profesionální odborník jako náš zaměstnanec. Aplikovali jsme tak model, který se osvědčil v pobočce 
Ostrava. Hlavně na nás záleží, zda se osvědčí i Mladé Boleslavi. 
Pro úplnost uveďme ještě některé z hostů, kteří u nás vystoupili v posledních pěti letech: arteterapeuti Z. Adamová a 
akad. malíř p. Segert, ing. D. Kolářová – ředitelka PL Kosmonosy, D. Hynková (velmi zajímavé povídání o mandalách), 
psycholožky Mgr. Hrabovská, Mgr. Krámková (z manželské poradny), PhDr. Kotková, odbornice na zdravou výživu paní 
Zdeňka Jandáková, hudební skupina St. Michael’s Cathedral, z duchovních ing. A. Kocáb za evangelíky a p. Radek 
Vašinek za katolíky. A nesmím zapomenout ani PhDr. D Kocábovou a prim. MUDr. Z. Stegerovou, které po odchodu na 
zasloužený odpočinek občas zajdou mezi nás také jako vzácná návštěva. 

RNDr.Jan Bázler, předseda pobočky 
23.3.2009 

 
Gabriel García Márquez 

- se stáhl z veřejného života ze zdravotních důvodů. Má rakovinu a svým přátelům zaslal dopis na 
rozloučenou. Díky internetu jsme si ho mohli rozeslat. Přečtěte si ho. Je krátký a skutečně dojímavý. 
Napsal ho jeden z nejskvělejších spisovatelů Latinské Ameriky naší doby. 



 
Kdyby Bůh na chviličku pozapomněl, že jsem hadrová loutka a daroval by mi kus života, snažil bych se 

ten čas využít co nejlépe. Možná bych neřekl všechno, co si myslím, ale dozajista bych si rozmyslel, co říct. 
Věcem bych přikládal hodnotu ne podle toho, co stojí, ale podle toho, co znamenají. Spal bych málo a více 
bych snil. Mám zato, že když zavřeme oči, každou minutou ztrácíme šedesát vteřin světla. Pokračoval bych 
v chůzi, když se ostatní zastaví. Probouzel bych se, když ostatní budou spát. 

Kdyby mi Bůh daroval kousíček života, nosil bych prostý šat. Vystavoval bych se prudkému slunci a 
obnažoval nejen své tělo, nýbrž i duši.Dokázal bych lidem, jak se mýlí, když se domnívají, že ve stáří 
nemohou milovat. Nevědí totiž, že zestárli, protože milovat přestali. Dítěti bych dal křídla, avšak nechal 
bych je, aby se samo naučilo létat. Staré lidi bych naučil, že smrt nepřichází, když zestárneme, ale když 
zapomeneme. 

Tolika věcem jsem se od vás, lidičky, naučil…. Každý chce žít na vrcholku hory a nechápe, že skutečné 
štěstí spočívá v tom, JAK ji zdolává, když stoupá. Naučil jsem se, že když novorozeně poprvé sevře do 
pěstičky prst svého táty, lapí ho tak navždy. Naučil jsem se, že člověk smí na jiného shlížet shora pouze 
tehdy, když mu pomáhá postavit se na nohy. Je tolik věcí, kterým jsem se od vás naučil, avšak mnoho mi  
již neposlouží, neboť až mne uloží do té bedny, budu bohužel umírat. 

Říkej vždy, co cítíš, a konej tak, jak myslíš. Kdybych věděl, že se dnes naposledy dívám, jak spíš, stiskl 
bych tě v objetí a v modlitbách byl prosil Boha, abych směl chránit tvou duši. Vědět tak, že mi zbývá pár 
minut, řekl bych ti do očí „mám tě rád” a bláhově bych nepředpokládal, že to víš. Vždy přijde nové ráno a 
život nám dá další šanci. Pokud se mýlím a zbývá jen ten dnešní den, rád bych ti řekl, jak moc tě mám rád a 
že na tebe nikdy nezapomenu.  

Zítřek nemá jistý nikdo, ať mladý či starý. Dnes jsi možná naposledy s těmi, které miluješ. Nečekej na 
nic, protože nebude-li žádné zítra, litoval/a bys, že sis neudělal/a čas na úsměv, objetí, políbení. A žes jim 
nestihl/a splnit poslední přání. Buď nablízku těm, které miluješ. Opakuj jim, jak moc je potřebuješ. Měj je 
rád/a a chovej se k nim hezky. Udělej si čas na to, abys řekl/a „mrzí mě to”, „odpusť”, „prosím tě”,  
„děkuji“ a všechna slova lásky, která znáš. Nikdo na tebe nebude vzpomínat pro to, co sis myslel/a vskrytu. 
Žádej Pána, ať ti dá sílu a moudrost, abys své myšlenky sdělil/a. Prokazuj přátelům a svým nejdražším, jak 
moc ti na nich záleží. 

POŠLI TO VŠEM, KTERÉ MÁŠ RÁD/A, KTERÝM CHCEŠ TÍM NĚCO ŘÍCT 
Neuděláš-li to dnes, bude zítřek stejný jako včerejšek. JE TO TVOJE VOLBA. A neuděláš-li to nikdy, 

také se nic nestane. 
Tobě, upřímně a s láskou Doufám, že se ti to bude líbit. Moc bych si to přál.   Gabriel 

García Márquez vybral  –mb- 
 

 
VYBRALI JSME Z ODBORNÉ LITERATURY 
 

Dospělé děti alkoholiků 
(dokončení z březnového čísla) 

DDA mají problém s důvěrnými vztahy. Vztahy DDA k rodičům často fungovaly podle vzorce „Pojď ke 
mně – Jdi pryč“. Takováto dvoukolejná komunikace se zákonitě odráží i v příštích vztazích a 
komunikačních vzorcích. Bez znalosti, jaké to je mít trvalý, každodenní, zdravý důvěrný vztah s jinou 
osobou, je jeho vytváření velice bolestivé a komplikované. Strach z opuštění se stává překážkou ve 
vytváření vztahů. Problémy se můžou vyskytovat i v oblasti pohlavních rolích muže a ženy. V konfliktech, 
které se běžně v dyadických vztazích objevují a neznamenají nic patologického, neumějí DDA fungovat a 
řešit je. Otázka sexuality bývá tabuizovaným tématem v mnoha rodinách. V rodinách s alkoholovou 
anamnézou neměli děti množnost si se svými rodiči sednout a na toto téma si společně popovídat. Mnoho 
jiných témat zůstává pro ně neznámou. DDA neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění. DDA 
povzbuzení trvale vyhledávají, nejsou však schopny je pro sebe využít. Zejména od důležitých osob ve 
svém okolí potřebují slyšet pozitivní zpětnou vazbu, přičemž kritika jim dokáže velmi ublížit. Vnitřně jsou 
sami k sobě velice kritičtí, z hlediska atribute kauzality, neúspěch často dávají za vinu sobě a svým 
vlastnostem a když se jim něco zdaří, připisují to náhodě, vnějším situačním faktorům. 

DDA jsou buď mimořádně odpovědné, nebo mimořádně neodpovědné. Problém spočívá v jejich potřebě 
být dokonalý. Jako jsme už zmiňovali, vůči sobě jsou velmi kritičtí. Nejsem dokonalý, jsem nula. Když 



nejsem dokonalý, budu odmítnut a opuštěn. Vím dobře, že dokonalý nejsem, budu-li se však snažit, tak to 
nikdo nepozná. Proto se stanu dokonalým zaměstnancem, manželem, rodičem, dítětem. Když budu 
dokonalý, tak mě bude milovat můj šéf, rodiče, manžel, přátelé. Neodpovědnost je připisována dvěma 
příčinám. Buď jedinec odpovědnost odmítá anebo mu došly síly a je vyčerpán.  

DDA jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že jejich loajalita je nezasloužena. Tento faktor 
souvisí do značné míry s již zmiňovanými potřebami se zavděčit, být kladně oceňován, být milován. DDA 
mají pocit, že když druhým nebudou dělat po vůli, když se jim nezavděčí, nebudou je mít rádi.  

Problematika dětí závislých rodičů a jejich další prospívání a vývoj je hoden komplexního zkoumání a 
rozpracování tohoto tématu. Jedinec však ještě nemusí mít automaticky labelling neboli nálepku „DDA“. 
Můžeme říct, že dětí alkoholiků nejsou emočně poznamenání o nic více ani o nic méně než děti žijící v 
jakémkoli jiném stresujícím prostředí. Tak jak závislost ohrožuje samotného závislého člověka jako bio-
psycho-sociální bytost, tak je i na dospělém dítěti jako bio-psycho-sociální bytosti, jak se svoji situací 
vypořádá, jaké mechanizmy zvolí a jakou bude mít sociální síť ve svém prostředí. Důležité zůstává, jak svůj 
život vezme každý do svých rukou. 

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

pro Klubko vybral Jiří Přáda, závěrečná část článku 
 
JAZYKOVÝ KOUTEK 
Od Luboše Hluchého příspěvek třetí: 
 

„Ach, ty rody…!“ 
 
Vážení a milí čtenáři,  
 
Minule jsem Vám na závěr předchozího příspěvku sliboval, že příště přejdeme na němčinu a tak se budu 
snažit slib dodržet. Už jsme si tady dvakrát říkali, jak je možné pomocí cizojazyčných nebo dvojjazyčných 
vět (jakýchsi slovních hříček) usnadnit naší paměti zapamatování si některých slov, která by se nám jinak 
třeba těžko učila. Další takovou „starou bolestí“ studentů cizích jazyků jsou odlišné rody. Abych se 
nezaměřoval pouze na současný zamerikanizovaný svět a neurazil tak a neopomíjel starší generace (ke 
kterým už vlastně také částečně patřím), tak začnu tentokrát od jazyka, který jsme se všichni až do roku 
l989 učili ve školách povinně, od ruštiny. (Mimochodem, všimli jste si, že ruštinu a Rusko není možné jen 
tak hodit přes palubu?) Ti, kteří tenkrát „úpěli“ ve školních škamnách, když se museli učit odlišnou abecedu 
(ruskou azbuku), si jistě ještě vzpomenou jakou „radost“ jim udělalo, když zjistili, že „kůň“ není v ruštině 
„ten kůň“ ale „ta kůň“ (tedy „lóšaď“, podstatné jméno ženského rodu) nebo naopak „kapsa“, že není „ta 
kapsa“ jako v češtině ale „ten kapsa“ (rusky „karmán“, tedy podstatné jméno mužského rodu). Podobné 
radosti nás čekají i v jazyce našich novodobých přátel, tedy v němčině. (Jazyk velkého „bratra“ Ameriky 
má naštěstí rody přirozené a u členů se v něm rod nerozlišuje vůbec. „Muž“ je anglicky „the man“ (vyslovte 
/dz men/), tam kde nás v němčině čeká určitý člen mužského rodu , „der Mann“ a před slovem „žena“ se 
v angličtině paradoxně použije ten samý člen jako před slovem „muž“ (žena = angl. „the woman“ (čtěte /dz 
wúmen/), i když se jedná o osobu ženského rodu. V němčině se už musíme u slova „žena“ učit ženský tvar 
určitého členu „die“ (žena = německy „die Frau“). Co se týče rodů, představuje tedy povinně dobrovolná 
výuka angličtiny pro novodobou generaci úlevu.) Vracím se tudíž k problematice odlišných rodů u jiných 
evropských jazyků, nežli je angličtina. Vy, kteří jste se již dříve učili nebo až v současné době učíte 
německy mi jistě dáte za pravdu, že odlišné rody jsou v tomto jazyce problém. Jak si třeba zapamatovat, že 
„dluh“ (tedy české podstatné jméno mužského rodu) je v němčině „die Schuld“ (= podstatné jméno 
ženského rodu), tedy něco jako „ta dluh“ (pokud před toto slovo předsuneme české ukazovací zájmeno 
ženského, tedy němčině odpovídajícího  rodu -„ta“). To nám však zpravidla moc nepomůže, protože náš 
český jazykový rozum a jazykový cit se takovéto násilné rozporuplné kombinaci vzpírá a většinou „ji 
nebere“. Nebo třeba „židle“ (české podstatné jméno ženského rodu), německy „der Stuhl“ (čtěte /der 
štůl/)(v němčině tedy mužský rod). Říci si „ten židle“? Většinou to zrovna moc nefunguje… Já se přiznám , 
že s tímhle problémem a němčinou zápolím už 25 let, ale teprve před půl rokem jsem dostal nápad, jak 
problém odlišných rodů alespoň částečně vyřešit. Když se snažím přiblížit si nějak v češtině odlišný 



německý rod (například „židle“ = der Stuhl), nepřevedu do odpovídajícího rodu pouze ukazovací zájmeno, 
neřeknu si pouze „ten židle“, ale pomocí nějaké typické rodové koncovky utvořím i jakýsi český „novotvar“ 

nebo lépe řečeno „zkomoleninu“ v rodě odpovídajícím němčině. Momentálně mne nenapadá lepší 
přirovnání, ale v češtině se říká „vidle“ (nástroj používaný v zemědělství) a v Českém ráji existuje tuším 
rybník, který se jmenuje „Vidlák“ (nevím, jestli jsem nenapsal opačné „i“, jestliže ano, tak mne omluvte), 
což by se dalo při trochu větší dávce jazykové fantazie považovat za mužský rod od „vidlí“. (I když vůbec 
netvrdím, že je to z přísného jazykového hlediska správně). A na základě takovéto jazykové hry pak 
utvořím mužský rod od slova „židle“ , tedy „židlák“ (já vím, zní to hrozně, promiňte), a dám před něj pro 
větší názornost zase ukazovací zájmeno odpovídajícího rodu, tedy „ten židlák“. Nevím, jestli se každému 
z Vás čtenářů osobně tenhle způsob zamlouvá, ale mně vyhovuje a při vymýšlení „novotvarů“ se vždycky 
docela pobavím.  
Na základě tohoto principu by tedy německému slovu „die Schuld“ (=dluh), které je ženského rodu, 
odpovídalo( třeba podle schématu „druh/družka“) české slovo „ta dlužka“, ruskému slovu ženského rodu 
„éta lóšaď“ (=ten kůň) české slovo „ta koňka“ a ruskému slovu mužského rodu „étot karmán“  (což česky 
znamená „ta kapsa“) novotvar či lépe řečeno zkomolenina „ten kapsáč“. Co tomu říkáte? 
       Jestli Vám tenhle způsob nebude vyhovovat, tak Vás možná alespoň inspiruje k vymyšlení nějakého 
jiného způsobu. Jestli máte zájem seznámit se s dalšími metodami, jak problém odlišných jazykových rodů 
řešit, doporučuji Vám opět nahlédnout do českého vydání knihy slovenského autora Ivana Kupky „Jak 
úspěšně studovat cizí jazyky“, nakl. Grada, 2007 (www.grada.cz) na stránce 91 v kapitole „Ach ty rody…“, 
jejímž názvem jsem se tentokrát při volbě názvu tohoto příspěvku nechal inspirovat. 
 
To by bylo pro dnešek všechno.  
      Těší se na Vás příště  
      zanícený student jazyků 
      Luboš Hluchý 
 

 

Z REGIONU 
 

I mezi námi žili a žijí hrdinové ... 
Tragické výročí 15. března 1939 nám připomněla pietním aktem Československá obec legionářská - 

Jednota Mladá Boleslav před budovou bývalých kasáren na Jičínské ulici. Město Mladá Boleslav také 
připravilo na pondělí 16. března dvě besedy k 70. výročí okupace země pro žáky základních škol i pro 
veřejnost v Domě kultury s generálem Stanislavem Procházkou a válečným veteránem Rostislavem 
Kubištou (oba pamětníci jsou také čestnými občany města). 

Já bych se rád zmínil o jiném, dnes už zemřelém obyvateli Mladé Boleslavi, který byl významným 
příslušníkem I. a zejména II. odboje. Byl to pan plk. František Hieke. Únorové vydání časopisu Boleslavan 
připomnělo 25. výročí jeho úmrtí dne 17. 2. 1984, uvedlo dále kde bydlel (na rohu Smetanovy ulice a 
náměstí Republiky) a že byl „za nacistické okupace člen Obrany národa a organizátor ilegální zpravodajské 
sítě“. Článek v Boleslavanu ovšem opomenul, že hlavní zásluhy si plk. Hieke získal v odboji zahraničním. 
Před hrozícím zatčením musel totiž už v prosinci 1939 uprchnout za hranice. Nejprve působil jako čs. 
vojenský zmocněnec v Bělehradě. Jako účastník první světové války v řadách srbské dobrovolnické divize 
v Oděse měl pro tuto práci optimální zkušenosti.  

Rovněž zde začal používat krycí jméno Petar Stoj. Podílel se na pomoci čs. občanům odcházejícím do čs. 
zahraniční armády a zpravodajsky pracoval proti Německu na území Bulharska, Rumunska a Jugoslávie. Po 
přepadení Jugoslávie prodělal s tamní armádou válečné tažení a poté odjel v dubnu 1941 do Moskvy, kde se 
stal příslušníkem Čs. vojenské mise. Tam byl spolupracovníkem pozdějších generálů Heliodora Píky a 
Ludvíka Svobody. Od ledna 1942 byl čs. vojenským atašé v Iránu. Z Teheránu odešel opět na jugoslávské 
území a dnem 11. 2. 1944 byl ustanoven velitelem čs. vojenské mise u štábu maršála Josipa Tita. Zde 
působil až do 10. 10. 1945. Po únoru 1948 byl jako „politicky nespolehlivý“ penzionován, později pak 
degradován na vojína a nezákonně vězněn. 
 

Vzpomínám si, že se říkalo, že pan Hieke dostával z Jugoslávie penzi. I v jeho případě se tedy projevila 
smutná zkušenost, že vojákům bojujícím za naši svobodu v zahraničí projevily více uznání zahraniční 

http://www.grada.cz/


spolubojovníci než naše vlády (a ne vše se po listopadu zlepšilo – velmi mne před časem pobouřilo, že těžce 
nemocnému anglickému letci, generálu A. Šiškovi musela zaplatit lázně Velká Británie). 

Plukovník Hieke-Stoj byl nositelem mnoha vojenských vyznamenání celé řady zemí, po listopadu 
obdržel Československý řád M. R. Štefánika in memoriam. 

 
S použitím webových stránek Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav 

(http://www.csol-mb.net) zpracoval 
RNDr. Jan Bázler 

 
P.S.: Jaroslav Kocvera, náš zakládající člen, pocházel také z rodiny činné v odboji. Jeho dědeček byl ruský 
legionář a jeho otec byl popraven nacisty. 
 

* * * 
DVĚ DOBRÉ ZPRÁVY PŘED UZÁVĚRKOU 
 
Proběhla u nás kontrola finančním úřadem se zaměřením na čerpání dotace MPSV. Nebyly zjištěny žádné 
závady. 
 
Ministr životního prostředí, schválil žádost města o dotaci na regeneraci severního sídliště ve výši 3,8 mil. 
EURO. Dotace bude použita na regeneraci Nového Parku, rekonstrukce chodníků, komunikací a na úpravu 
zeleně. 

 
Zdroj: oficiální stránky statutárního města Mladé Boleslavi 

http://www.mb-net.cz
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Humor – tentokráte černý v bílém plášti 
 
"Pane doktore, co mi je?" 
"To ukáže až pitva." 
 
Studentka medicíny předvádí na maketě porod kleštěmi. 
Profesor ji chvíli pozoruje a povídá: "Výborně! Teď ještě třískněte otce po hlavě a vyvraždila jste komplet 
celou rodinu!" 
 
Přijde chlápek k doktorovi, ten ho prohlédne a potom povídá: 
"Člověče, vy musíte pít jako duha! Měl byste to omezit." 
"No jo, pane doktore, ale to je děsně těžké." 
"No tak zkuste třeba si místo každého půllitru dát jablko." 
"No pěkné... ale kde já vezmu denně šedesát jablek???" 
 
Přijde pacient k doktorovi: "Jaké je Vaše jméno?" 
"Ppppetr Popopokorný." 
"Takže máte problémy s řečí?" 
"Ne. Můj otec koktal a matrikář byl idiot." 
 

Méně zdravotních problémů Vám přejí 
Přádovi 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z února 

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


 
Šachová úloha od pana Stanislava Juříčka (Vsetín). Autorské řešení je: 
 
Svůdnosti: 
1.Sg8?,Vd6? Kc4!, 1.Jxb4? cxb4!, 1.Dxg6? Jxe6!, 1.Df3/f4? Kxe6! –  
 
Řešení: 1.Ve4!(tempo) 1.-bxc6,Vxc6 2.De5#, 1.-Ja8/e8/e6 2.D(x)e6#, 1.-g5 2.Je7#, 1.-bxa4 2.Vd4#, 1.-c4 
2.Ve5#, 1.-Kxe4 2.Df3#, 1.-b3 2.Jc3# 

- red - 
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Pro naše šachisty 
Bílý dá mat druhým tahem 
Úloha z roku 1974, autor Václav Kotěšovec, vybral –MV- 
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