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Z NAŠÍ KRONIKY 

 
Podle původního plánu měla být na velkém klubu 7.5. arteterapie. Náš 

tradiční host, pan akad. malíř M. Segert měl však jinou akci, a tak bylo 
nutno narychlo změnit program. Hráč mariáše, když neví, co hrát, vynese 
trumf. Kuchař, když neví, co vařit, uvaří guláš, protože tím se nic 
nepokazí. No, a mým trumfem je Karel Kryl, kterého jsem opět zařadil na 
program. Tentokráte jsem hledal v tvorbě Karla Kryla zdroje inspirace. 
Těmi bývali jiní zpěváci, které fundovaně a někdy i dost zlomyslně 
parodoval (Karel Gott, Pavel Bobek, Jiří Suchý, Pavel Novák). Hodně se 
Karel Kryl učil od Voskovce a Wericha. Přímo klasickým příkladem je 
písnička „Strejček Strach a teta Obava“, která je aktualizací někdejšího 
„Strejčka Hlada“. Bytostně spřízněný byl Karel Kryl s Karlem Havlíčkem-
Borovským (i když i tady by se našly rozdíly, například u Havlíčka 
bychom erotické motivy sotva našli). A neprávem opomíjené album 
„Carmina resurrectionis“ (z latiny - písně vzkříšení, kam patří i „Děkuji“) 
bylo inspirované biblí. 

 
Děkuji posluchačům ještě jednou za pozornost a na závěr cituji z knihy 

rozhovorů „Půlkacíř“ samotného Karla Kryla: 
 

„ ... Cokoliv svébytného nebo odlišného okamžitě válcuje západní 
kultura. Západní přístup k životu. A zbydou pampelišky. … To 
pochopíš na Šumavě cestou do Německa. Na české straně jsou louky 
zanedbané, divoké, zarostlé křovím. Ale najdeš na nich taky 
nádherný kytky. Přejedeš hranice – a louky jsou upravené, posekané, 
udržované. Jenže na nich rostou jenom pampelišky. Já vím, na 
pampeliškách není nic zlého – jsou pěkně žluté a žerou je králíci. 
Stejné to je západní civilizací. … Prostě s těmi pampeliškami to bude 
moc tuhý boj, a je možné, že ho prohrajeme. Parní válec západní 
civilizace teď tuto zemi válcuje – a já nechci být u toho.“ 

 
Jan Bázler, krylolog amatér 

11 
Naše město tím navazuje na podobnou akci Jak chutná Praha, za níž stojí 
Tomio Okamura (viz např. březnové Klubko). Poslanec Jan Smutný 
inicioval myšlenku tento projekt rozjet i na Mladoboleslavsku: 
„Nehledáme svíčkovou na sto způsobů ani guláš s chlebem nebo s 
knedlíky. Ptáme se po jídlech, která se úplně vytratila z českých kuchařek 
a pomalu se vytrácejí i z našich pamětí.“ říká Jan Smutný.  
Zájemci by proto měli prohrabat staré zásuvky i vzpomínky a posílat 
organizátorům do 31. srpna původní tradiční recepty z Mladoboleslavska. 
Mohou tak učinit elektronickou cestou – formulář je na internetových 
stránkách www.jakchutnaboleslavsko.cz - nebo je poslat poštou na adresu 
Poslanecká kancelář Jan Smutný, Na Kozině 1438, Mladá Boleslav, nebo 
osobně donést do Infocentra Mladá Boleslav (pod vyhlídkovou věží na 
Starém městě) nebo do partnerských restaurací a hotelů Galatea, Koliba, 
Rozvoj, Restaurace na Golfu. 

-red- 
Zdroj: oficiální stránky města:  http://www.mb-net.cz 
Podrobnosti o místní dopravě: http://www.dpmlb.cz/ 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z dubna 

 
1.   Vxg5  hrozí mat příštím tahem Vxd5. 
1. … Vh5  2. Jxe4 mat 
1. … Dxc4  2. Jb7  mat 
1. … Vxc4  2. Jb7  mat 
(Černý nesmí vzít bílého jezdce ani jezdcem ani střelcem, jinak by odkryl 
svého krále.) 
 
Nová úloha je od prof. Karola Mlynky, Zlaté Moravce. 

vybral - MV- 
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Z REGIONU 
 
Staré Město je průjezdné, motoristé mohou (od 23.5.) ve směru od 
Komenského náměstí opět projíždět Staroměstským náměstím. V opačném 
směru od ulice Pražská brána mají povoleno na náměstí vjíždět pouze 
městské autobusy a vozidla technických služeb (f. Compag). Ostatní 
vozidla mají vjezd do ulice Pražská brána a na Staroměstské náměstí od 
jihu zakázán. Je tomu tak kvůli  dokončení oprav ulice 9. května. Řidiči by 
proto měli důsledně sledovat dopravní značení, protože je zde hned 
několik změn ve využívání přilehlých ulic i v možnostech parkování. 
Městská policie na dodržování pravidel na místě dohlíží. 
Od středy 25.5. jezdí autobusy městské dopravy přes Staroměstské 
náměstí. Zrušeny tak jsou objízdné trasy pro linky A, H, 40, 41, 42, 50, 60, 
72. U linky 50 i tak ale většina spojů jezdí stabilně Ptáckou ulicí, pouze 
vybrané školní spoje ráno a odpoledne jedou přes Staroměstské náměstí. 
 

* * * 
 
Městské koupaliště v Mladé Boleslavi v sobotu 21.5. zahájilo provoz a 
uvítalo první návštěvníky. Bohužel se mezi návštěvníky našli vandalové, 
kteří řadu věcí poničili a způsobili tak provozovateli zbytečné škody. 
 

* * * 
 
Město Mladá Boleslav obdrželo dotaci v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města pro Regionální operační program v celkové výši 12.280 mil. 
Kč na projekt první etapy rekonstrukce Městského divadla v Mladé 
Boleslavi. 
 

* * * 
 
Široké veřejnosti je určen nový projekt na podporu cestovního ruchu 
v Mladé Boleslavi pod názvem " Jak chutná Boleslavsko“. Zájemci mohou 
až do 31. srpna posílat či přinášet staré recepty na regionální speciality, 
které posoudí odborná porota. Nejlepší recepty čekají hodnotné odměny.  

3 

Václavské náměstí – 21.5.2011 
- bylo dějištěm demonstrace odborů proti necitlivým vládním krokům. 
Ministr Drábek se v televizi snažil celou věc bagatelizovat jako akci 
odborářských bossů a jimi zmanipulované členské základny. Zda měl 
ministr pravdu, jistě každý snadno posoudí sám, když vezme v úvahu, že 
jednou z moderátorek akce byla paní Táňa Fischerová, herečka a někdejší 
poslankyně za Unii Svobody (tedy v době svého mandátu politička spíše 
pravicová) a že se do akce aktivně zapojila také Národní rada zdravotně 
postižených ČR a osobně zde vystoupil pan Václav Krása, předseda 
NRZPČR (několik volebních období poslanec, a pravicový!). 
 
Řekli na demonstraci: 
 
Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: 
„Budeme panu ministru financí a panu premiérovi tentokrát posílat 
složenky na jejich účet. Protože oni zadlužili tuhle republiku o 50.000 na 
každého jednotlivého člověka, o 50.000! Proč to nepřiznají? Proč nám 
pořád lžou?“ 
 
Táňa Fischerová, herečka, bývalá poslankyně: 
„Nejenom odboráři, také lidé z některých občanských sdružení, ale také 
někteří pravicoví ekonomové upozorňují na nebezpečí důchodové 
reformy.“ 
 
Václav Krása, předseda NRZPČR: 
„Vláda je proti lidem, a proto je legitimní, aby lidé byli proti vládě.“ 
 
Trochu drsného humoru obstaral Josef Středula, předseda Odborového 
svazu KOVO: 
„Pokud máte u sebe nějaké cenné plnicí pero, buďte opatrní. Hrad není 
daleko!“ 

Zdroj: Škodovácký odborář č. 20/26.5.2011 
materiály NRZPČR 

- red - 
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Prohlášení účastníků demonstrace Proti zákeřným reformám: 
Opět stojíme na Václavském náměstí, kde se náš národ mnohokrát 

shromáždil v kritických chvílích české historie. 
Vláda svým nezodpovědným vládnutím ztratila odbornou a morální 

důvěru uskutečňovat reformy ve prospěch občanů České republiky. 
Korupce v naší zemi dostoupila takového stupně, že začíná ohrožovat 

základy právního státu a demokracie. 
Vláda není schopna zabránit rozkrádání peněz z veřejných rozpočtů. 
Reformy zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému 

jsou nedomyšlené, odbyté, ideologicky podbarvené, bez jakýchkoli analýz 
dopadů na občany. Mají posloužit k uvržení zdravotnictví, penzí a sociální 
péče do služeb zisku. 

Nesmyslné škrtání výdajů nepomáhá státnímu rozpočtu proto, že vláda 
předtím zlikvidovala příjmovou stranu státního rozpočtu prostřednictvím 
hazardního snižování daní. 
 
A proto: 

• Odmítáme vaši důchodovou loupež - reformu, prospěšnou jen pro 
soukromé penzijní fondy. 

• Odmítáme, aby placení tzv. nadstandardu znamenalo, že většina občanů 
bude odkázána na chudinskou zdravotní péči. 

• Odmítáme pohrdání vlády veřejným míněním a sociálním dialogem. 
• Odmítáme, aby tzv. reformy prohlubovaly další zadlužování země a ze 

zaměstnanců se stali daňoví soumaři, kteří ponesou hlavní břemeno 
zvýšení daní. 

• Odmítáme neustálé osekávání práv zaměstnanců v zákoníku práce. 
• Odmítáme, aby zaměstnancům byly likvidovány benefity a politici si 

nadužívali služebních výhod za naše daně. 
• Odmítáme tuto vládu rozpočtové nezodpovědnosti. 
• Nechceme být občany třetí kategorie ani doma ani v Evropě a svá práva 

jsme odhodláni důsledně bránit. 
 

V Praze 21. května 2011, účastníci demonstrace 
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Tři feministky mají na sjezdu přednášku o svých zkušenostech 
s přetvářením svých manželů. 
Francouzská říká: „Přijdu domů, manželovi řeknu - nevařím. První týden 
nic nevidím, druhý týden nic nevidím, třetí týden koukám a manžel vaří.” 
Následuje potlesk. 
Německá říká: „Přijdu domů, manželovi řeknu - neperu. První týden nic 
nevidím, druhý týden nic nevidím, třetí týden koukám a manžel pere.” 
Následuje větší potlesk. 
Česká říká: „Přijdu domů, manželovi řeknu - nevařím ani neperu. První 
týden nic nevidím, druhý týden nic nevidím, třetí týden začínám vidět na 
pravé oko.” 

 
Čtenářům za stálou přízeň děkují  Přádovi 

 
* * * 
 
 
VÍTE, ŽE … 
 
 
Před 85 lety se poprvé objevila značka ŠKODA na automobilu z Mladé 
Boleslavi. Výroba automobilů byla v Mladé Boleslavi zahájena před více 
než 100 lety (1905), tehdy ještě pod firemním označením 
Laurin & Klement. V roce 1925 došlo ke sloučení s podnikem Škoda 
Plzeň a bylo rozhodnuto, že nové modely ponesou už nezaměnitelnou 
značku Škoda. Prvním z nich byla luxusní limuzína Škoda - Hispano 
Suiza. První exemplář převzal 10. května 1926 sám československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Zdroje f. Škoda Auto a.s., http://www.skoda-auto.cz 
-k- 
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HUMOR 
 

MUŽ A ŽENA V MANŽELSTVÍ (I MIMO NĚJ) 
 
Paní Jonášová cestuje autobusem, podřimuje, když tu nastoupí parta 
opilých tatíků. Paní ani neotevře oči, nasaje alkoholový odér a zvolá: 
„Pepo, ty už jsi doma?” 
 
Povídají si dvě kamarádky: „Co jsi vybrala manželovi k narozeninám?” 
„Vkladní knížku.” 
 
Co dělají obchodníci i ženy? 
Drahoty. 
 
Jaký je rozdíl mezi 20letou, 30letou a 50letou ženskou? 
20letá se zahrnuje láskou, 30letá se zahrnuje květinami, 50letá se zahrnuje 
buldozerem. 
 
„Slyšela jsem, že máš nového přítele. Jak jste se vlastně seznámili?” 
„U vody, běžel za mnou přes celou pláž.” 
„Takže láska na první pohled?” 
„Ne tak docela, on je totiž plavčík...” 
 
„Proč nosí ženy kraťasy? ” 
„Aby jim nebylo horko. ” 
„A proč je nosí muži? ” 
„Nevím - proč by měli muži nosit ženy? ” 
 

5 
ANTIPŠTROS aneb co se děje - ČERVEN 2011 
 

Zprávy o připravovaných reformách na nás denně doléhají z médií, jako 
když blesky při bouřce křižují oblohou. Úhrada amalgámových plomb, 
poplatek 300 Kč za den v "eldéence" - dnes je rozhodnuto, zítra odvoláno. 
Máme pro klid své duše být pštrosy (Ono to nějak dopadne, Žádná kaše se 
nejí tak horká, Čím míň vím, tím líp spím) nebo je rozumnější sledovat 
situaci, být ve střehu a snažit se vzdorovat? Každý volí sebe... 

Situace samozřejmě vážná je a vláda rozpočtové odpovědnosti sice 
postupně ztrácí důvěru občanů, ale tím pevněji brání své dogma - 
nezměnitelnost programového prohlášení. Pan premiér uklidňuje veřejnost 
tvrzením, že počet lidí, kteří v ČR žijí v pásmu chudoby je pod průměrem 
ostatní Evropy. Zřejmě je zcela nezbytné Evropu v tomto ukazateli co 
nejdříve dohnat a předehnat. „Když se to na jedné straně moc pevně sešije, 
tak to na druhé straně určitě praskne“, řekl nedávno někdo zkušený. Sama 
od sebe se mi najednou vynořila otázka: Budou mít duševně nemocní 
HLAD ? Někteří jistě ano, někteří ho mají už teď. Ale proč to rozebírat, 
Evropa je na tom hůř... Nevím, jestli je dobré být pštrosem. Musím 
přiznat, že Národní rada osob se zdravotním postižením jím není. V mém 
mailu (a na požádání ho komukoliv ráda přepošlu) je naléhavý otevřený 
dopis pana předsedy Krásy ministru zdravotnictví Hegerovi vyjadřující 
obavy z ekonomických dopadů reforem na nemocné a postižené. V. Krása 
zdůrazňuje, že ministerstvo ignoruje námitky organizací a odmítá s jejich 
představiteli jakkoliv jednat. Na druhé straně sociální podmínky duševně 
nemocných nezajímají v této zemi snad vůbec nikoho - v tomto případě 
včetně NRZP ČR. Před měsícem jsem slyšela příběh pacienta, který 
vzhledem k finančním podmínkám své čtyřčlenné rodiny zůstal po téměř 
pětiměsíční hospitalizaci dlužen léčebně 7 500 Kč. Po „úpravě“ 
nemocničních poplatků na 100 Kč za den by taková pohledávka činila už 
12 tisíc korun. 

Co bude dál? 1. června přednesl na pražské Psychiatrické klinice 
nepočetnému publiku JUDr. Jan Hutař z NRZP ČR přehled 
připravovaných zákonů s ustanoveními týkajícími se života duševně 
nemocných. 7. 6. se bude konat první setkání připravované „Mise pro 
duševní zdraví“. Hlavním vystoupením bude zpráva MUDr. Martina 
Hollého, ředitele PL Bohnice. Počkejme si na výstupy. 

A těšme se na léto, snad přinese nové naděje. 
3. 6. 2011       Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
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PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Fórum Zdravého města 
Dne 2.6.2011 jsem po pár letech (loni a předloni jsem byl plně vytížen 

problémy s nemocnou maminkou) opět hájil barvy našeho sdružení na 
diskusním fóru s názvem Desatero problémů města Mladá Boleslav 2011. 
Kvůli této závažné akci jsem posunul tvorbu výtisků Klubka a tedy i 
redakční uzávěrku. Vzdělávací centrum Vysoké školy Škoda Auto Na 
Karmeli bylo velmi dobrým zázemím pro všechny přítomné. Plenární část 
schůze uvedli náměstek primátora Bc. Dan Marek, zodpovědný za projekt 
Zdravého města, vedoucí projektu Ing. arch. Jindřich Zítka a ředitel 
Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec. Poté o problémech města 
diskutovali členové osmi pracovních skupin. Já dal přednost skupině 
„Sociální problematika, bydlení, sociopatologické jevy“ (i když jistě bych 
měl co říci i ve skupině „Zdravý životní styl, prevence, zdravotnické 
služby“). Přítomná zástupkyně Linky důvěry položila velký důraz na 
problematiku duševního zdraví a získala všeobecnou podporu. A tak mezi 
novým desaterem problémů Mladé Boleslavi figurují dva důležité body 
související s naší činností: 

(3) Osvětové a preventivní programy proti diskriminaci osob 
s duševními nemocemi a psychickými problémy 

(4-8) Osvětové programy pro přípravu mladých lidí pro partnerství a 
rodičovství. 

Naši členové, kteří se angažují v ekologii (mám na mysli samozřejmě 
Jirku, ale takových je více), jistě ocení, že problém číslo jedna jsou: 
Odpady, systém odpadového hospodářství, nedostatek sběrných dvorů, 
podpora třídění, osvěta, motivace. 

Podrobnosti najdete na městských webových stránkách nebo také na 
nově instalovaném webu: www.zmmb.cz 

 
RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 
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Kniha (nejen) o nás 
 
Upozorňujeme naše členy, přátele a příznivce (nevyjímaje ani ty bývalé) 
na zajímavou knihu V tichu (Eseje o přítomné minulosti), jejíž autorkou je 
Darja Kocábová (ISBN: 978-80-7017-143-1, výtvarník: Jan Majcher, 
stran: 184, číslo publikace: 228) a která vyšla loni v nakladatelství Kalich. 
 
Místy prozaickou, básnickou, místy výkladovou formou nahlíží k 
základům a smyslu lidské existence a otevřeně vydává počet z 
celoživotního úsilí psychoterapeutky, ale i partnerky evangelického faráře 
a matky dvou nadaných dětí, Michaela a Magdaleny. Svou ryzí účastí s 
lidmi a schopností poetického nadhledu umožňuje čtenáři, aby spolu s ní 
zakoušel očistu a naději. Kniha obsahuje patnáct esejů, doprovázených 
sedmnácti dokumentárními fotografiemi z autorčiny terapeutické praxe (na 
fotografiích jsou někteří z nás). Předmluvu napsal MUDr. PhDr. Jan 
Poněšický. Kresba na obálce Magdalena Westmann, na protititulu 
reprodukce malby MUDr. Ludmily Poněšické. 
 
Kdo má chuť a příležitost, ať si tuto knížku rozhodně koupí (už proto, že 
připravované zvýšení daně za knihy povede v budoucnu k vyšším cenám 
knih a v jejich důsledku i k zániku nemála dobrých nakladatelství). 
 

Zdroj: – internet – 
– red – 

 
* * * 

 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav připravuje 
návrh na udělení Ceny statutárního města Mladá Boleslav, jež se uděluje 
k 28. říjnu jedné osobnosti, která svým životem a dílem přispěla 
k propagaci města, jeho zvelebení, rozvoji a zkvalitnění života občanů. 
Návrh bude v nejbližší době předán na magistrát. 

– rada pobočky– 
 


