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Nestěžujte si na dlouhou cestu; radujte se, že po ní můžete jít. 
 
 

Wolf Freiheit 
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Z naší kroniky 
 
 
 

V sobotu 3. září 2011 jsme se po letní pauze opět sešli na „velkém“ 
klubovém setkání. Věnovali jsme se umění a jeho léčivému vlivu na 
nemocnou duši. Místo výtvarného umění jsme tentokráte sáhli do jiného 
soudku, totiž do literatury. Vystoupila u nás paní Jarka Zvěřinová 
s přednáškou (nebo možná lépe řečeno s přátelským popovídáním) na 
téma 

 
„Jak jsem se dostala k psaní a vydávání vlastních knih“. 
 
Slyšeli jsme upřímné vyznání autorčino, řadu životních příhod, od 

veselých a úsměvných až po smutné a tragické, ale takový už je život ve 
své celistvosti. 

Padla zmínka o učitelích češtiny ze základní i střední školy. Ten ze 
základní školy se jmenoval Kostohryz, na čemž mě zaujala možná 
příbuznost s básníkem Kostohryzem, který se octil mezi těmi literáty, jež 
v padesátých letech potkal krutý úděl křivého obvinění a věznění 
z politických důvodů. Pro paní Jarku byl ovšem důležitější učitel češtiny 
ze střední školy, kde se už více probírala literatura. 

Hodně sil a času věnovala paní Jarka nejen příspěvkům do novin a 
časopisů, ale třeba také pilné práci v obci baráčníků. 

 
Děkujeme za krásné a rozjímavé dopoledne. 
 
Za ukázněné posluchače a čtenáře Klubka 
 

Jan Bázler 
nejen jako předseda, 

 ale i jako fanda na literaturu 

11 
 
ZE SVĚTA MOTORŮ 

 
ŠKODA pokračuje ve své produktové ofenzívě představením sedmé 

modelové řady. Modelem Citigo, dlouhým 3,56 m, vstupuje 
mladoboleslavská automobilka do segmentu A00 (malá auta). Citigo bude 
ještě v letošním roce debutovat na domácím českém trhu. Další evropské 
země budou následovat na začátku léta 2012. Citigo nabízí maximální 
prostor na minimální ploše a místa pro čtyři pasažéry. Při zahájení prodeje 
bude vůz na trh uveden ve třídveřové variantě, v roce 2012 bude Citigo 
k dispozici i v pětidveřové verzi. 

Zdroj: Škoda auto, a. s. 
-red- 

 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze srpna 
 

1.   Dd5! hrozí mat příštím tahem Sxe2, pěšec d3 je bezmocný 
1. … d2  2. Va3  mat 
1. … c1  2. Sxe2 mat 
1. … f3  2. Jxe3 mat 
1. … De1  2. Vxe1 mat 
1. … Df1  2. Vxf1 mat 
 

vybral - MV- 
 

Novou originální úlohu pro náš časopis nám zaslal pan Stanislav Juříček 
ze Vsetína. Bílý dá mat druhým tahem. Řešení bylo kontrolováno 
počítačovým programem v C+ a otiskneme jej v obvyklém termínu, tedy 
v prosinci. 
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HUMOR 
 
Paní Bobková zastaví na ulici kamarádku a oznamuje jí: 
„Víš, že včera vyhodili tu starou vápenku vedle našeho paneláku do 
povětří?” 
„Fuj, to se mi ulevilo,” odplivne si přítelkyně. „Já už myslela, že jsem 
cestou z práce potkala bílou paní!” 
 
„Odkdy máte tolik vlasů, Boženko?” podivuje se bujným kadeřím své 
známé překvapená paní Adámková. 
Známá sklopí oči: „Od té doby, co nemůžu sundat paruku.” 
 
Vyhazuje manželka novou válendu na smetiště a vysvětluje kamarádce: 
„Včera jsem na ní byla nevěrná manželovi a nechci, aby mi to 
připomínala.” 
„Nebuď hloupá, kdybych se tím měla řídit, tak nám v bytě zbyde jenom 
lustr!” 
 
Povídají si dvě paní na pavlači: „To víte, že včera přejeli vedle v ulici 
kominíka?” 
„Ne, nevím,” podiví se známá. „Ale je to hrozné. Dneska už si člověk 
nemůže být před autama jistý ani na střeše!” 
 
Žena představuje kamarádce svého manžela: „Co mu říkáš?” 
„No, mohla jsi dopadnout hůř!” 
„To odvoláš!” 
„Tak jo, hůř už jsi dopadnout nemohla!” 
 
„Můj manžel je jako kocour,” stěžuje si kolegyni paní Nováčková. 
„Tak záletářský?” 
„Ne, je počítačový expert... Pořád ho zajímá jenom ta jeho myš!” 
 
Člověk vydrží víc než zvíře. Ale žena vydrží víc než člověk! 

 
S bonmotem se loučí Přádovi 
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ANTIPŠTROS  aneb co se děje 
 

Známý psychiatr, dr. Cimický doporučuje svým pacientům, aby 
v zájmu svého duševního zdraví nesledovali sdělovací prostředky. 
V současné době to bohužel asi dost dobře nejde, ale našemu duševnímu 
zdraví to určitě nepřidá. 

Právě v minulých dnech jsme vyslechli, že přes očekávaný nárůst 
životních nákladů se budou důchody podle nových propočtů valorizovat 
méně, než bylo ohlášeno před měsícem. Zato státní rozpočet bude 
schválen na základě nereálného odhadu růstu ekonomiky, takže jeho 
skutečný deficit bude vyšší, než bude uvedeno už při jeho schvalování. A 
tak už nyní nám stát operativně slibuje přechod "od tupých škrtů 
k ostrým", a to zejména formou nepřímých daní, tedy těch, které platí 
v cenách výrobků a služeb všichni občané bez výjimky. Sociální a 
zdravotní reforma nás také nemine... Organizace chápající ohrožení 
občanů mluví o dalších protestech, ale část obyvatel České republiky 
s vývojem souhlasí a část je přesvědčena, že nám stejně nic nepomůže. 
Domnívám se, že důsledky jsou zřejmé: počet lidí ohrožených chudobou 
poroste a nepochybně mezi nimi bude i řada duševně nemocných. Dá se 
ještě něco zachránit? Zdá se mi, že obecná úroveň materiální existence 
duševně nemocných, hrozba hmotné nouze, zadlužování a nárůstu, 
bezdomovectví v jejich řadách, je v současné době závažnějším 
problémem než nedostatky v úrovni léčby. Zároveň mám ale pocit, že 
tento problém (stejně nebo ještě víc než u dalších skupin) nikoho příliš 
nezajímá a mnoho zainteresovaných si jej zatím ani neuvědomuje. 

Co čeká část psychiatrických pacientů? V léčebnách s denním 
poplatkem 100 Kč za "hotelové služby", ve vězení (zákon krádež z hladu 
neomlouvá) nebo na ulici? Jaká bude sociální síť obecně, jaká pro duševně 
nemocné? Odpovědnost bude patrně na krajích a obcích a na jejich 
možnostech a vůli financovat "darmožrouty". 
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Zájmy duševně nemocných stejně jako ostatních zdravotně postižených 
má hájit Národní rada osob se zdravotním postižením. Myslím, že to na 
obecné úrovni s velkým nasazením v posledních měsících dělá. Jenomže 
ne všechny obecné problémy se nás týkají zcela stejně jako ostatních 
nemocných a postižených. 

Zejména Ministerstvo zdravotnictví, které by mělo řešit významnou 
část problémů psychiatrie a jejích pacientů, nemá zájem o hlasy zdola. Je 
třeba šetřit, ber kde ber ... Pracovní skupina pro duševně nemocné při 
NRZP ČR už tři roky přešlapuje na místě (ČSDZ v ní svého zástupce 
nemá), o výstupech je možné jen pochybovat. Kolik můžeme spoléhat na 
své vlastní síly? Konsensus se v psychiatrii hledá těžko a zatím ho nelze 
dohlédnout. Snad až bude ještě hůř... 

Dnes už nejsem ani Antipštros, ale opravdový havran. Omlouvám se 
všem čtenářům a chci věřit, že zase bude líp. Na shledanou v lepších 
časech. 

 
27.9.2011 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
 

* * * 
 
REGION - KULTURA 
 

Jeden z nejznámějších kytaristů československé rockové historie Radim 
Hladík se znovuzrozenou skupinou Blue Effect vystoupil ve čtvrtek 22. 
září na nádvoří mladoboleslavského hradu. Jako předkapela vystoupila 
nám dobře známá skupina Michael´s Cathedral. 

Kapelu Michael´s Cathedral jsme požádali o vystoupení na našem 
adventně-mikulášsko-vánočním klubu 3. prosince a účast nám byla 
přislíbena. S vystoupením počítá i otec Kamil Škoda, kaplan 
Římskokatolické církve. Dostavte se v hojném počtu, začínáme v 10:00. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Josef Kostohryz 
(25. prosince 1907 Křenovice – 24. května 1987 Praha) byl český 

spisovatel a překladatel, přední představitel katolické literatury. 
Po maturitě (1927) studoval filozofii, češtinu a francouzštinu na 

filosofické fakultě UK. Po vystudování složil zkoušku pro učitele na 
střední škole (1934). Poté odjel na stipendium do Itálie, kde byl lektor 
češtiny v Ústavu pro východní Evropu v Římě. 

 Po návratu (1936) začal učit na gymnasiu v Praze, kde učil až do roku 
1945. Poté pracoval na ministerstvu informací. Na podzim roku 1948 
zformuloval text s názvem Memorandum českých spisovatelů, líčící 
nedodržování lidských práv v Československu a stav české kultury pod 
komunistickou vládou. Sám ho přeložil do italštiny, Václava Renče nechal 
zhotovit anglickou verzi a skrze své pražské italské přátele poslal text 
papeži Piu XII., Trumanovi, Churchillovi a italskému premiérovi Alcidovi 
De Gasperimu. Text sám se nedochoval a dosud se ho nepodařilo vypátrat. 
Od roku 1949 byl vedoucí administrativy Národní galerie v Praze, tuto 
funkci vykonával až do svého zatčení (1951). O rok později byl odsouzen 
ve vykonstruovaném procesu za velezradu na doživotí, propuštěn byl až 
roku 1963, rehabilitován v r. 1990. 

Po svém propuštění se živil jako překladatel. Spolu s Hanou Uhlířovou 
přeložil „Druhé pohlaví“ od francouzské intelektuálky Simone de 
Beauvoir (Praha 1966). 

 Od roku 1927 přispíval do řady periodik, např. Studentský časopis, 
Lidové noviny, Řád, Lumír, Rozhledy po literatuře a umění, Obnova, Host 
do domu, Katolické noviny, atd. 

Dílo: Prameny ústí (1934), Rekviem (1944), Ať zkamení (1946), 
Jednorožec mizí (1969), Přísný obraz (1970), Eumenidy (1981-Mnichov), 
Melancholie (1991), Strmá nenaděj ´(1987-samizdat) 

Zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kostohryz 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-c-putna.php?itemid=7906 
- jk - 

mailto:dz.prima@centrum.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kostohryz
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-c-putna.php?itemid=7906


 
 
Vzpomínka na Františka 
 
 

Červnová oslava baráčnická v roce 2007 byla moc krásná. Na nádvoří 
zámku vyhrávala kapela. První odvážlivci šli do kola. Měla jsem takovou 
radost, že se všecičko zadařilo a byla bych štěstím tancovala! Ale žádný 
hoch pro mne nepřišel. 

Uviděla jsem stát opodál rozesmátého drába. Uniforma mu slušela, zářil 
pohodou. 

Povídám: „Odkud jsi baráčníku“. Odpověděl: „Na tom přece nezáleží, 
všude jsou všichni baráčníci fajnoví!!“ Měl pravdu! Volám na něj: „Tak 
pojď do kola!“ zprvu se ošíval. Asi si tiše říkal: „Co s tou stařešinou budu 
v tom kole dělat?!!“ „Mám šavli, nemůžu. Pletla by se mi při tanci!“ 
Volám: „Tak ji sem dej a už juchej, nevymlouvej se!“ Křepčili jsme a 
zpívali. Po chvíli sleduji, jak je mému tanečníkovi vedro. „Musíme zmírnit 
a dělat kratší kroky,“ konstatuje hoch. „Proč? Divím se.“ 

A František mi pověděl něco, co mě rozesmálo k slzám: 
„Jednak mám ten mundůr půjčenej, je mi malej, škrtí mě všude a jestli 

budeme ještě chvilku tančit těma dlouhejma přískokama, švy to nevydržej 
a povolej vzádu!“ Oba jsme se rozesmáli. 

A bylo po tancování. 
To je moje krásná vzpomínka na Františka. 

 
 

                                                                             baráčnice Jarka
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Rada města dne 29.9. schválila vyhlášení výběrového řízení na ředitele 
(nebo ředitelku) Městského divadla Mladá Boleslav. Zároveň odvolala 
stávajícího ředitele Františka Skřípka s tím, že jej pověřila řízením divadla 
do doby, než bude vybrán nový ředitel. Oznámil to primátor Raduan 
Nwelati na tiskové konferenci 30.9. a zdůraznil, že cílem výběrového 
řízení není výměna ředitele, ale především získání kvalitní koncepce 
divadla na další roky. Primátor i náměstek Daniel Marek vyjádřili velké 
přání, aby se stávající ředitel do výběrového řízení také přihlásil. 
 
 

* * * 
 

V úterý 11. října se v prostorách galerie Městského paláce Templ 
uskuteční beseda s biologem, cestovatelem a spisovatelem Lukášem 
Synkem. Beseda nazvaná „Nový Zéland – země tisíce a jedné ovce“ se 
uskuteční od 17 hodin. 
 
 

* * * 
 
Elegantní a nablýskané veteránské automobily a motocykly, davy 

diváků a krásné počasí - to vše pomohlo k výborné atmosféře letošního již 
devátého ročníku Svatováclavské jízdy historických vozidel v Mladé 
Boleslavi. Od rána si lidé mohli prohlížet krásné automobily na 
Komenského náměstí. Na úvod všechny pozdravil a pěkné zážitky popřál 
primátor města Raduan Nwelati a po něm i Ladislav Pakosta z Klubu 
historických vozidel Mladá Boleslav, který ve spolupráci s městem jízdu 
pořádá. Po krátkém programu velocipedistů a mažoretek se již vozidla 
seřadila a vyrazila na demonstrační jízdu městem. Na letošní ročník se 
přihlásil rekordní počet více než 150 historických automobilů a 
motocyklů. 

- red- 
Zdroj a podrobnosti: 

http://www.mb-net.cz 
 

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


 
„Říkat pravdu, to není něco, 
co se vždy má říkat. To je 
něco, co se musí hýčkat a  
střádat a vydávat jen  
v případě, že je to nezbytně 
nutné, aby to neublížilo.“ 
 
 
MASKA 
 
Moje prvorozená dcera Janička se rozhodla, že můj věk dospěl do takové 
fáze, že je nutné zakoupit mi vylepšující prostředek na můj ksiftík. 
Přípravek od známé firmy AVONE Planet Spa jsem si ráno naplácala na 
gauči poslepu, poslouchajíc písničky rádia Jizera „ Tak sbohem brácho 
můj, závidím, zlaté střevíčky a relaxovala jsem. 
Ozval se zvonek. Vyskočila jsem z gauče…. A sousedka za dveřmi. 
Otvírám dveře v nočním hávu. Jekot!! Utekla! Pak mi to došlo. Zrcadlo 
v koupelně mi potvrdilo, že její leknutí bylo veliké!! 
„Zrcadlo pověz mi, jaká jsem?“ „ Jseš bába! 
Zeleňoučkej vodník a apač dohromady, 
pomalovaný válečnýma motivama!!“ 
 
Howgh….. 
 
 
Hezký den!                                                                           Jarka Zvěřinová

„Abyste pochopili 
lásku vašich 
rodičů, musíte 
sami vychovávat 
děti“                                                                             Čínské přísloví 
 
 
 
Vzpomínka na malé rošťandy   
 
Dolským vnučkám bylo pět a tři roky, slavili jsme Vánoce. Sedělo nás u 
stolu pět. Malé holky řádily. Nejdříve mi všechno předváděly, co nového 
umí. Byly to básničky, písničky, kotrmelce, pak došlo na lechtání babičky 
a hubičky. Bylo mi krásně s těma rajstablíkama!! 
Nakonec se děvčata uhnízdila pod stolem a zlobily mě. Štípaly mě něžně 
do chodidel, sundávaly mi ponožky, lechtaly. Maminka je musela 
okřiknout. Prostě legrace bylo moc. 
Když se blížil soumrak, rozloučila jsem se, nazula botky – samochodky a 
vystartovala jsem směrem Kosmonosy. Čekala mě cesta dlouhá pět 
kilometrů. Už po pár krocích od baráku jsem cítila tlak na pravém nártu 
nohy. Říkala jsem si: „To máš z toho frajerství, že si do sněhu bereš 
botasky, trdlo hloupý!! To tě čeká pěkná cesta!!! Před Debří jsem už 
nemohla vydržet bolestí. Co krok, to píchání. Říkám si: „Asi se ti holka 
nešťastná, propadla klenba!“ 
V Debři pod kopcem, zvaném „Radoučák,“ bydlí moje kamarádka 
Jindřiška s manželem Jardou. Zaťukala jsem na okno, nedali jinak, že 
musím dál. Zouvám si boty na verandě a hrůzou i štěstím mi hučí v hlavě! 
V pravé ponožce nalézám malou, špicovanou, modrou pastelku! A to bylo 
celé moje trápení!! Holky mít po ruce, tak jim naplácám zadní část 
sedacího ústrojí!! Ale vlastně proč? Od nich to byla legrace, která se jim 
povedla a já to měla čekat. Po sladkém občerstvení u Jindřišky, a už úplně 
potmě, jsem se vydala domů. Nic mě nepíchalo, nebolelo a cesta rychle 
ubíhala. 
Inu bylo mi tenkrát teprve padesát a to není věk, kdy by měl se člověk 
zlobit na svět … 

Jarka Zvěřinová 
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