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1918-2018 100 let ČSR 

 

 
 

Ženy jsou běloučký cukr 
v tom hořkém kafi života. 

 
Jaroslav Seifert 
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1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 
 
 
V záři si opět připomeneme smutné výročí, tenkráte již osmdesáté, a to 

výročí pro naši republiku osudné mnichovské dohody. Ta byla příčinou 
mnoha následujících dalších tragédií – února 1948 a následně i srpna 
1968. Přesto právě na mnichovskou zradu se nejvíce zapomíná. 

 
Naše společenství i náš časopis se tomuto tématu věnovaly vždy, když 

se k tomu naskytla vhodná příležitost. Tak tomu bylo například, když 
jsme se na klubu zabývali životem a dílem Karla Čapka (viz Klubko 
2015/4) nebo Voskovce a Wericha (2006/9). Boj s nacismem byl pro 
všechny jmenované osobnosti věcí svědomí, Karla Čapka i jeho bratra 
Josefa stál život a Voskovce s Werichem řadu těžkých let v exilu. 
V čísle 2001/3 jsme referovali o přednášce Ivana Medka, který právě 
důrazně upozorňoval na příčinnou souvislost mezi Mnichovem 1938 a 
únorem 1948. 

 
Na okupaci v roce 1968 reagoval z našich umělců pohotově tehdy 

vlastně ještě začátečník Karel Kryl, zato na kapitulaci v roce 1938 už 
zralý a zasloužilý básník, náš téměř rodák Fráňa Šrámek ze Sobotky, 
kde je i jeho hrob. Fráňa Šrámek psal básně proti válce a proti 
militarismu, sám byl za první světové války posílán „za trest“ na 
nejhorší místa na frontě. Právě on však měl dobrý vztah k armádě nové 
republiky a poděkoval jí i za statečnost v době Mnichova. 

 
Citátem měsíce se vracíme ještě do roku okupace 1968 a následné 

„normalizace“. Jaroslav Seifert rázně vyjadřoval nesouhlas s okupací. 
V roce 1969 mohl být ještě zvolen předsedou Československého svazu 
spisovatelů. Svá stanoviska nezměnil ani pod nátlakem a stal se i jedním 
z prvních signatářů Charty 77. Jako jediný Čech byl oceněn Nobelovou 
cenou za literaturu (1984). 

 
Redakce 
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Fráňa Šrámek 
 

Náš mlčící voják 
 

Podzim 1938 
 
 

 
Mne nesmíš se ptát, jak bylo mi. 
Mysli si třeba, jak ten čas spěl, 
že jsem to všechno už zapomněl, 
to září, ten říjen. Že v sobě mám hrob 
a nad ním ani ta vrba už nešumí. 
 
 
Mysli si všechno a nic. Já mlčím dál. 
Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř, 
až znovu rozkvete železný keř. 
Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál. 
Patroni čeští, stál jsem tam? Stál! 
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AKTUALITY 
Aliance 2018: Praha pro všechny 

 
Veřejná diskuse „Důstojnost a lidská práva v současném systému 
psychiatrické péče“ se koná 10. října v 19:00 až 21:00, v divadle 
Inspirace (Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha) k následujícím 
tématům: 
=> Jaká je situace v dodržování lidských práv lidí se zdravotním 
postižením v různých státech Evropy? 
=> Jaký je rozdíl v tomto ohledu mezi státy EU a ostatním světem?  
=> Jak vnímají porušování lidských práv obhájci lidských práv a 
samotní lidí se zkušeností s duševním onemocněním?  
 
K těmto a dalším otázkám se vyjádří lidé dlouhodobě se angažující 
v boji za lidská práva. Pozvání na veřejnou diskusi přijali: MUDr. 
Milena Černá, předsedkyně správní rady VDV - Nadace Olgy Havlové, 
Mgr. Zuzana Durajová - právnička Veřejné ochránkyně práv, Pavel 
Novák - ředitel Fokusu Praha, z. ú. a předseda správní rady Fokusu ČR, 
z.s. 
Moderovat bude Studio 27 "zaostřeno na duši" - tým žurnalistů se 
zkušeností s duševním onemocněním.  
Tato akce je součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu 
konference Forum 2000. 
VSTUP ZDARMA! 

* * * 
Zajímavý článek se objevil na internetu od MUDr. Petra Hejzlara, 
zástupce primáře psychiatrického oddělení v Pardubické nemocnici. 
https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnes/98163/vazna-
psychiatricka-onemocneni-vznikaji-obvykle-uz-v-mladi 
Citujeme alespoň toto: "Dostatečné dopady může mít reforma pouze 
v případě, že bude mít návaznosti na vzdělání a zaměstnávání, na 
sociální služby, na činnost záchranné služby, lékařské pohotovosti a 
další." 

Redakci Klubka informovala Martina Přibylová 
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P. S.: Martina stále marodí a obíhá různé doktory (ne psychiatry). 
Z jejích soukromých mailů jsme nakonec vybrali jednu, velmi poučnou 
větu: „Ti co nejvíc nadávají na psychiatrii, by se měli poučit o poměrech 
v somatické medicíně.“ 
 

* * * 
 
REGION 
 

Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení 
zastupitelstev měst a obcí se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 
2018. Víte, že na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny nebo do 
krajů můžete volit kandidáty z různých politických stran? 

V obvodu Mladá Boleslav proběhne zároveň i první kolo voleb do 
senátu. Návrhy, aby volby do senátu byly jednokolové, zjevně 
neprojdou, a i kdyby prošly, týkaly by se až příštích voleb. Počítejte 
tedy v případě, že žádný z kandidátů nezíská přes polovinu hlasů již 
v prvním kole, že druhé kolo uskuteční 12. a 13. října. 

 
Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice se připojila k nemocnicím, 

které zřídily funkci nemocničního ombudsmana. Je jí paní Jana 
Truksová, která má téměř třicetiletou praxi vrchní sestry na ARO. Od 
ombudsmana se ale očekává více než praxe ve zdravotnictví, tento 
člověk musí být empatický, a především musí umět zcela nezaujatě a 
profesionálně zhodnotit danou situaci. Nemocniční ombudsman je tak 
spojkou mezi veřejností, vedením nemocnice a personálem. Veřejnosti 
je k dispozici vždy v pondělí od 10:00 do 12:00 hodin a ve středu od 
13:00 do 16:00 hodin. 

 
Služba Senior Tax, o níž jsme psali v minulém čísle, už je v provozu, 

má první klienty. Obě dvě zapojené taxislužby, tedy Centraltaxi a VIP 
line, už mají zkušenosti s prvními klienty. "Službu je možné objednávat 
na telefonních číslech 702 055 088 a 606 041 845. Jsem opravdu ráda, 
že jsme tenhle projekt konečně dotáhli do konce, jeho příprava trvala 
zhruba rok," uvedla náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová, která se 
v pondělí ráno sešla se zástupci obou taxislužeb. Slavnostního zahájení 
služby se zúčastnil i náměstek primátora Daniel Marek a ředitel 
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Městských parkovacích domů Mladá Boleslav Jan Nejman. 
"Společnosti Centraltaxi a VIP line tak budou vozit seniory a držitele 
průkazu ZTP či ZTP+P za 20 korun za jednu cestu, musí se ovšem 
prokázat městskou kartou, díky níž budou zavedeni do evidence lidí, 
kteří jsou oprávněni tuto službu využívat," dodala náměstkyně 
Veškrnová. 

 
Jan Bázler bude mít obvyklý pořad o Karlu Krylovi, tentokráte pro 

veřejnost v Mladoboleslavském muzeu 6. 9. od 17:00. 
 
 

Zdroj, podrobnosti, obrázky a další zprávy www.mb-net.cz 
-red- 

 
* * * 

 
 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský rolník. Jednou, když se 
snažil vydělat pro rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké 
bažiny. Zahodil nářadí a běžel k močálu. Tam našel vyděšeného kluka 
po pás v černém bahně, jak křičí a snaží se dostat ven. Rolník osvobodil 
mladíka a zachránil ho tak před pomalou a úděsnou smrtí. 

Další den se u Skotovy zahrádky zastavil luxusní vůz. Vystoupil 
z něho elegantně oblečený šlechtic a představil se jako otec chlapce, 
kterého rolník Fleming zachránil. „Chci se s vámi vyrovnat," řekl 
šlechtic. "Zachránil jste život mému synovi" „Ne, nemohu přijmout 
peníze za to, co jsem udělal," odvětil skotský rolník a odmítl nabídku. 
V tu chvíli se ve dveřích objevil rolníkův syn. "Tohle je váš syn?" zeptal 
šlechtic. "Ano," odvětil rolník hrdě. "Udělám vám nabídku. Dovolte, 
abych mu poskytl stejnou úroveň vzdělání, jaké se dostane mému 
synovi. Pokud je mladík aspoň trochu po otci, určitě z něho vyroste 
muž, na kterého budeme oba pyšní." 

A tak se stalo. Syn rolníka Fleminga chodil do nejlepších škol a po 
čase promoval na Lékařské fakultě St. Mary's Hospital Medical School 
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v Londýně a posléze dosáhl světového věhlasu jako vynálezce 
penicilinu Sir Alexander Fleming. 

Po letech, syn téhož šlechtice, který byl zachráněn z močálu, dostal 
zápal plic. Co mu zachránilo život tentokrát? Penicilin. 

Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph Churchill. A jeho syn? Sir 
Winston Churchill. 
 

Zdroj: internet 
Vybral: Jiří Přáda 

 
Pozn. red.: Nevíme, zda je vše na této příhodě skutečná historická 
pravda. Každopádně ovšem Winston Churchill byl jedním z úplně 
prvních pacientů úspěšně vyléčených penicilínem. Bylo to v době druhé 
světové války, kdy zastával funkci ministerského předsedy a jeho 
uzdravení bylo zásadním národním zájmem. 

 
V době mnichovské dohody Winston Churchill vedl tehdy ještě 

slabou, ale významnou skupinu britských politiků, která hanebnou 
dohodu odsoudila a nabádala k rozhodnému odporu proti hitlerovskému 
Německu. Pozdější vývoj mu dal plně za pravdu. 

 
* * * 

 
Počasí ovlivňuje zdravotní stav 

 
„Večer si lehnete v naprosté pohodě, krásně spíte celou noc a ráno se 

probudíte a nemůžete ani vstát, jak se motáte, aniž byste si uvědomovali 
proč. Pak ale zjistíte, že během noci přešla fronta, která významně 
snížila tlak – a vaše tělo se s tím tak rychle nedokázalo vyrovnat. I když 
do sebe nalijete litr černé kávy, bude vám trvat tak do desíti dopoledne, 
než se vzpamatujete a začnete normálně fungovat. Stav se musí 
přirozeně harmonizovat, ale u někoho se to nedá zlomit ani silnou vůlí,“ 
naráží Jan Cimický na případy, kdy člověk ten den nenaskočí vůbec. 

 
Zdroj: internet 

Vybral: Jiří Přáda 
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Tvůj ruka vede mou 
Tvůj dotyk je jen letmí 
vede ji nesmělou 
dál už nesmí 
 
moje duše vydala po cestě lesní 
tam spala že ji miluješ tiše hlesni 
 
Duše stojí na skále 
dívá se dolů 
má už na mále 
slib že budeme spolu 
 
 

 
Zuzka 
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HUMOR 
 

- nechyběl ani Jaroslavu Seifertovi: 
 
„Slečno, slečno, vy se mračíte, že po celý den vám pršelo? 
Co by měla říkat tamhle ta malá jepice, které pršelo po celý život?“ 

 
- k - 

 
* * * 

 
Opět o důchodcích, však to znáte, nebo brzy poznáte 

 
"Nechcete si sednout, dědečku?" 
"Ne, děkuji, chlapče, já jedu jen jednu stanici." 
"Jen si sedněte, dědečku, nejste totiž v autobuse, ale v parku." 
 
Vnouček se ptá babičky jedoucí na kole: "Babi, kam jedeš?" 
"Na hřbitov, chlapče." 
"A kdo doveze zpátky kolo?" 
 
Přijde 98 letý děda k doktorovi na vyšetření. Doktor mu měří tlak a 

dělá další podobné úkony. Po vyšetření se děda ptá lékaře: 
"Pane doktore, kde bych mohl dostat AIDS?" 
Lékař celý zhrozený se ptá dědka: "Proboha a na co by vám to bylo?" 
Děda nelenil a pohotově odpověděl: 
"No, já jsem slyšel, že lidé s AIDSem žijou ještě 10 - 15 roků ..." 
 
Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému vnukovi: 
"Jen se na mě podívej! Nekouřím, nepiju, neběhám za ženskými a 

zítra budu slavit osmdesátku!" 
"Jo? A jak?" 
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Důchodce si stěžuje: "Mám stále větší potíže s pitím piva." 
"Copak, zdraví?" "Kdepak, peníze!" 
 
"Pepíku, co jsi koupil babičce pod stromeček?" 
"Fotbalový míč." 
"Fotbalový míč? Vždyť babička nehraje fotbal." 
"Právě proto. Ona mi koupila knížky." 
 
Jednou takhle přijelo před babiččin dům policejní auto a z něho 

vystoupili policista a dědeček. Policista vysvětluje babičce, že starý pán 
se ztratil v parku. 

Babička povídá dědovi: "Prosím tě, jak ses mohl ztratit? Chodíš tam 
přece už třicet let!" 

Dědeček se naklonil k babičce tak, aby policista nic neslyšel, a 
povídá: "No, já se vlastně neztratil, jen jsem byl unavenej a nechtělo se 
mi domů pěšky." 

 
Sedí takhle kněz ve zpovědnici a poslouchá hlas z druhé strany: 

"Otče, je mi dvaaosmdesát, jsem už padesát let se svojí ženou a vždy 
jsem jí byl věrný. Ale včera jsem se tři hodiny vášnivě miloval 
s osmnáctiletými dvojčaty." 

"Kdy jste byl naposledy u zpovědi?" ptá se kněz. 
"Nikdy… já jsem Žid." 
"Tak proč jste sem dnes přišel a řekl mi o tom?" 
"To já vyprávím každému, koho potkám!!!" 
 
V Rusku se ptá zahraniční novinář stařečka: "Dědo, co budete dělat, 

až v Rusku nastane blahobyt?" 
"Přežili jsme vojnu, přežili jsme bídu, přežijeme i blahobyt!" 
 
Jak se říká těm lidem, co nejedí maso? No přece důchodci. 
 

Krásná tvář zestárne. Nádherné tělo se také časem změní. 
Ale dobrý člověk zůstane navždy dobrým člověkem 

 
Trošku vážněji se loučí Vaši Přádovi 
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Dne 2. 9. jsme ohlásili své zasnoubení na bohoslužbě 

v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti. Našim 
zásnubním prstenům požehnal páter Mgr. Pavel Mach, 
děkan farnosti v Mnichově Hradišti. 

 
Lenka Strapinová a Jan Bázler 

 
 

* * * 
 
 
Výlet 8. 9. platí, ale změnili jsme cíl – místo Kuksu pojedeme na zámek 
Veltrusy. 
 
6. 10. oslaví na klubovém setkání narozeniny Alena J. 
 

* * * 
 
 

Řešení šachové úlohy z června a července 
 

1. Dc4! 
 
Hrozí:: Dxd3 mat. 

 
  1.  … Jb2, Jac5 2. Jxc2 mat 

(černý nesmí táhnout pěšcem z d4) 
  1.  … Jec5, Jf4 2. Sf5 mat 

(černý obdobně se nesmí bránit dámou) 
 

Autorem (v jisté soutěži oceněné nejlepším umístěním) další úlohy je 
Zoltán Labai. 

 
Redakci dodal – MV – 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka:4. 9. 2018 

Bílý dá mat druhým tahem (8+8) 
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      a        b        c      d        e       f        g       h 
 
Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie 

Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady. 


