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Silný je ten, který trpí potichu, 
má jizvy na srdci, úsměv v očích 

a pláče v noci jenom proto, aby se přes den mohl smát. 
 

autor neznámý 
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Pár slov úvodem do XX. ročníku našeho časopisu 
 

Naše Klubko vstupuje do dvacátého jubilejního ročníku (Nezaměňujte 
to, prosíme, s dvacátým výročím založení – to, jak doufáme, oslavíme 
až v dubnu 2020, protože úplně první číslo vyšlo v dubnu 2000). 

Všem kolegyním a kolegům, kteří pro nás pracují nebo alespoň 
v minulosti pracovali, patří naše poděkování. Nejvíce děkujeme – a to 
už v předstihu – za práci budoucí, protože na ní nyní bude nejvíce 
záležet. 

Ne vše se nám povedlo, jak bychom si přáli. Někde se vloudil překlep, 
jinde i hrubší chyba. Našly by se věci, o kterých jsme bývali měli mlčet, 
protože šlo o záležitosti čistě soukromé, a naopak věci, o kterých jsme 
měli psát víc a kurážněji. Ano, přiznáváme, že nejsme žurnalističtí 
profesionálové. Na rozdíl od mnohých profesionálů nám však nikdy 
nechyběla dobrá vůle. Nepřísluší nám vstupovat do polemik ohledně 
valné většiny celospolečenských problémů, ale je naší povinností 
vyjádřit se k problémům občanů se zdravotním postižením a k otázkám 
duševních nemocí a duševního zdraví na prvním místě. Právě veřejné 
debaty okolo Andreje Babiše ml. ukázaly, jak málo o této problematice 
ví nejen veřejnost, ale i političtí činitelé, od kterých se očekává 
rozhodování o reformě psychiatrie. (Stejně tak se budeme i nadále snažit 
čelit bagatelizování škodlivosti marihuany, která je sice pro leckoho 
„in“, ale pro osoby s náchylností k duševní nemoci – nevyjímaje ani 
náchylnost dosud skrytou – je mimořádně nebezpečná.) 

Nadále budeme skladbu našich čísel obohacovat amatérskou literární 
tvorbou a rubrikami, které se osvědčily – k nim patří i humor. (V této 
souvislosti upozorňujeme, že zásoba šachových úloh od Miloše nám už 
začíná docházet a bude třeba se poohlédnout po něčem jiném.) Nová 
poštovní schránka redakce.klubko@seznam.cz už nám začíná dobře 
sloužit. 

Naše „personální“ složení se zatím neobměňuje. Určitě ale uvítáme 
mezi sebou nové, hlavně mladé lidi. Hlavně na nich bude záviset, jak 
bude jednou vypadat ročník XXV, XXX nebo i ty další. 

 
Redakce 
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MOŽNÁ I DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Adventně-mikulášsko-vánoční klub 1. 12. 2018 
 

Lenka Strapinová mezi nás přišla poprvé před třemi lety, přesně 5. 12. 
2015. Pro mou maličkost to bylo setkání přímo osudové, ale osobní věci 
nyní musí stranou. Objektivní fakt je, že si Lenka klubovnu v Novém 
parku jako své pracoviště opravdu zamilovala a dokázala zde vykonat 
velkou spoustu práce. To, že poslední klubové setkání v roce 2018 bude 
i oficiálním rozloučením s Lenkou, budilo zpočátku rozpaky. Naštěstí 
ne dlouho. Návštěvníky našich klubů potěšilo, že Lenka bude – pokud jí 
to jiné aktivity a dostatek času dovolí – docházet tu a tam jako host A já 
se s ní, když bude taková příležitost, také svezu. (Myšleno nejen 
obrazně, ale i doslovně). 

 
K dobré atmosféře celé akce přispěl zejména (po loňské, služebními 

povinnostmi vynucené pauze) otec Kamil Škoda z Bělé pod Bezdězem 
hrou na klávesy, zpěvem a slovem duchovního. Otec Kamil má dar, že i 
o vážných věcech křesťanské víry dokáže mluvit tak bezprostředně a 
srozumitelně, že si ho rád poslechne i někdo, kdo by sám do kostela 
přijít nemohl nebo nechtěl. Je rozhodně lépe si připomenout, že naše 
Vánoce jsou křesťanský svátek, než filosofovat v hospodě o islamizaci 
Evropy. Lenka slíbila, že otci Kamilovi upeče za jeho vystoupení 
bábovku, a tento slib také splnila. 

 
Nesmím také zapomenout na Jitku Kakosovou, která zajistila přípravu 

klubovny a další část občerstvení. Několik přátel se omluvilo, třeba 
kvůli dopravě nebo nemoci. To byl i případ paní Hany Hejnové, která 
by mezi nás jinak velmi ráda zašla. Naopak milé překvapení – alespoň 
pro mne – byla osobní přítomnost starého kamaráda Ivana. 

 
Rozcházeli jsme se v dobré pohodě a přejeme si, aby v naší klubovně 

panovala i v novém roce 2019. 
 

Jan Bázler 
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VAROVÁNÍ 
 

Pozor na nový druh smlouvy 
 

Rádi bychom vás upozornili na nový druh smlouvy, který se prý 
začíná rozmáhat. Do novely občanského zákoníku se dostal termín tzv. 
"distanční smlouva". Tento druh smlouvy lze sjednat po telefonu.  

A teď k tomu podvodu. Někdo vám zavolá, řekne, že hovor je 
monitorován a jestli vám může něco bezplatně zaslat (soukromě i 
pracovně). 

Pokud souhlasíte, tak se může stát, že za pár dní přijde 
několikastránkový dopis, kde bude vyčíslena hodnota čehosi.  

Někde v textu - samozřejmě špatně čitelném a pokud možno na 
poslední stránce - bude napsáno, že máte x dní na odstoupení od 
smlouvy dle obchodních podmínek, jinak je smlouva platná.  

Většina z nás takový dopis zahodí, protože si přece nic takového 
neobjednal a málokdo dočte dopis do konce. 

Pak se může stát, že přijde upomínka a už z toho není cesta ven. 
Protože tím, že jste souhlasili se zasláním bezplatné nabídky, jste 
uzavřeli distanční smlouvu. A to, že jste si nepřečetli obchodní 
podmínky, nikoho nezajímá... Takže, buďte obezřetní!!!!! 

 
Pro Klubko vybral Jiří Přáda 

Zdroj: internet, JUDr. Jiří Jačka 
 

* * * 
 
AKTUALITY 
 
K naší spolupracovnici ing. Martině Přibylové se dostal přes e-mail 
zápis z porady PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM konané loni v říjnu na magistrátu města Brna. Tento 
dokument je poměrně dlouhý a náročnější na porozumění bez dalších 
informací. I tak ale bude k dispozici v naší klubovně a seznámíme s ním 
i vedení FOKUSu Ml. Boleslav. 

– red – 
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REGION 
 
Lékařská služba první pomoci (obvykle nazývaná pohotovost) 
Klaudiánovy nemocnice je od pondělí 7. ledna v nových prostorách. 
Nově ji pacienti naleznou blíže k centrálnímu příjmu, a to v prostorách 
kontrolní ortopedické ambulance číslo 01. Ordinační doba zůstává 
stejná - od pondělí do pátku od 17.00 do 22.00 hodin, v sobotu, v neděli 
a ve svátky vždy od 8.00 do 20.00. 
 
Telefonní číslo na pohotovost je 326 742 251. 
 

* * * 
9. 1. 2018 byla v Klaudiánově nemocnici na oddělení radiodiagnostiky 
slavnostně uvedena do provozu nová magnetická rezonance a také 
mamograf. „Jsme velmi rádi, že se nám za pomoci Středočeského kraje 
podařilo koupit nový přístroj pro magnetickou rezonanci, díky němuž 
budou vyšetření ještě kvalitnější než dosud,“ uvedl ředitel Klaudiánovy 
nemocnice Ladislav Řípa. Dodal také, že mladoboleslavská nemocnice 
je jedno z mála oblastních zařízení, která tak vyspělou technikou 
disponují. Představení nových přístrojů se zúčastnil také první náměstek 
primátora Jiří Bouška. 
 
Přístroj pro magnetickou rezonanci stál zhruba 35 milionů korun, 
necelých 29 milionů bylo hrazeno z evropských prostředků, zbytek 
zaplatil Středočeský kraj. S novým moderním přístrojovým vybavením 
souvisí i nezbytné stavební úpravy oddělení radiodiagnostiky, za něž 
nemocnice zaplatila dalších zhruba 15 milionů korun.  
 
Nemocnice zároveň představila také nový mamograf, který díky 
podpoře kraje mohla pořídit. Cena nového mamografu je zhruba 4,7 
milionu korun a v Klaudiánově nemocnici na něm provedou cirka 15 
000 vyšetření ročně. "Provádíme zde jednak preventivní screening, a 
jednak také vyšetření při podezření na nemocnění prsu u žen i mužů," 
upřesnil primář Jan Täubner. 
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Některé domácnosti v Mladé Boleslavi byly vybrány, aby se zapojily do 
mezinárodního průzkumu, jehož tématem je politické smýšlení. Od 
ledna do konce letošního února tak budou ve městě působit zástupci 
agentury Median, kteří budou navštěvovat vybrané domácnosti a nabízet 
možnost se do výzkumu zapojit. 
Dotazování trvá zhruba 25 minut a je zcela dobrovolné, každý 
potenciální respondent (zejména ten, koho politika znervózňuje) má 
právo odmítnout účast. 

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

 
* * * 

VÍTE, ŽE … 
 
… před 70 lety, 9. ledna 1939, opustil za dramatických okolností Jan 
Werich Hitlerem ohrožené Československo. 

Tehdy v zimě bylo špatné počasí a letadla nemohla létat a najednou 
mu volal jeden policejní úředník. Ten úředník chodíval dříve do 
Osvobozeného divadla dohlížet, zda se hraje pouze to, co schválila 
cenzura, a byl ze všech nepřísnější. Dělal dusno, uděloval pokuty a 
hrozil zavřením divadla. V rozhodující chvíli ale Werichovi pomohl 
svým upozorněním: „Mám vám sebrat pas, pane Werichu. Mám tu totiž 
proti vám fingované obvinění a mohu to zdržet nejpozději do 9. ledna. 
Jak neodletíte, tak to musím vyndat ze šuplete a musím vám ten pas 
vzít.“ 

Teprve 9. ledna vysvitlo slunce a letadla směla startovat. Jan Werich 
odletěl spolu s Jaroslavem Ježkem (Jiří Voskovec byl v té době už 
Paříži) do švýcarského Curychu. Během cesty se počasí pokazilo, 
Curych nepřijímal a pilot dostal příkaz vrátit se do Prahy. Werich jej 
přemluvil k riskantnímu přistání v mlze… 

Naštěstí! Již 16. března totiž shánělo Wericha na Kampě gestapo. 
 

Zdroj: Jan Werich vzpomíná … vlastně potlach 
Melantrich, Praha, 1982 

- k - 
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Chtěla bych být v tvých snech 
v tvých myšlenkách v těch dnech 
kdy spolu nejsme 
 
když tvůj hlas dojatě hlesne 
tvoje hlava k mojí klesne 
 
chci cítit tvoje doteky 
chci vidět tvou tvář 
růžolící se rozpaky 
 
tvoje city budu krást 
nikomu je nedám 
tvoji přízeň marně hledám 
 
 
 

Zuzka 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
 
 

Parafráze na Žalm 23 
 

 
 
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Dává mi prodlévat na měkkém gauči. Vodí mě ke stokám plným krve. 
Umrtvuje mou duši. 
Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy. 
I kdybych šel po správné cestě, 
nezaleknu se pravdy, 
vždyť televize je se mnou. 
Její program a její anténa jsou mi útěchou. 
Prostírá přede mě stůl plný hororů před zraky mých dětí. 
Hlavu mi vymývá bulvárem. 
Pocitem blaha přetékám. 
Programy její mě provázejí po všechny večery mého života. 
Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé předlouhé časy.  
 
 
 

Ve značně odlišné televizi Noe 
recitoval Max Kašparů 

(doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů) 
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Střet generací v Česku a na Slovensku 
 

Díky prodlužujícímu se věku dnes žije vedle sebe v Česku i na 
Slovensku ihned šest generací, alespoň podle sociologického členění. 

Jaké jsou jejich obecné charakteristiky a v čem se liší? 
 
TICHÁ GENERACE (NAROZENA 1925 – 1945) 
 

Charakteristika: Narodili se v období mezi dvěma světovými válkami. 
Velmi přizpůsobivá generace, která hrála často druhé housle. Říkalo se 
jim také „Děti velké deprese“. 

 
Rodina: Vyznávali „tradiční“ konzervativní model – muž vydělává 
peníze a rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti ty musejí na slovo 
poslouchat. Tahle generace brzy uzavírala sňatky, brzy měla děti. A 
málo se rozváděla. I proto, že rozvod jako jediná možnost zániku 
manželství za života manželů byl v Československu uzákoněn až v roce 
1950, do té doby existovaly alternativy dvě – rozvod od stolu a lože 
(manželé spolu nežili, manželství ale trvalo i nadále) a rozluka 
(v podstatě rozvod, ale podmínkou bylo naplnění některého z důvodů 
jako např. cizoložství, odsouzení do vězení na 3 a více let, duševní 
choroba atd.)… Děti vychovávali autoritativně. Nyní se podobně starají 
o vnoučata, což u nich vyvolává stavy úzkosti, neboť dnešní rodiče mají 
z jejich pohledu málo odpovědnosti a vnoučata zase málo discipliny a 
pravidel. 
 
Práce: Jejich přáním bylo strávit celý život v jednom zaměstnání. A celý 
život měli většinou i stejné bydlení. 
 
Životní heslo: Loajalita 
 
Technologie v jejich dětství: Rádio 
 
Dnes: Je jim 71 až 91 let 

Pro Klubko vybral Jiří Přáda 
Zdroj: internet („Miluše“) 

(pokračování příště) 
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HUMOR 
 
Jestli je pravdou, že smích prodlužuje život, tak díky svému směšnému 
důchodu jsem téměř nesmrtelný. 
 
„Martine,“ volá maník na kamaráda, „povím ti vtip.“ 
„A je dobrý?“ 
„Dokonce vynikající! Včera jsem s ním tvou manželku tak rozesmál, 
že spadla z postele.“ 
 
Pivo pomáhá: 
 sucharům bavit celou hospodu 
 nedostudovaným radit ministrům 
 ošklivým lidem mít sex 
 nemotorům tancovat. 
Doporučuje 10 hostinských z 10. 
 
Alkohol je velmi účinný rozpouštěcí prostředek. Rozpouští rodiny, 
manželství, přátelství, pracovní místa, bankovní účty a neurony – jen 
nikdy ne problémy. 
 
Vaše děti nepotřebují perfektní rodinu … Potřebují hlavně šťastnou 
rodinu. 
 
Ahoj! 
Právě jdu k tobě a až tě navštívím, určitě spolu skončíme v posteli. 
Ručím za to, že se zpotíš z toho, co tam s tebou budu dělat! 

Tvoje chřipka 
 
Zdraví se nedá koupit na splátky ani darovat na svátky. Zdraví se dá 
jenom přát. 

Zdraví v novém roce přejí čtenářům 
Přádovi 

 



11 

P.S.: Jako bonus trochu životní moudrosti 
 
Jsou tři věci, které v životě nesmíš ztratit: 
 naději, trpělivost, upřímnost. 
Jsou tři věci, které nevrátíš zpět: 
 slovo, čas, promarněnou příležitost. 
Jsou tři věci, které tě dokážou zničit: 
 závist, pýcha a žárlivost 
A jsou tři věci, které nikde nekoupíš 
 rodina, přátelství a láska. 
 

A úplně na konec trochu zvučné slovenštiny: 
 
Chatrč zo slamy, v ktorej sa ľudia smejú, má väčšiu cenu ako palác, 
v ktorom ľudia plaču. 
 

* * * 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme všem přátelům na telefonu i na internetu za vánoční a 
novoroční pozdravy a přání. 

 
Redakce 

 
Děkuji Lubošovi, Evě a všem ostatním za milé a hodnotné dárky, které 

jsem dostala na vánočním klubu. 
 

Lenka Strapinová 
 

* * * 
 

Řešení šachových úlohy z listopadu, z prosince a z tohoto čísla 
otiskneme najednou v březnu. Jde totiž o podobné úlohy. 

V tomto čísle otiskujeme úlohu ing. Taraby z listopadu čísla v další 
alternativní podobě (jezdec z e8 se přemístí na e2, viz obrázek). 

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 
nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka: 11. 1. 2019 

 
Bílý dá mat druhým tahem (7+5) 
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