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Dospělost dokazuje člověk celý život, 
den po dni, hodinu po hodině. 

Dospělost – to je vyžadování práv – a převzetí povinností. 
A hlavně – vědomí historických souvislostí. 

 
Karel Kryl 

+ 3. 3. 1994 
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Karel Kryl – 25 let od úmrtí 
 

Karel Kryl zemřel už před čtvrtstoletím v Mnichově, 3. března 1994. 
A 12. dubna si připomeneme jeho nedožité 75. narozeniny. Utíká to. Pro 
naše o půl generace starší kamarády a také pro naše nejmladší kantory 
to byl přímo vrstevník. 

V naší klubovně – a nejen tam, naposledy to bylo v Muzeu 
Mladoboleslavska na hradě – jsem měl řadu pořadů věnovaných životu 
a dílu tohoto nevšedního muže. Řekl jsem toho už spoustu, tak se 
omezím jen na nejnovější zprávu: Ministerstvo kultury a pořadatelé 
festivalu připomínajícího dobu totalit „Mene Tekel“ (Tato slova se, jak 
popisuje Bible – Starý zákon objevila na zdi paláce Nabukandesorova 
syna, když při hodovaní použil, a tedy zneuctil, nádoby ukořistěné 
z Jeruzalémského chrámu. Ohlásila pád jeho dříve tak mocné 
babylonské říše.) vyznamenaly opět řadu osobností čestným titulem 
Rytíře nebo Dámy české kultury. Mezi vyznamenanými je in memoriam 
také Karel Kryl. Stejně vyznamenán byl i dirigent Libor Pešek. 

Oba umělce spojuje začátek dráhy v Teplicích. Karel Kryl, tehdy ještě 
neznámý, tam po maturitě na keramické škole na začátku šedesátých let 
nastoupil jako mistr u pecí na sanitní keramiku. Ale také působil 
v amatérském divadelním souboru a chodil i na koncerty, které Libor 
Pešek – už tehdy významná osobnost kulturního života v lázeňském 
městě – dirigoval. 
 

Jan Bázler 
 

* * * 
 
AKTUALITY + REGION 
 

Proti hazardu jsme vykročili správně, ale nebezpečně se šíří mezi 
mladistvými.  

Dva roky od přijetí zpřísněného zákona o hazardních hrách znamenaly 
příznivý vývoj, ale hazard, zejména on-line hazard, je stále nebezpečně 
rozšířen mezi dospívajícími. 



3 
 

 
V pořadu Devadesátka ČT24 to uvedl emeritní primář oddělení pro 

léčbu závislostí Nemocnice Bohnice Karel Nešpor. Podle něho to může 
být „dynamitová patrona pro budoucnost České republiky“. 

 
Zdroj: Česká televize, 6. 2. 2018 

- red - 
 

Pozn. red.: 
Pan prim. MUDr Nešpor byl v době své aktivní služby i u nás hostem se 
svou přednáškou o škodlivosti alkoholu. Návštěvu zorganizovala paní 
PhDr. Darja Kocábová. 
 

* * * 
 

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na období let 2020 – 2022. Do tvorby 
plánu chce kraj zapojit také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které 
mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe a 
návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se 
do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost 
sociálních služeb, můžete Krajský úřad Středočeského kraje 
kontaktovat. 

Pracovníci krajského úřadu z oddělení koncepce a metodiky sociálních 
služeb vybrané navrhovatele osloví s žádostí o zapojení se do pracovní 
skupiny. Účast ve skupině není honorována, dle tematického zaměření 
se skupina sejde v tomto roce jednou až třikrát na jednání v Praze. 

 
 
V parku Štěpánka pokračuje intenzivně kácení stromů napadených 

kůrovcem a zároveň již město ve spolupráci s odborníky projednává 
výběr vhodných stromů a jejich umístění při náhradní výsadbě. Podle 
primátora Raduana Nwelatiho bude snahou města zajistit pro náhradní 
výsadbu v co nejvyšší míře již vzrostlé stromy. 

Mezi oslovenými odborníky je i známý botanik, publicista a 
propagátor informací o přírodě Václav Větvička. 
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Nabízené vzrostlé stromy v prodeji jsou podle zjištění vedení města 

menší a navíc nevhodné i proto, že jsou většinou ze zahraničí a 
vyrůstaly v jiných klimatických podmínkách. "Chtěli bychom proto mít 
přesazenou většinu stromů tady z okolí," doplnil primátor. 

Kácení a postupné odklízení pokácených stromů a odřezaných větví na 
Štěpánce probíhá v těchto dnech intenzivně na více místech současně. 
Všechny tyto práce by se měly stihnout do poloviny března a následně 
během jara by měla začít nová výsadba. 

 
 
V historické zasedací síni staré radnice na Staroměstském náměstí byla 

26. 2. pokřtěna kniha pamětí válečného veterána a čestného občana 
Mladé Boleslavi mjr. Rostislava Kubišty, původem volyňského Čecha 
(1923-2014). Publikace „Přežil jsem Duklu“ vyšla díky iniciativě 
mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské. Křtu se 
kromě členů rodiny, přátel a pamětníků zúčastnila i náměstkyně 
primátora Miroslava Kašpárková. 

 
 
Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili uzavření smlouvy o 

spolupráci se Středočeským krajem na plánovaném rozšíření třídy 
Václava Klementa. 

 
 
Mladá Boleslav je jedním z nejúspěšnějších měst při přípravě projektů 

a čerpání evropských dotací v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 
(IPRÚ). Informoval o tom náměstek primátora Jiří Bouška. 

 
 

Zdroj, podrobnosti, další odkazy: 
http://www.mb-net.cz 
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Střet generací v Česku a na Slovensku 
(pokračování z minulého čísla) 

 
GENERACE Y (NAROZENA 1981 – 1999) 
 

Charakteristika: Vyrůstali v prostředí permanentní chvály a ujišťování 
od rodičů, jak jsou výjimeční. Díky tomu jsou hodně narcističtí, mají 
spoustu optimismu a mnohdy přehnané sebevědomí. Proto se jim také 
přezdívá „jájinkové“ (Me ME ME Generation). Vyrostli zároveň 
v kultuře změn (pád socialismu, nástup internetových technologií), a tak 
se jich sami nebojí, jsou velmi flexibilní. Žijí rychle, věnují se 
politickému aktivismu (hnutí jako Anonymous nebo Occupy), nemají 
rádi klasické hierarchické uspořádání společnosti. Ale pozor, nechtějí 
měnit svět, jen se chtějí mít dobře. Jde o první generaci s mobilem 
v ruce, která ráda cestuje, pro kterou je zábava mnohem důležitější než 
práce a která žije podle seriálu „Přátelé“. Někdy je označována i za 
generaci peciválů. Zároveň je to první generace – ať jsou z Česka, USA, 
Austrálie či Japonska, poslouchají stejnou hudbu, sledují stejné filmy, 
chodí stejně oblíkaní, jedí ve stejných fastfoodech a zajímají se o stejné 
věci. 
 
Rodina: Často i v dospělosti bydlí u rodičů či v pronajatém bytě. Neradi 
se vážou, většinou žijí „na hromádce“ (44 % z nich považuje manželství 
za překonanou instituci) a jejich druhou (často ovšem hlavní) 
„rodinnou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují vztah i prostřednictvím 
moderních technologií (mobily, internet, komunikátory). Semkli se 
k sobě, nevěří ani rodině, ani vzdělání, ani kariéře, ani státu – na vše 
mají ale názor a rádi ho sdělují druhým. 
 
Práce: O práci se nebojí a klidně si řeknou o zvýšení platu. Peníze ale 
považují nikoliv za cíl, ale jen za prostředek, jak si užívat života – 
klidně se zadlužují (nechtějí dlouhodobě šetřit, ale užívat si právě teď). 
Podle průzkumu mezinárodní poradenské firmy PWC byla ještě v roce 
2010 pro mladé absolventy univerzit při hledání práce výše platu na 
pátém místě žebříčku preferencí, nyní se propadla až na osmé místo. Na 
rozdíl od svých rodičů z generace X ochotně mění místa a chtějí a chtějí 
v práci měnit zažité postupy. Odmítají pracovat na úkor svých koníčků 
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nebo vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést v práci riziko. Vyžadují 
„humanitu“ zaměstnavatelů – zkrácené úvazky, flexibilní pracovní 
dobu, práci z domova a v zaměstnání „relaxační zóny“ (posilovnu, herní 
místnosti s playstationy atd.). Vytrvalost a trpělivost pro ně nejsou 
hodnotou, jediné, co opravdu chtějí, je být za slušné peníze v pohodě. 
 
Hesla: „Jaký má život smysl!, Dá se to najít na Googlu? Kde mám 
telefon?“ …„Život začíná po práci“… „Nenech si nic líbit a užívej 
života“. 
 
Technologie v jejich dětství: Mobilní telefony, discmany a především 
internet (1992: vznik první www stránky). Méně se dívají na televizi, 
více času tráví u počítače a esemeskováním. Pro nezanedbatelné 
procento z nich je podle průzkumů smartphone s připojením na internet 
důležitější věcí než auto – při cestě hromadnou dopravou se dá totiž 
pohodlně surfovat na internetu. Zatímco jejich rodiče při rozhodnutích o 
nákupech hodně ovlivňuje reklama, generace Y spoléhá spíše na 
doporučení kamarádů na své sociální síti (podle průzkumu Planet Retail 
na to jako hlavní zdroj informací spoléhá 39 procent lidí z generace Y). 
Drtivá většina z nich navíc nakupuje část zboží přes internet. 
 
Dnes: je jim 17 až 35 let. 

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

 
* * * 

 
 

Mé verše znějí přeslazeně 

jak rozladěné housle zní 

Ten první chybí – přirozeně 

A doufám, že i poslední 

 
Karel Kryl, 17 kryptogramů na dívčí jména, Motto 
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Kilo 

 

dnešek jitro rozkrylo 

a mě jde zas o kilo 

fakt ten dosti mě už děsí 

že je někde bez adresy 

 

tak obuju svoje botky 

ještě jednou skouknu fotky 

a skočím do víru města 

je levnější nežli dvě sta 

 

botky hučku raneček 

obejdu ten ryneček 

kilo lásky bez nadsázky 

nadělá mi ještě vrásky 

 

Evka 
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Chtěla bych pít vůni květin 

při té představě vztahuji ruce k nebi 

a letím 

 

Pokorně před květinou klečím 

Potěšit chtěla bych ji něčím 

 

Třeba kapkou rosy 

Hudbou když k ránu zpívají kosi 

Té květině svěřit můžu cosi 

 

Můžu se s ní bát 

Když létají vosy 

Můžu se s ní smát 

i když nebudu tě znát 

 

Zuzka 



9 
 

 
HUMOR 
 
Dnes se mi stal zázrak, zjevil se mi čaroděj, a že si můžu přát jedno 
přání. Tak jsem si přál o třicet let mladší partnerku. 
A on mě udělal 94letýho! 
 
To, že ženy jsou na prachy, tvrdí muži, kteří nemají ženskou ani prachy. 
 
Miláčku, co dáme babičce k Vánocům? 
To nejdražší, co máme! 
A co to je? 
Děti na hlídání. 
 
Miláčku, spala jsi s jiným chlapem? 
Ne, jen s tebou! S ostatními jsem byla vzhůru. 
 
Chovanec psychiatrické léčebny pozoruje zahradníka a ptá se: 
„Co to děláte?“ 
„Dávám hnůj na jahody.“ 
„Hm, já jsem na ně dával šlehačku. Ale já jsem holt blázen…“ 
 
Vojáci stojí na cvičišti a major řve: 
„Pozor! Stůjte rovně! Kdo to tam stojí tak debilně? 
Vy tam vzadu s tím červeným baretem, stůjte pořádně!“ 
„To je hydrant, pane majore…“ 
„Hodnost mě nezajímá, ať se postaví rovně!“ 
 
„Co to děláš?“ 
„Nic.“ 
„Nic? Vždyť už hodinu čteš náš oddací list.“ 
„Hledal jsem datum vypršení platnosti.“ 
 
U doktora: 
„Měl někdo z vás v rodině cukrovku?“ 
„Jo. Děda. Dva hektary, než mu je vzali bolševici.“ 
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Manželka mě poprosila, jestli bych jí nepodal balzám na rty. 
Omylem jsem jí podal vteřinové lepidlo. 
Ještě teď se se mnou nebaví! 
 
Kdo mlčí, nemusí vždy souhlasit. 
Možná jen někdy nemá chuť diskutovat s idioty. 
 
Manželka měla ráno bouračku. 
Když přijeli policajti, řekla jim, že ten druhý chlápek telefonoval a 
druhou rukou jedl koláč. 
Policajti jí pak ale vysvětlili, že ten chlápek ve svém skleníku si může 
dělat, co chce. 
 
 

Zo Slovenska 
 
Moja žena a ja chodíme dvakrát týždenne na večeru do nejakej dobrej 
reštaurácie. 
Najprv si dáme nejaký aperitív a potom obvykle miestnu špecialitu.  
Pritom si užívame príjemnej spoločnosti.  
Ona chodí v utorok, ja v piatok.  
Máme oddelené spálne.  
Tá jej je v Bratislave, moja v Košiciach. 
 
Nechala si urobiť v salóne krásy pleťovú masku z piešťanského bahna. 
Dva dni vyzerala skvele. 
Potom bahno opadlo. 
 
 

 
S přátelskými pozdravy se do uzávěrky příštího čísla loučí 

Přádovi 
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P.S.: Není důležité být jednou nejbohatším člověkem na hřbitově. 
Ale jít večer spát a říci si:  

To, co jsem dnes udělal, bylo úžasné a mělo smysl. 
 

Skromný člověk je šťastný, když má u sebe své blízké. 
 

Buďte opatrní se slovy, která řeknete. 
Jakmile jsou vyřčena, mohou být pouze odpuštěna, 

ale nikoliv zapomenuta. 
 

Nikdy neber přítomnost milované osoby jako samozřejmost, 
ale jako dar. 

* * * 
 

Řešení šachových úloh z listopadu, prosince a ledna 
 

A) Původní úloha (11/2018) 
1.   c3! 
1.   …  d4 2.   cxd4 mat 
1.   …  f4 2.   Dd4 mat 
 
B) Pozměněná úloha – pěšec z c2 se přemístí na g2 – řešení je 
„symetrické“ 
1.   g3! 
1.   …  d4 2.   Df4 mat 
1.   …  f4 2.   gxf4 mat 
 
C) Pozměněná úloha – jezdec z e8 se přemístí na e2. 
Řešení vychází ze zcela jiných úvah. 
1.   Kb5 
1.   …  d4 2.   Dxd4 mat 
1.   …  f4 2.   Dxf4 mat 
1.   …  Kd6 2.   Df4 mat 
1.   …  Kf6 2.   Dd4 mat 

 
V tomto čísle otiskujeme další úlohu Josefa Šutary. 

Redakci dodal – MV – 
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Bílý dá mat druhým tahem (10+9) 
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