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Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. 
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. 
Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, 

ať jednám laskavě a srdečně. 
Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. 

 
Jan XXIII. 
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brouzdám se nocí 

je mi zima 

vločka prosí 

padá hvězda stinná 

 

brouzdám se nad ránem 

tou krásou měsíc 

je omámen 

 

brouzdám se po poledni 

hlavně se nedohlédnu 

 

tiše trpí 

trpí tiše 

tohle vše je jen klišé 

 

Zuzka 
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AKTUALITY + REGION 
 

Záměrem redakce bylo do minulého čísla zařadit zprávu, že do Mladé 
Boleslavi přijede vlak s protidrogovým programem. V době uzávěrky 
však tato informace byla k dispozici pouze na zaměstnaneckém portále 
Škoda Auto a. s. a na webové stránky města byla zařazena až o pár 
hodin později, tak jsme na zprávu odkázat nemohli. Jen nevíme, zda 
bohužel nebo bohudík? 

 
Mladou Boleslav navštívila v 10. týdnu (tj. do pátku 8. března) 

multimediální vlaková souprava Revolution Train. Dle iniciátorů jde o 
unikátní nástroj boje proti drogové závislosti, který přináší novou formu 
všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové 
vzdělávání. Vlakovou soupravu Revolution Train tvoří celkem šest 
vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, 
v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a 
důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto 
příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se 
aktivně stávají jeho účastníky. 

 
Ne všemi je ale jednoznačně pozitivně hodnocen. Vlak navštíví 

několik tisíc dětí ročně s podporou Policie ČR. Zato negativní 
stanovisko k tomu vydalo jak MŠMT, tak i Klinika Adiktologie nebo 
Společnost pro návykové nemoci vedená MUDr. Karlem Nešporem (viz 
např. minulé číslo Klubka). Z jejich pohledu se jedná o neefektivní, 
neúčinnou a, přes svou zdánlivou modernost, zastaralou praktiku. Tento 
postoj sdílí i nezisková organizace SEMIRAMIS, konkrétně odborná 
ředitelka SEMIRAMIS Markéta Jírová Exnerová. Podle ní Revoluční 
vlak využívá odstrašujícího principu, který v některých případech může 
působit návodně, a tedy kontraproduktivně. 

 
Obě stanoviska jsou zevrubněji popsána na oficiálních stránkách 

statutárního města Mladé Boleslavi. 
 

Zdroj, podrobnosti, další odkazy: 
http://www.mb-net.cz 
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Způsob přidělování dotací na sociální služby kritizoval Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Poskytovatelé dostávají od 
státu a krajů peníze na péči na daný rok až na jaře. První měsíce roku 
tak pracovníkům, kteří se o postižené nebo seniory starají, mohou 
vyplácet jen minimální mzdu. Dorovnají jim ji až poté, co obdrží první 
splátku přidělené dotace. Řada zaměstnanců tak ze sociálních služeb 
odchází. 

Problém je obecný a zdaleka se netýká jen sluchově postižených, 
nýbrž všech druhů postižení nevyjímaje ani duševně nemocné. 

- red - 
Zdroj: teletext ČT, 14. 3. 

 
Užívání silných odrůd marihuany (s vysokým obsahem látky THC) je 

spojené se vznikem psychóz, varuje prestižní medicínský odborný 
časopis Lancet. Riziko se týká například schizofrenních anebo 
paranoidních stavů. Uvádí to rozsáhlý výzkum, který vznikal v jedenácti 
evropských zemích a Brazílii. Tato práce není první, která na hrozbu 
psychóz upozorňuje, ale její důkazy patří k těm zatím nejsilnějším. 

 
- red - 

Zdroj: web ČT 
 

Psychiatrické nemocnice (dříve označované jako léčebny) by mělo do 
roku 2030 opustit asi 30 % pacientů. Kvalita péče v některých z nich dle 
ministerstva zdravotnictví není dobrá, pacienti v nich jsou fyzicky 
omezováni a mají málo soukromí. Chyba je v systému, ne v konkrétních 
lidech, řekl ministr A. Vojtěch (za ANO). 

Reforma psychiatrické péče počítá s přesunem pacientů z velkých 
zařízení do komunitních center. V současné době je v 21 
psychiatrických nemocnicích více než 8000 lůžek.  

Komunitní centra by pacienti měli mít blíže k domovu a pravidelně by 
do nich docházeli, bydleli by ale samostatně a mohli by i pracovat. 

 
- red - 

Zdroj: teletext ČT, 1. 4. 
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Citát měsíce byl převzat z ranní modlitby papeže Jana XXIII. 

Jan XXII (1881 – 1963), původním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, 
se chtěl stát obyčejným venkovským knězem. Přesto ale postupně 
získával vysoké postavení v katolické církvi a v roce 1958 byl 
překvapivě zvolen papežem. 

Byl velmi laskavý k prostým lidem a vstřícný ke křesťanům z jiných 
církví. 

Spolu se svým významným pokračovatelem Janem Pavlem II. byl 
před pěti lety – 27. 4. 2014 prohlášen za svatého. 

- k - 
Zdroj http://catholica.cz/?id=2458 

 
* * * 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Politika 
 

… Říká se našemu věku „věk elektřiny“, ale daleko spíše by se mu 
mělo říkat „věk politiky“; neboť elektřina nemá zdaleka tolik významu 
ve světě jako politika. Například švec nedělá elektřinu, ale dělá politiku, 
tesař nedělá elektřinu, ale dělá politiku. Ba dokonce švec dělá spíše 
politiku než boty a tesař spíše politiku než střechy. 

… Buď dělá politiku několik pohlavárů, a pak jsme si docela nic 
nepomohli anebo dělá politiku lid, ale pak se lid nenaučil ničemu 
dobrému. 

… Buď vás absorbuje politika vaší strany; nebo vás absorbuje ukrutná 
námaha vyhnout se všemu stranictví, v obou případech ztrácíte líbeznou 
a spontánní svobodu ducha. Buď sám děláte politiku, a pak jste ztracen 
nebo ji neděláte, a pak jste otráven. 

… 
- k - 

Karel Čapek, Kritika slov, kap. XLII 
Spisy, svazek 21., Praha, 1991, str. 61 
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Střet generací v Česku a na Slovensku 
(dokončení z minulých čísel) 

 
GENERACE Z (NAROZENA 2000 – 2013) 
 

Charakteristika: Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou na 
Facebooku (i když museli při registraci zalhat o svém věku), do první 
třídy jdou s mobilem v kapse a s tabletem v tašce. Všechno si fotí, 
natáčejí a sdílejí na sociálních sítích. Jejich biblí je kanál Youtube, 
různé blogy a jejich idoly – youtubeři. Jejich hlavní (a mnohdy jedinou) 
zábavou je internet. Jsou zvyklí projevovat „natvrdo“ svůj názor, díky 
diskusím na sociálních sítích jsou od malička hodně otrlí a ničeho a 
nikoho se nebojí. To, stejně jako malá zkušenost v navazování 
skutečných sociálních vazeb, vede i k tomu, že generace Z je zároveň 
mnohem vzteklejší než její předchůdci. 
 
Rodina: Vyrůstají většinou s jedním sourozencem či jako jedináčci. 
Rodiče se o ně bojí, a tudíž jim (i z vlastní pohodlnosti) nevadí, že 
potomci tráví veškerý volný čas u počítače. Kamarády mají proto 
z velké části ve virtuálním světě, některé z nich nikdy osobně ani 
neuviděli (maximálně přes Skype). I proto se téhle generaci přezdívá 
někdy „kukly“. Jsou ještě větší individualisté než generace Y a vypadá 
to, že na společnost zanevřou zcela. Státní instituce považují za 
zbytečné, stejně jako jsou jim cizí pojmy „tradice“ a „národ“. Od 
generace X zdědili nechuť k rasismu, od generace Y nechuť k sexismu a 
za sebe přidávají nechuť k nacionalismu. 
 
Práce: Dokážou se rychle adaptovat na nové situace, nezvládají se 
nedlouho soustředit. On-line generace, která bude pracovat z domova. 
Na internetu už coby školáci zvládají vše lépe než většina dospělých. 
Odmalička se učí anglicky, mnohem rychleji dospívají a rychle se i 
„specializují“ ve svém oboru budou vynikat, všeobecný rozhled ale 
považují za ztrátu času. Koneckonců – všechno se přece dá najít na 
Googlu. Mimochodem – to, že rychleji dospívají, není jen záležitostí 
chování, ale i biologického vývoje. Puberta u nich přichází dřív. Podle 
studie Americké akademie pediatrie dokonce o půl až dva roky dříve 
než před deseti lety… Generaci Z vůbec neláká zaměstnanecký poměr – 
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více jak 70 % z nich plánuje rozjet vlastní byznys. Na rozdíl od 
generace Y je jejich touhou změnit svět a více než třetina z nich velmi 
usiluje ve své práci o úspěch. Koneckonců – ještě nezletilí youtubeři, 
kteří už mají na svém kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají tak 
mnohdy násobky toho, co jejich rodiče, jsou jasný důkaz. 
 
Heslo: „Žijeme jen na síti“… „Kdo není on-line, je mimo“. 
 
Technologie v jejich dětství: Málo se dívají na televizi, protože ta je 
„pro starý“. Mimochodem – i mna Facebook je u nejmladší generace 
stále méně oblíbený. Na popularitě naopak získávají jiné sociální sítě. 
WhatsApp, Snapchat, Instagram či Whisper. Důvod? Facebook jim 
nezaručuje dostatečné soukromí a anonymitu, navíc je otravují stále 
přísnější pravidla, regulace, stále více reklamy a také to, že vše, co na 
Facebook dají, tam i navždy zůstane (i když si smažou celý profil, jejich 
sdílená data a fotografie žijí dál vlastním životem)… Od médií 
neočekávají zpravodajské informace, ale zábavu. „Když se nudím, jdu 
na některou z internetových diskusí a provokuju lidi,“ říká typický 
zástupce generace Z. Na počítači, tabletech a smarthphonech stále 
častěji dávají před vlastním hraním přednost tomu, že pouze sledují, jak 
počítačovou hru hraje někdo jiný a komentuje to. Budou méně cestovat 
po světě – také proto, že éra relativního blahobytu západní společnosti 
končí a ve světě přibývá přírodních katastrof, válečných konfliktů a 
terorismu… Ani do přírody moc nechodí. I proto, že ji neznají. Podle 
zprávy OSN World Urbanisation Prospects žije dnes 73 % Evropanů ve 
městech, v Severní Americe dokonce přes 80 %. 
 
Dnes: Mladší 16 let. 

 
 
GENERACE ALFA (NAROZENA 2014 – ???) 
 

Charakteristika: Pokud jejich rodiče, především ti budoucí z generace Z, 
odmítají školu jako ztrátu času, protože vše najdou na internetu, budou 
zřejmě podobně vychovávat i své děti. Přichází tedy generace bez 
základních všeobecných znalostí a vlastního názoru, zato absolutně 
ovládající technologie? 
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Jistý předobraz příští generace nabízí Japonsko a tamní fenomén 
Hikimori (Odtržení) – jde o již téměř 1,5 milionů jedinců (přes 1 % 
japonské populace), kteří se zcela vyhýbají lidské společnosti, třeba i 
několik let již nevyšli z domu, ba často ani ze svého pokoje v domě 
rodičů. Ve dne spí a noci prosedí u počítače. Odmítají pracovat, 
nechávají se rodiči živit a z pokoje vycházejí jen v době, kdy zbytek 
rodiny spí. Osmdesát procent těchto samotářů tvoří chlapci. 

 
Pro Klubko vybral Jiří Přáda 

Zdroj: internet („Miluše“), doslov autorky překladu následuje 
 

Patřím k té nejstarší generaci, ale většinu aktivního života jsem 
prožila s generací, která byla zvyklá pracovat. Proto mi nebylo zatěžko 
přepsat pro vás tento dlouhý článek. 

Jsem zvědavá, co vy na to, přátelé... 
 

* * * 
 
HUMOR 
 

Humor měl i již zmíněný papež Jan XXIII. Když si mu jeden nový 
biskup stěžoval, že pro tíhu odpovědnosti nemůže spát, odpověděl mu, 
že s ním samotným tomu bylo právě tak: „Pak ale za mnou ve snu přišel 
můj anděl strážný a domlouval mi: Jeníku, nedělej se tak důležitým. A 
od té doby zase spím.“ 

- red - 
* * * 

 
Politika je prý druhé nejstarší řemeslo na světě. 
Občas mívám dojem, že v mnohém se podobá tomu prvnímu.  

R. Reagan 
 

Malí lidé vědí, že jsou malí; 
tlustí vědí, že jsou tlustí; 
jenom blbí nemají ani tušení. 
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Jednotlivé civilizace se od sebe neliší počtem pitomců, ale jejich 
společenským postavením. 
 
Šéf přijme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží práci: 
"Umyjte podlahu ve výtahu!" 
"V tomhle patře, nebo ve všech?" 
 
Jdou čtyři blondýnky pod jedním deštníkem, přesto všechny jsou úplně 
suché. 
Jak je to možné? 
Neprší! 
 
Najde blondýnka zrcadlo a podívá se do něj: 
"Já tu holku odněkud znám." 
Zrcadlo vezme její kámoška a říká:"Co děláš, vždyť to jsem já!!" 
 
Blondýnka si v letadle sedne k oknu, za chvilku k ní přijde fešný 
chlapík a povídá: „Promiňte, slečno, ale toto sedadlo je moje!“ 
Blondýnka:"Dej si odpich mladej, takový blbý finty znám, neotravuj!" 
Chlapík pokrčí rameny a prohodí: 
"Tak si to letadlo pilotuj sama, ty chytrá!" 
 
Seznámí se mladý muž s blondýnkou.  
Při rozloučení se zeptá: "Mohu ti zítra zavolat do práce?"  
"Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož."  
"Jak jí ale poznám?"  
"Je zrzavá a má brejle." 

 

Zo Slovenska 

Ráno bežala za smetiarmi a volala:  
"Stihla by som ešte odvoz?"  
Smetiar sa vyklonil z okienka a povedal:  
"Ale áno, naskočte si!"  
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Podľa štatistík je jednoznačne hlavnou príčinou rozvodov manželstvo. 

Nehovoril som so svojou ženou dva mesiace.  
Nechcel som ju prerušovať.  
 
Poslednú hádku som zavinil ja.  
Keď sa ma žena spýtala, čo je v televízii, odpovedal som, že plošné 
spoje, obrazovka a prach. 
 
 

Veselé Velikonoce přejí 
 

Přádovi 
 

P.S. – Naše koleda pro čtenáře 
 
 
Kapka lásky je víc než vodopád zlata. 
 
 
Máma tě nosí devět měsíců v bříšku, 
tři roky v náruči 
a celý život v srdci. 
 
 
Dej věci jméno a ona se stane … 
 
 
Málo myslíme na to, co máme,  
ale vždy na to, co nám chybí. 
 
 
Každý vidí, jak vypadáš, 
ale jen málokdo cítí, kdo jsi. 
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Řešení šachové úlohy z února 
 

1.   Jd6! 
 
Hrozí:    2.   Jf5 mat 
1.   …  Vf4  2.   Dxf4 mat 
1.   …  Vc3  2.   Df2 mat 
 

* * * 
 
Vážený pane Bázlere,  
 děkuji za pravidelné zasílání vašeho časopisu, v němž si vždycky rád 
přečtu spoustu zajímavých článečků, vtipů, atd. a samozřejmě mne také 
vždy potěší uvedená šachová úloha. Pro Klubko jsem v minulosti složil 
už několik dvojtažek, které jsou pro běžného řešitele nejpřijatelnější. 
V příloze Vám zasílám jednu další. Je to miniaturka (t.j. počet kamenů 
musí být max. 7) a složil jsem ji už hodně dávno. Pro úlohářské 
časopisy je příliš jednoduchá, pro Klubko ale bude vhodná. 
 

Stanislav Juříček, Vsetín 
 

Redakce upřímně děkuje za dodanou úlohu a otiskuje ji již nyní, tedy 
v nejbližším možném termínu. Vlastně i originální šachová úloha (navíc 
prověřená počítačovým programem v C++) od pana Juříčka pro Klubko 
je krásný dárek – k našemu jubileu i k Velikonocům. 
 
Kontrolní notace: Kc3,Df2,Vg7,Ja8,Pg4	‐	Ke6,Sg8,Ja6,Pd6,e5 (5+5) 
 

* * * 
 

Naše společenství – Socioterapeutický klub 
oslavuje „půlkulaté“ 35. výročí své vzniku. K němu 
vychází současně s tímto číslem i jubilejní sborník. 

 
Redakce přeje čtenářům krásné a požehnané Velikonoce. 
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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: 4. 4. 2019 
 

Bílý dá mat druhým tahem (5+5) 
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