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Bohatší je nuzák, který si kupuje dobrou knihu, než milionář, 
který si kupuje drahé zbytečnosti nebo i škodliviny. 

Antonín Bělohoubek 
 

Autorem citátu měsíce je Antonín Bělohoubek, disident a filosof, m.j. dlouholetý důvěrný 
přítel významného literárního kritika, filosofa a předního disidenta prof. Václava Černého. 
Antonín Bělohoubek vystupuje především jako odpůrce zastupitelské demokracie (on sám ji 
nazývá lžidemokracií) a přívrženec poctivé demokracie přímé, kde o důležitých věcech 
nerozhoduje parlament, nýbrž sami občané v referendu. Příkladem přímé demokracie je 
Švýcarsko. 
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Doba sladkých sixtin! 
 
 

Je zde opět na kolotoči roku měsíc máj, kvetoucí máj sladkých mámení, 
čas sladkých sixtin! Básníci jej opěvují jako nejkrásnější měsíc roku, je zde 
opravdu už příslib vůně kvetoucí přírody i jarního sluníčka. Příroda nám šeptá 
svá tajemství, vždyť doménou měsíce máje je láska, ten nejmocnější cit 
v životě člověka. Máj má sugestivní vliv na psychiku člověka, mnohdy dovede 
někoho i vykolejit z běžného denního prožívání reality. Je potřeba si hlídat svá 
psychická rozpoložení, hlavně duševně nemocný člověk by si měl dát pozor 
na magický vliv přírody, nejvíce právě v měsících, kdy psychika pozbývá na 
harmonii a stálosti. Je krásné poddat se čarovnému vlivu měsíce máje, ale 
duševně nemocný člověk bývá vystaven působení vlivů kolem sebe se svou 
křehkou stálostí psychiky nejvíce. Ano, poddejme se citům, kořme se lásce, 
ale tak, aby vždy rozum byl v pozadí dění. Je někdy velmi těžké zvládnout 
bujného oře představivosti a mámení sladkých citových rozpoložení, ale pro 
zdraví a dobrou životní pohodu je zapotřebí vyrovnanosti jak v citové oblasti, 
tak v rozumovém zázemí člověka. 
Vždycky platí to moudré- zlatá střední cesta! 

    Marie Ritterová 



 
Ze života pobočky 

 
Z důvody ztráty klíčů od klubovny bylo nutno vyměnit vložku zámku. Technicky celý 

problém brilantně zvládl pan P. Nakov, za což mu upřímně všichni děkujeme. Co se týče 
funkcionářů konajících službu, je třeba, aby každý byl maximálně zodpovědný vůči majetku 
nás všech. Kdo cítí, že na řádný výkon služby nestačí a není schopen ručit za zabezpečení 
klubovny před nevítanými „návštěvníky“, udělá lépe, když vedoucí klubu upozorní na takový 
problém včas. 

 
 
 * * * 
 
Naše žádost o dotaci od Středočeského kraje dopadla, jak je známo, negativně v prvním 

kole. Naději máme nyní v kole druhém. Finanční a administrativní záležitosti si vzal na 
starost Olín, a tak doufáme, že tentokrát uspějeme. 

 
 
 * * * 
 
Rekreačně-rehabilitační pobyt v Krkonoších se uskuteční podle stanoveného plánu. 

Redakční uzávěrka tohoto čísla Klubka byla posunuta výjimečně již na 19.5., aby účastníci 
pobytu z řad našich řádných členů obdrželi svůj výtisk již během této akce. Během pobytu se 
domluvíme i tom, kdy se uskuteční další hudební pořad. 
 
 

Rada pobočky 
 

Síťová a klecová lůžka 
 
- přišla opět do veřejných debat. Této problematice jsme věnovali několik článků 
v předminulém a minulém ročníku Klubka. Zazněly tu nejen hlasy značně kritické, ale 
i umírněné.  

Obávám se, bohužel, že poslední debaty o tomto ne zcela jednoduchém problému 
byly více ideologické než věcné. Nejnovější zákonná úprava s dalším používáním 
síťových a klecových lůžek nepočítá. Ve vzduchu však visí otázka, co místo nic ? 

V bohatších zemích (jako třeba ve Velké Británii) je dobrým zvykem, že 
zdravotnický personál trpělivě a intensivně pracuje i s pacientem neklidným. K tomu 
je však třeba podstatně vyšší stav personálu a lepší platy. Alespoň o Velké Británii 
jsem slyšel z úst odborníka, který tam byl na stáži, informaci, že platy středního 
zdravotnického personálu v psychiatrických nemocnicích jsou trojnásobkem mzdy 
kvalifikovaného dělníka. Jenže právě ve Velké Británii došlo k hromadnému 
propouštění lehčích pacientů z psychiatrických léčeben (bylo to opentleno liberální 
rétorikou), ze kterých se pak stali bezdomovci. 

Nebude nakonec odstranění síťových lůžek jen drahou kosmetickou úpravou, 
motivovanou zhola jen tím, aby si nějaký úředník v Bruselu mohl v kolonce Česká 
republika odfajfkovat záznam? Při pomyšlení, že síťová lůžka budou možná 
nahrazena enormními dávkami uklidňujících léků (říká se tomu zcela správně 
chemická svěrací kazajka), cítím, že toto pacientům více uškodí. 



Zdá se, že bude vhodné debatu o síťových a klecových lůžkách znovu otevřít – 
alespoň na stránkách Klubka. 

 
RNDr. Jan Bázler, 
předseda pobočky 

 
 
 

 
Z REGIONU 

 
Do Ml. Boleslavi se sjedou Češi z celého světa 

Unikátní setkání rodáků se koná už podruhé 
 
 
Téměř šest set Čechů žijících na celém světě pozvali pořadatelé na druhé setkání 
krajanů. Kolik jich skutečně dorazí, ještě není jasné.Mladá Boleslav - Mladou 
Boleslav čeká mezi 22. až 25. červnem velká událost. Do města se sjedou čeští 
rodáci, kteří nyní žijí za hranicemi republiky. První setkání krajanů se uskutečnilo 
před šesti lety, v celé republice je to ojedinělá akce. V Praze se sice několikrát 
uskutečnilo celostátní setkání zahraničních Čechů, ale jestli někde organizují 
regionální setkání krajanů ze zahraničí, není známé. "Inspirovala mě k tomu rodinná 
setkání, která děláme od 80. let. Mnoho mých příbuzných totiž žije v zahraničí," 
vysvětlil koordinátor setkání Jaromír Jermář, který zhruba sedm let sbíral kontakty, 
než se první setkání uskutečnilo. Tehdy dorazilo 120 krajanů ze zahraničí a 80 těch, 
kteří v zahraničí žili, ale vrátili se zpátky do Čech.Podle odhadů žije v zahraničí kolem 
dvou milionů lidí, kteří si uvědomují český původ. Kolik krajanů přijede, ještě není 
jasné, uzávěrka přihlášek je koncem května. Od minulého setkání se podařilo získat 
kontakty na další krajany. Navíc termín pořadatelé vybrali záměrně v období před 
Sokolským sletem. "Mnoho Čechů žijících v zahraničí je členem Sokola a na tuto akci 
se chystají," uvedl Jaromír Jermář. Zajímavostí je, že letos přijede sedmdesát Čechů 
z Chorvatska s tanečním a pěveckým folklorním souborem. Budou tady mít tři 
vystoupení. "Této skupině jsme zajistili ubytování v hubálovském učilišti, které nám 
poskytlo výhodnou nabídku. Ostatním krajanům jsme poslali informace o tom, kde 
mají možnost se ubytovat," řekl Jaromír Jermář.  
Pořadatelé počítají i s tím, že někteří krajané neumějí česky. Zajistili tlumočníky z řad 
studentů. Setkání začne 22. června přivítáním na mladoboleslavském magistrátu. 
Ten samý den je připravena prohlídka automobilky Škoda Auto. V pátek 23. června 
čeká krajany mimo jiné seminář k historii vystěhovalectví. V sobotu budou moci 
navštívit Středověký jarmark, večer se pak v Domě kultury setkají s představiteli 
kraje, měst a obcí. V poslední den setkání je čekají autobusové výlety po historických 
a přírodních pamětihodnostech Mladoboleslavska 
 

Zdroj: Eva Kučerová, Boleslavský deník 
 
 



Třetí etapa výstavby komunikace 1/38 
byla slavnostně zahájena. 

Dne 15.května proběhlo slavnostní zahájení stavby nového obchvatu komunikace 1/38 mezi 
kinem Forum a rychlostní silnicí Praha-Turnov. Přibližně do dvou let by se tak měli svézt 
řidiči po tomto novém úseku. Na slavnostním zahájení proto nechyběli zástupci měst Mladá 
Boleslav a Kosmonosy spolu s investory. Třetí etapa výstavby komunikace 1/38 měří 1,3 
kilometru a je ze všech tří nejkratší. Vyžádá si však nejvíce peněz. Investoři všem přítomným 
vysvětlili, že důvodem vyšších nákladů jsou přítomné komplikované přeložky. Finančně se na 
výstavbě nového obchvatu významně podílí Státní fond dopravní infrastruktury. 
 

Zdroj : Dr. J. Hužilová, tisková mluvčí magistrátu 
 
Více o dění v našem městě na internetu: 

http://www.mb-net.cz
 

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


 
Jak zvládnout nežádoucí stres a strach 

 
(z myšlenek prof. RNDr. Františka Fremutha, DrSc. 
z lékařské fakulty Masarykovy University v Brně – 

závěrečné shrnutí) 
 

Jak zvládnout stresy a strach 

 

• Naučit se žít v euforii 

• Mít silnou motivaci – kdo má pro co žít, ten vše zvládá snáze 

• Radovat se z maličkostí a povznést se nad zbytečnosti 

• Řešit problémy, nedržet je v sobě 

• Nezůstat sám, svěřit se se svými úzkostmi přátelům 

• Při šokových situacích nepropadat malomyslnosti, uvědomit si, že 

časem se všechno vyřeší 

• Zachovat si důstojnost a rituály i v nejtěžších situacích 

• Nebát se životních změn, umět se přizpůsobit 

• Naučit se odejít, nelitovat toho, co už se stalo 

• Uvědomit si, co jsem vytvořil a pro co žiji 
 

Co působí euforii a zbavuje stresů 

 

• Fyzická činnost – pohyb, práce, sport, procházky, turistika 

• Duševní činnost – namáhání mozku, vzdělávání, poznávání, umění, 

koníčky 

• Jídlo a pití 

• Láska a sex 

• Světlo (slunce), koupel, rekreace 

• Spánek, odpočinek, zábava 

• Mít někoho, pro něco žít 

• Peníze a hmotné zajištění 

• Rodina, přátelé, prostředí, v němž žijeme 



• Uznání, úspěch, společenské postavení 

 
 

Vybral: ing. Jiří Přáda 
ukončení článků z čísel 4-5/06 

 
 
 
 

HUMOR 
 

Tentokráte nejdříve o zvířatech 
 
 

Je to modrý a leze to po stromech, co to je? 
Veverka v džínách od Levise. 
 
Plave želva po poušti a potká ponorku: 
Ponorko kolik je hodin? 
Úterý! 
To je jedno, já stejně jedu vpravo.  
 
Jde mravenec po pláži a vidí slona, jak se koupe v moři. 
Mravenec volá na slona: „Slone, pojď sem!“ 
A slon se ptá: „Proč?“ 
„No tak, slone, pojď sem!“ 
„A proč ?“, povídá slon. 
„Tak pojď sem.“ 
„Tak dobře“, povídá slon a vyleze z moře. 
„Tak co si chtěl ?“ 
A mravenec na to povídá: 
„Já sem se chtěl jenom podívat, jestli nemáš moje plavky.“ 
 
Dědeček chytí zlatou rybku a rybka říká: 
„Když mě pustíš, splním ti tři přání.“ 
Děda přijde domů, rybku usmaží a prohlásí: 
„Haha, já jsem kouzelný dědeček!“ 
 
 
 
O ženách a mužích v manželství 
 
Manžel říká ženě: 
"Dnes jsem tě zahlédl na obědě s cizím mužem.Chci vysvětlení a chci slyšet pravdu!"  
"Tak si to ujasni, co chceš. Vysvětlení, nebo pravdu?"  

 

Když přišel manžel domů, našel tam svoji ženu v slzách. Ptal se, co se děje. 



"Tvoje matka mne hrozně urazila."  
"Jak tě mohla urazit, když je na dovolené na druhém konci světa?"  
"Dnes ráno přišel dopis, adresovaný tobě. Ze zvědavosti jsem ho otevřela."  
"No a?"  
"No, a na konci bylo napsáno: 'P.S. Drahá Marto, až ten dopis budeš mít přečtený, nezapomeň 
jej dát mému synovi.'"  

 
A nakonec ještě pár policejních 
 
 
Víte proč si policajti staví kulaté domy? 
Aby je zloděj nepřepadl za rohem.  
 
Dojde takhle za policajtem malá holčička. 
V ruce drží pendrek a ptá se ho.: „Pane policajt, není to Váš pendrek? Kdepak 
holčičko, já ten svůj ztratil!  
 
 

Veselé léto čtenářům Klubka přejí 
Přádovi 

 * * * 
 
 
Řešení šachové úlohy z dubna: 
 
1. Sd4  hrozí 2. Vd6 mat 
 
1. ... Vxd4  2. Vxc7 mat 
 
1. ... Jxd4  2. Ve5 mat 
 
1. ... Sxd4  2. c4 mat 
 
1. ... Kxd4  2. Vc4 mat 
 
1. ... dxc6  2. Dd8 mat 
 
 
O.Stocchi, 1.cena, Western Morning News 1937 
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Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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