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Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása. 
Vyzařuje-li z něj krása, vládne v jeho domě harmonie. 
Vládne-li v domě harmonie, panuje řád v národě. 
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě. 
 

Neznámý autor 
 

Prázdninové show. 
 

 Léto je zde v plné parádě, čas dovolených a prázdnin, toužebně očekávaný celý rok , nastal. Po 
celoročním pracovním vypětí v práci a ve škole si můžeme trochu oddechnout, uvolnit, relaxovat, načerpat 
nových sil do dalšího pracovního maratonu. Měli bychom si tuto vysněnou dobu pečlivě naplánovat, aby 
nám volno neuniklo a my zůstali možná unaveni a neodpočatí. Léto- to je snad pro mnohé nejpříjemnější 
roční doba. Někteří jezdí do ciziny, k moři, jiní zůstávají doma na chatách a na venkově u prarodičů. Ať už 
tak nebo tak, užít si chceme všichni, letní, mnohdy až moc horké sluníčko nás opálí do bronzova, bazény, 
rybníky pojmou mnoho koupajících se.  

Užívejme si krásných slunných dní, a také nezapomínejme na kulturu, k osvěženému tělu ještě provětrat 
a obohatit svou psyché. Je tolik kulturních akcí, i na hradech a zámcích, rytířské souboje, kdo miluje 
historii. Zapomeňme na Vančurovo Rozmarné léto, jehož způsob se zdál protagonistovi příběhu poněkud 
nešťastný. 

Snad se nám letošní léto vydaří, ne příliš parné, ale také ne deštivé a studené.  
Vzhůru do letních dnů a všem krásné a vydařené léto!! 

 
 

  Marie Ritterová 
 
 

* * * 
 
 

Citát měsíce vybrala Alena S., autora ovšem nezná. Pokud někdo ví, kdo to řekl, rádi se necháme poučit. 
 

 

HUMOR 
 
Blondýna se jednou vrátila domu a přistihla manžela v posteli s jinou. Když to viděla, popadla revolver a 
přiložila si ho ke spánku. Vyděšený muž začne bědovat a prosit ji, aby se nezabíjela. A blondýna na to: 
"Mlč, neřáde, ty půjdeš hned po mně!" 
 
Dopravní inženýři vymysleli pro blondýny novou dopravní značku - KONEC KRUHOVÉHO OBJEZDU 
 
Co je blondýna v BMW? Nadstandardní vybavení. 
 
Víte, proč mají blondýnky rády bouřku? Protože si myslí, že je fotí. 
 
Proč nemohou blondýnky dělat ledové kostky? 
Protože neustále ztrácejí recept. 



 
V Číně vymysleli stroj na odhalování lži. 
Přijde k němu brunetka: "Myslím, že mám nejhezčí vlasy na světě!" "Tůůů, lež!" 
Přijde rusovláska: "Myslím, že mám nejhezčí vlasy na světě!" 
"Tůůů, lež!" 
Přijde blondýnka: "Myslím,..."  
"Tůůůůůůůůůů, lež!" 
 
Jak umírají mozkové buňky blondýnek? 
Osamocené. 

 
 
Co udělá blondýnka ráno, když vstane? 
Oblékne se a jde domů. 
 
Jak zblbnete blondýnku? 
Nezblbnete. Ony už se takové rodí. 
 
Co uděláte, když po Vás blondýnka hodí pojistku? 
Zdrháte jako o život, protože má v puse granát. 
 

Stále dost kameňákové munice mají na blondýnky 
Přádovi 

 
* * * 

 
V červnu proběhlo zprovoznění nové (respektive novější) výpočetní techniky. Děkujeme za odbornou 
pomoc Olínu Čapounovi. Důležitým přínosem provedených změn je zejména napojení naší tiskárny na náš 
nejnovější počítač, čímž se zlepší i podmínky pro zpracování našeho časopisu. Naším záměrem je již 
v brzké budoucnosti zakoupit zcela novou tiskárnu. 
 
A když je řeč o výpočetní technice, tak i trocha humoru na toto téma  
 
Z Murphyho zákonů o počítačích: 
 
Software je podařený pokus, jak optimalizovat nedostatky hardware a jak další vývojem přidat nové chyby.  
 
Základní pravidlo při práci s počítačem: Nedej mu nikdy znát, že máš naspěch. 

- red - 
 

 

Duševní nemoci a legislativa 
 
Národní rada zdravotně postižených ČR (NRZP) doporučuje, aby problematika péče o duševně nemocné 

a ochrana jejich lidských práv byla řešena samostatným zákonem. Pozorný divák večerního zpravodajství 
ČT1 (nebo také ČT24) si všiml v sobotu 14.6. relace věnované této otázce. Kromě předsedy NRZP pana 
Václava Krásy vystoupil na obrazovce i Mgr. M. Balabán, právník a předseda sesterské organizace 
Kolumbus (v letmém záběru kamery byla na poradě u pana V. Krásy vidět i ing. Martina Přibylová 
z pobočky Praha, která zastupuje ČSDZ v NRZP). Ministr práce a sociálních věcí Nečas přiznal, že nynější 
zákon o sociálních službách se problematikou duševně nemocných podrobněji nezabývá. Konservativnější 
stanovisko, že nový zákon není vůbec třeba, zastávají někteří psychiatři, např. MUDr. Ivan David (bývalý 
ministr zdravotnictví, nyní náměstek ředitele v Bohnicích). 

 



Naše pobočka nemá ve svých řadách, bohužel, žádného právníka. Přesto uvítáme podrobnější informace 
(eventuálně i diskuzi) a na stránkách Klubka jim rádi věnujeme prostor. 

 
Rovněž upozorňujeme, že Česká asociace pro duševní zdraví (zastřešující organizace, my jsme jejím 

kolektivním členem) publikovala nové aktuální vydání brožury „Právní rádce“. Příručka postihuje základní 
problémy spjaté s právy především v oblasti psychiatrie. Stručnou, srozumitelnou a výstižnou formou 
seznamuje s tématy a situacemi, v nichž se ocitají lidé s duševním onemocněním, s důrazem na jedince 
vyššího věku. Je určena laikům a jejich příbuzným, rovněž tak poskytovatelům sociální či zdravotnické 
péče. (Podrobnosti jsou na www.capz.cz a e-mailem: info@capz.cz si lze příručku objednat – za cenu 
poštovného.) 

- redakce- 
 
Z REGIONU 
 

Tisíce zaměstnanců Škody Auto stávkovaly 
 
Velká většina zaměstnanců ranní směny zastavila v úterý 24. června ve 13 hodin práci. Zaměstnanci 

Škody Auto tak vstoupili do hodinové výstražné stávky pořádané v celé České republice Českomoravskou 
konfederací odborových svazů (ČMKOS) proti vládním reformám. K zaměstnancům z ranní směny se 
přidali i zaměstnanci z dalších směn a občanská veřejnost. 

 
Stávka byla směřována proti vládním reformám, které odboráři označují za „škrtformy“. Zaměstnanci 

Škody Auto především chtějí zastavit nespravedlivé reformy zdravotnictví, důchodovou reformu, 
protizaměstnanecké zásahy do zákoníku práce a další kroky, které vedly k propadu životní úrovně nízko a 
středně příjmových občanů a naopak daly vydělat bohatým lidem, velkým firmám a vrcholovým politikům. 
Zaměstnanci – odboráři především protestovali proti snaze prodloužit odchod do důchodu v 65 letech, což 
je nevhodné hlavně pro zaměstnance na montážích a v těžkých provozech (Škoda má např. i vlastní hutní 
provoz). Během demonstrace na prostranství před 8. branou shrnul hlavní požadavky odborářů předseda ZO 
OS KOVO Jaroslav Povšík. K zaměstnancům promluvil místopředseda ČMKOS a člen tripartity Jaroslav 
Zavadil a také významný host, bývalý ministr zahraniční a chartista Jiří Dienstbier, čestný občan Mladé 
Boleslavi. Během akce nedošlo k žádným negativním jevům. 

 
V celé zemi se stávky zúčastnilo přibližně 90 tisíc členů OS KOVO a samozřejmě i stovky tisíc dalších 

obyvatel, odborářů, lékařů, zaměstnanců, řidičů, železničářů atd. 
 
Odboráři žádají vládu, aby 
 
a) zastavila a přehodnotila připravované kroky v reformě zdravotnictví. Některé tyto kroky jsou nevratné a 
ve svých důsledcích poškodí hlavně spoluobčany s nízkými příjmy i střední vrstvu obyvatelstva. 
b) začala konečně jednat o návrzích ČMKOS k novele zákona o důchodech. Podle našich zkušeností jsou 
totiž výpočty odborů daleko přesnější než výpočty vládních úředníků. 
c) zvýšila společenskou prestiž učitelských a zdravotnických povolání mimo jiné i úpravou financování 
těchto resortů a jejich zaměstnanců. 
d) nezhoršovala v připravovaných novelách zákoníku práce postavení zaměstnanců a jejich pracovněprávní 
ochranu. 
 

- k- 
Zdroj: Škodovácký odborář, Ročník XV číslo 23, 26. 6. 2008 

 
Škodovácký odborář je týdeník odborové organizace KOVO při Škoda auto a.s. a je k dispozici i 
návštěvníkům naší klubovny. 
 

* * * 
 

http://www.capz.cz/
mailto:info@capz.cz


Aktuálně z radnice 
 
Vedení města se dozvědělo o nepodložených obavách některých občanů, že vzhledem k nárůstu cen ropy a 
nafty může dojít ke zrušení bezplatného jízdného pro důchodce v městské hromadné dopravě. Primátor 
města Raduan Nwelati v této souvislosti ubezpečuje občany, že to není pravda a že rušení bezplatného 
jízdného pro důchodce v žádném případě nehrozí. 
 

Zdroj a více informací - internet  http://www.mb-net.cz 
 

 
Výbuch v areálu automobilky Škoda bez vážných následků 

 
Dne 4.6. došlo v zásobníku kotle společnosti Ško-energo k nahromadění nespáleného plynu z hnědého 

uhlí a k následnému „odfouknutí,“ které částečně poničilo fasádu a střechu. Pracovníci Ško–energa dle 
vyjádření firmy udělali vše, co mohli, aby nehodě v zásobníku zabránili. „Samozřejmě jsme použili běžné 
postupy – pouštěli jsme tam dusík, aby se zamezilo hoření uhlí. Když jsme ale měli zásobník uhlí téměř 
vypotřebovaný, tak bohužel nečekaně došlo k odfouknutí velkého množství nahromaděných plynů,“ 
vysvětlil událost Vladimír Handlík, jednatel společnosti Ško-energo. Společnost v současné době spaluje 
hnědé uhlí místo černého především kvůli nižší ceně, aby mohla obyvatelům Mladé Boleslavi stále 
garantovat i přes nárůst cen energií nezměněnou cenu za teplo a teplou vodu. O hnědém uhlí je však známo, 
že se „rádo“ samo vznítí, proto společnost už před časem provedla nezbytné a nadstandardní bezpečnostní 
opatření, které schválili odborníci. Kromě dusíku, který zamezuje hoření, jsou v zásobníku uhlí zavedena i 
čidla, která monitorují například teplotu prostoru nebo plyny. 

Teplárna firmy Ško-energo přesto letos dokonce neplánuje ani odstávku teplé vody, tak jak tomu bylo 
v minulých letech (loni tomu tak bylo 5 dní). 

- red - 
Zdroj:Mladoboleslavský deník, 

internet   http://www.mb-net.cz 
 
Poznámka redakce: 
Pracovníkem energetiky ve Škodovce (tehdy ještě nešlo o samostatnou firmu) býval svého času i náš 
příznivec a častý host na našich akcích pan farář ing. Alfred Kocáb (m.j. jediný zakládající člen Charty 77 
na Mladoboleslavsku), který byl minulým režimem nucen po odnětí tzv. „státního souhlasu“  vykonávat 
různé dělnické profese. 

Mladoboleslavské dny zdraví 2008 
6. – 10. 10 2008 

 
Město Mladá Boleslav-Zdravé město za pomoci a spolupráce partnerů, prostřednictvím dokumentu Zdraví 
21, přispívají k naplňování dlouhodobého programu zlepšování zdraví obyvatel ČR. Dokument Zdraví 21 
byl přijat Vládou ČR a jeho cíle jsou: 

Zdravý start do života 
Zdraví mladých 
Zdravé stárnutí 
Zlepšení duševního zdraví 
Snížení výskytu neinfekčních nemocí 
Snížení výskytu poranění způsobeného násilím a úrazy 
Zdravé a bezpečné životní prostředí 
Zdravější životní styl 
Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem 
Zdravé místní životní podmínky 
Mobilizace partnerů pro život 



Mladoboleslavské Dny zdraví 2008 jsou pravidelnou součástí města Mladá Boleslav například Dny 
duševního zdraví mají v Mladé Boleslavi již několikaletou a úspěšnou tradici. V Mladé Boleslavi se 
podařilo vytvořit rozsáhlou síť spolupráce propojující radnici s odborníky,  se zástupci nevládních 
organizací, škol a dalších sdružení při společném úsilí o zlepšování podmínek pro život ve městě. 
Program akcí Mladoboleslavských dnů zdraví se již v pracovní versi připravuje a počítá i s aktivním 
zapojením našeho sdružení. 
Přípravu řídí paní Helena Bubnová (bubnova@mb-net.cz), kordinátorka Projektu Zdravé město a Místní 
Agendy 21, jejíž materiály byly i zdrojem tomuto článku. Plný text je k dispozici v naší klubovně. 

RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 

 
 

Čistota půl zdraví!! 
 

 Očista těla je většině z nás jaksi samozřejmá, bohužel, za ní očista ducha je trochu nebo úplně ve 
stínu. Zdravým lidem připadá běžná denní hygiena jako téměř pravidelná určitá náplň dne. Zdraví duše a 
nemoc nitra, ty někdy u některých nemocných hrají dvojznačnou roli. Víme všichni jak je důležité mít tělo 
v souladu s hygienickými návyky, žel, někteří nemocní, hlavně duševně nemocní nevěnují hygienickým 
úkonům dostatečnou či vůbec žádnou pozornost. Je to závažné!! Měli bychom vědět, spousta lidí to ví, že 
hygiena těla do určité míry osvěží i pocity nitra, člověk se cítí lépe a vzpružen zároveň s tělem i na duchu! 
Hygiena těla i duše by měla být pevně zakotvena v harmonogramu denním, určitě je den krásnější pro nás, 
kteří hygienickými úkony oblažujeme tělo a provětráváme nitro od negativních elementů, což obojí 
neuskutečňované je významnou brzdou v našich dnech i životních cílech! Mějme vždy na paměti, čisté tělo 
a svěží a zdravá duše nám předurčuje určitě úspěšnější a jasnější životní pozice! A ke všemu když se přidá 
čistý a vkusný oděv, to je nám jistě lépe na duši a máme i „lehčí“ tělo!  
 Nezapomínejme tedy, že každé nové ráno vítáme s pokorou nový den i nastávající večer čeká na nás 
toužebně naše koupelna, která snad u každého z nás má své výsadní místo!!  
 Budíčkem na hodinách našich dnů ať se nám stane známé úsloví – šaty dělají člověka!! Čisté a 
zdravé tělo oblaží a podpoří i čistou a zdravou duši!!! 
Marie Ritterová 
 
 
Šachová úloha je od Valerije Popova (tehdy Kujbyšev, SSSR, dnes Samara, Rusko). Příště vyjde Klubko 
v nadstandardní podobě s literárně-překladatelskou přílohou. 

 
* * * 

 
Napsali nám z občanského sdružení Slunečnice (z Děčína) o Klubku: 
 
Díky, jednoduché a milé. Takové příjemné osvěžení mezi samou honbou za profesionální grafikou... 

Martin Zíka 
 
Občanská sdružení Slunečnice (z Děčína) a Pohoda (z Prahy) vyvinuly iniciativu proti omezovaní 
finančních prostředků neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby. Znovu doporučujeme  
webový portál:  www.aneposs.cz

 
* * * 

 
 
 
 
 
 

http://www.aneposs.cz/


Řešení SUDOKU z května 
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