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Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, 
že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. 

Svět tomu říká romantická láska. 
 

Dalajláma 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Karel Kryl a Karel Čapek 

Na 7. března jsme museli přesunout můj program původně plánovaný až 
na duben. Jeho titul zněl: „Co jsme si neřekli o Karlu Krylovi?“ Tuto 
otázku jsem si se vší vážností kladl celou dobu, abych řekl něco, o čem 
v mých krylovských pořadech dosud nebyla řeč. Jsem schopen vůbec 
nalézt něco takového? Nakonec mě napadla možná až příliš troufalá 
myšlenka – porovnat Karla Kryla s Karlem Čapkem. Oba mají stejné 
křestní jméno a oba patří ke klasikům naší literatury (takže se na jejich 
život a dílo může ptát studenta u zkoušky češtinář). A tím to končí, namítl 
by povrchní pozorovatel. Oba jsou moji láskou, a tak jsem popřemýšlel 
hlouběji o tom, co je spojuje. 

Oba byli demokraté a masarykovci – že se naše setkání s nimi konalo 
v den 165. výročí narození TGM, bylo více než symbolické. A 
připomenout jsme si mohli i básníka z našich vlastních řad, Jaroslava 
Kocveru – slavil narozeniny právě 7. března a byl také masarykovec. 
Právě důsledné demokratické postoje jak Karla Čapka, tak i Karla Kryla 
byly příčinou toho, že jejich díla bývala zakazována. (V klubu jsem se o 
tom nezmínil, ale budiž připomenuto, že v téže době, kdy byl Čapek u nás 
na indexu, byl uznáván a oceňován i v tehdejším SSSR, jen naši servilní 
koniášové chtěli být přísnější než samotná cizí vrchnost.) Oba autoři měli 
upřímný a přátelský vztah k obyčejným lidem a porozumění pro jejich 
často těžkou práci a starosti. Krylovou písní „Ocelárna“ jsme si připomněli 
i našeho zesnulého kamaráda Gustava z Ostravy. A ukázkou z posledního 
Čapkova díla, novinového článku „Pozdravy“, který vyšel v Lidových 
novinách přesně v den Čapkovy smrti 25. 12. 1938, jsme si dokázali jeho 
nezdolnou víru v dobrou vůli obyčejných lidí, a to i ze zemí, na jejichž 
vlády jsme tenkrát měli největší vztek kvůli hanebné mnichovské dohodě.  

A stejný duch má Krylova píseň „Ruka je most“ reflektující tragédii 
rozděleného Německa a rozděleného Berlína – „příteli, človíčku, 
v sousední zemi – taky tě bijí“. 
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NAPSALI NÁM 

 
Dobrý den, děkujeme za Váš časopis. 
Velice nepříjemně mě překvapila informace o odchodu Luboše 

Hluchého, kterého jsem znala z "devítky" a často jsem ho vídala jezdit po 
Boleslavi na kole... Je mi to moc líto. 

Jinak naprosto souhlasím s názorem Honzy Hnízdila na událost v Uh. 
Brodě. 

Přeji vše dobré 
Renata Nekolová 

linka.duvery-mb@centrum.cz 
 

* * * 
Řešení šachové úlohy z února 

1. Dc6! 
Hrozí: Vxd5 – mat 

 
 1. - Sxd6  2. Jxd6 mat 

1. - Jxf6  2. Sxg3 mat 
1. - Jxe7  2. Jd3 mat 
1. - Jxc3  2.  Jd3 mat 
1. - Jxe3  2.  Jd3 mat 
1. - Jf4  2.  xf4 mat 

 
Autorem nové úlohy je ing. Ľudovít Lačný, I. – II. cena Pravda 1983/84 

Vybral –MV– 
 
P.S.: Externí spolupracovník šachové rubriky, pan Juříček ze Vsetína nám 
zaslal řešení úlohy ze března. Bude shodné s autorským řešením? 

Čtěte v příštím čísle! 
 

Činnost naší organizace podpořili finančně v letech 2013-2014 
MPSV ČR, Statutární město Ml. Boleslav, 

RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o, 
ABRASIV a. s., MISAN s.r.o., PhDr. Darja Kocábová 
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HUMOR 
 

Pitva prokázala, že pacient zemřel až při pitvě. 
 

* * * 
 
Rozzuřený mužský hlas telefonuje do hydrometeorologického ústavu: 
"Vy užvanění šarlatáni, už dva dni vynáším ze sklepa v kýblech to vaše 

polojasno!" 
 

* * * 
 

Při porodu křičí doktor: "Ještě víc, víc zaberte, tlačte! Už je vidět! No ! 
Do toho !"  

Tak ona ještě přidá, zabere na plno a najednou - bum ! 
Doktor: "Tak a teď si ho jděte najít!" 

 
* * * 

 
Ruční vrtačka vůbec je zdrojem nejrůznějších kratochvílí amatérských 

kutilů.  
Obětí pokusů dokázat, že i intelektuál je schopen vyvrtat díru do zdi, 

byla manželka jistého pražského lékaře, který na své chalupě potřeboval 
zavěsit na zeď krucifix po babičce.  

Ta moudrá žena svému muži říkala - Zbyňku, já na to pozvu souseda, to 
je řemeslník.  

Pan doktor zabořil vrtačku do zdi, když předtím zaaretoval spínač, 
takže když se přístroj kousl, vymkl se mu z ruky a začal rotovat šílenou 
rychlostí, aby se nakonec utrhl a odletěl. Cestou vzaly za své starožitné 
hodiny, televizor a poté, kdy se odrazil od šicího stroje, na němž už nikdo 
nikdy nic neušije, bacil tu opatrnou dámu do hlavy.  

Když ji s otřesem mozku nakládali do sanitky, ještě prý zanaříkala - 
Zbyňku, já ti to říkala. 

K opatrnosti nabádají Přádovi 
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Karel Čapek a Karel Kryl měli úctu k rodnému jazyku jako ke svému 

pracovnímu nástroji. Čapkova záliba v hromadění synonym je známa 
například i z jeho pohádek (i Kryl měl zájem napsat i nějaké pohádky, ale 
nebylo mu dopřáno se k nim už dostat). Karel Kryl dal průchod podobné 
zálibě v písni „Synonymická“, motivované množstvím synonym, které má 
čeština pro tajného policistu neboli estébáka. Však si také v exilu pořídil 
etymologické slovníky češtiny, které pilně studoval, aby – co se týče 
úrovně jazyka – nezakrňoval. 

Karel Čapek ve vlastní tvorbě básnické sice nevynikl; i když se 
v počátcích pokoušel i o poezii, jeho doménou zůstala próza a drama. 
Přesto ale srovnání s nejlepšími básníky jeho doby snesou jeho mistrovské 
básnické překlady z francouzské poesie – zejména Guillauma Apollinaira. 
Ale také „prokletého“ básníka Arthura Rimbauda, jehož dílem a osudem 
(Rimbaud zanechal poesie a dal se na obchod se zbraněmi, kterým se 
nakonec ožebračil, a zemřel nemocný v bídě) inspiroval Karel Kryl při 
tvorbě své snad nejnáročnější básnické skladby „Zbraně pro Erató“. 
Z literárního hlediska drobnou, ale ne nezanedbatelnou kapitolu tvoří u 
obou mistrů „spotřební žurnalistika“, včetně Čapkových veršovaných 
„rozhlásků“ v Lidových novinách a Krylových veršovaných komentářů na 
vlnách Svobodné Evropy. 

Ano, jsou i rozdíly, ale duch je stejný. Karlu Čapkovi se dostalo 
vynikajícího vzdělání, kdežto Karel Kryl celý svůj život urputně zápasil, 
aby si své vzdělání mohl doplňovat („nedostatek vzdělání dnes nahrazuji 
prací“). I tak oba dokázali nalézt vždy vhodná, srozumitelná a prostá, ale 
zároveň přesná a výstižná slova pro formulaci svých myšlenek. Karel Kryl 
byl bojovník od nátury, kdežto Karel Čapek byl člověk plachý a 
nekonfliktní. I tak se ale stával, když o něco důležitého šlo, ač do jisté 
míry proti své vůli, bojovníkem. Svědčí o tom jeho novinové polemiky a 
šarvátky, leckdy až nečekaně ostré a jízlivé. 

K předčasné smrti Karla Čapka přispěla svou dusnou atmosférou 
pomnichovská tzv. druhá republika, předznamenávající zánik 
Československa. Různí neprozíraví a často i ničemní lidé, kteří pohrdali 
demokracií a kteří po Mnichovu vycítili příležitost dostat se k moci, si své 
mindráky začali hojit útoky na přední osobnosti první republiky. Karel 
Čapek (ale také Jiří Voskovec a Jan Werich) byl jeden z prvních na ráně… 
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A svým způsobem se totéž opakovalo i s Karlem Krylem, který těžce 
trpěl rozpadem Československa. Karel Kryl měl zkušenosti z fungující 
demokracie z exilu ve „staré“ spolkové republice, takže snadno prohlédl 
lidi, kterým nešlo o obnovu demokracie, nýbrž o peníze, kariéru a moc. A 
nejen, že jim stál v cestě, dokonce se nebál pustil se s nimi do zápasu. 
Morálně neporažen padl – stejně jako Karel Čapek – předčasnou smrtí. 
Bylo mu vyměřeno jen o necelý rok života více. 

Jan Bázler 
 

* * * 
 
 
ANTIPŠTROS  a  Dubnové nepřehledno 
 

Zdá se, že dubnové informace jsou stejně proměnlivé a nejisté jako 
tradiční dubnové počasí – a pátrání po nich probíhá se střídavými úspěchy. 
A tak ani nevím, jestli to, co dnes do Klubka píšu, nebude zítra jinak. 

Národní plán pro podporu vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených 
(s některými konkrétně zmíněnými problémy osob s duševním 
onemocněním) už měla v měsíci dubnu projednávat a schvalovat vláda, ale 
odložené jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které 
tomu musí předcházet, se uskuteční až na konci tohoto měsíce. Začátkem 
dubna bylo na Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením 
projednáváno plnění Úmluvy o právech ZP (podrobně zpráva O. Folka na 
www.nrzp.cz nebo www.os-kolumbus.org). České republice budou zaslána 
„závěrečná doporučení“. 

Trochu záhadné je to s činností implementačních skupin na MZ. 
Z pražského Fokusu přicházejí zprávy, že se nescházejí, MZ tvrdí opak. 
MUDr. Martin Hollý pro časopis Mosty (vydává NRZP ČR) vysvětlil, že 
se pravidelně schází skupina pro „udržitelné financování“, ale některé 
další skupiny ne, protože jejich výstupy se budou právě od financování 
odvíjet. V zápise o jednání této skupiny (z 4. 2.) najdeme i závěr, že 
dnešním způsobem úhrad není možné existenci Center duševního zdraví 
zajistit. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
 
Dalajlámovy myšlenky jsme nejednou použili jako citát měsíce.  
 
Tentokráte přidáváme i delší úryvek z duchovního bohatství této 
výjimečné osobnosti. Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu 
překvapuje, odpověděl: 
 

„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují 
peníze, aby znovu získali zdraví, a pak se tak znepokojují 
budoucností, že si neužívají přítomnost, a tak nežijí ani 
v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by nikdy neměli 
zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ 

 
 

Jako námět pro vážné zamyšlení vybral 
 

Jiří Přáda 
 

* * * 
 
 

V den uzávěrky 10. 4. slaví paní PhDr. Darja Kocábová svůj svátek. 
Tento den je vlastně svátkem nás všech. Paní doktorce všichni gratulujeme 
a přejeme vše dobré, hlavně zdraví. 

 
 

* * * 
 
 

Rada spolku děkuje všem přátelům za velikonoční přání. 
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REGION 
 

Nové muzeum v našem městě 
 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v sousedství mladoboleslavského 
letiště bude slavnostně otevřeno 12. dubna, běžné prohlídky začnou od 
pondělí 13. 4., kdy budou také uvedeny do provozu webové stránky 
nového muzea pod odkazem www.lmmv.cz. Na návštěvníky muzea čekají 
krásné historické letouny, k letišti lze se dopravit městskou hromadnou 
dopravou (vhodná je zejména linka 40). Jak uvedl provozní vedoucí 
muzea ing. V. Handlík, bude zde celkem 25 letadel, z toho 21 plně 
funkčních. Jedná se o originály i repliky, zapůjčené z Národního 
technického muzea, Vojenského historického ústavu a z Aeroklubu Mladá 
Boleslav, dále z Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha a ze soukromých 
sbírek. Nejzajímavějšími letouny jsou Polikarpov PO2 – Kukuruznik, 
originál z roku 1937, a replika letadla Metoděje Vlacha, jehož originál 
jako první české letadlo vzlétl v Mladé Boleslavi v roce 1912. 

Návštěvníci si mohou vyzkoušet pilotovat letadlo z první světové války. 
Dva simulátory s dvouplošníky a s otevřenou kabinou nabízejí nevšední 
zážitek v podobě velice věrné simulace letu včetně pohybu ve třech 
rovinách. Dalším zážitkem je seskokový simulátor, kde si návštěvník 
vyzkouší pocity parašutisty při seskoku nad Mladou Boleslaví a nakonec 
se může nechat v sedačce roztočit ve třech rovinách a vyzkoušet si pocity 
pilotů nebo kosmonautů. Velice zajímavá je sbírka originálních předmětů - 
uniforem, kombinéz, leteckých přístrojů, částí letadel a pohárů ze soutěží. 
Soukromou sbírku muzeu zapůjčil sběratel ing. Petrů. Celý text rozhovoru 
s ing. V. Handlíkem a další informace jsou na oficiálních webových 
stránkách statutárního města Ml. Boleslavi. 
 

- red – 
Zdroj a podrobnosti 

Oficiální web statutárního města www.mb-net.cz 
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Kdo je nám, pokud jde o informace, k malému užitku, jsou „zástupci 

uživatelů“ v jednotlivých skupinách. Na webu spolku Kolumbus se 
objevila zpráva o „schůzce implementačních skupin“ dne 13. února. Jsou 
zde anonymně uvedeni účastníci a tři diskutovaná témata - a víc ani slovo. 
Koordinátorka Kolumba, I. Homolová, hodnotí činnost implementačních 
skupin ve zprávě ze 7. dubna – nepříliš pozitivně. Velmi aktivní organizace 
rodičů se svými kroky netají. Podle sdělení ing. Záviška je jejich hlavním 
cílem „dostat do psychiatrie objektivní kontrolu“. (Je to opravdu to úplně 
nejdůležitější?) 

Mezi implementačními skupinami měla být i ta projednávající 
„legislativní změny“. Byla neznámým způsobem transformována, protože 
vedení rezortu prý rozhodlo o vytvoření samostatného zákona o duševním 
zdraví. Podle slov dr. Duškova, pracovníka MZ a koordinátora 
implementačních skupin, má v něm být ošetřena „ spolupráce a 
zodpovědnost ostatních rezortů, stejně jako krajů, měst a obcí“. Ani 
výhledy na realizaci systému sociálního bydlení zatím nevyznívají nijak 
příznivě vzhledem ke sporům mezi obcemi a MPSV o jeho financování. 
Přiznám se, že celému vývoji příliš nerozumím, přemýšlím jen o 
nedostatečné komunikaci a roztříštěnosti. 

Jaro přináší řadu zajímavých akcí, doufám, že účast na nich mě přivede 
na jiné myšlenky. Jednou z nejzajímavějších jistě bude 16. ročník veletrhu 
neziskovek NGO Market 2015 v pražském Foru Karlín 23. dubna. 

Dnes jsem v rozhlase poslouchala pořad s MUDr. Janem Hnízdilem, 
jehož názory na stav „nemocné společnosti“ jsem zmiňovala v březnovém 
Klubku. Vyprávěl i o experimentu, který lékaři provedli se skupinou těžce 
nemocných pacientů revmatologie. Během hospitalizace jim celé hodiny 
promítali grotesky a po nějaké době znovu zhodnotili jejich stav. Pacienti 
se prý cítili o mnoho lépe, ale zlepšily se i jejich objektivní laboratorní 
výsledky. Kolik hodin grotesek bychom v současnosti všichni potřebovali, 
abychom se mohli alespoň cítit lépe? 
Neztrácejme naději. 

9. 4. 2015 
Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
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DALŠÍ ZPRÁVY Z REGIONU 
 

Dne 12. 4. 2015 vejdou v platnost upravené jízdní řády linek městských 
autobusů B a 33, které budou nově zajíždět k zastávce Aquapark. Zastávka 
se nachází v areálu nově vybudovaného krytého bazénu v Mladé 
Boleslavi. Na lince B bude také změněn název zastávky Interspar na 
Albert Jičínská. Linka B bude obsluhovat zastávkui Aquapark cca od 8:00 
do 21:20. První spoje bude vyjíždět v 7:53 z autobusového stanoviště, poté 
bude následovat každý 5. spoj až do 20:48. Pozor! Spoje, které budou 
zajíždět k nové zastávce Aquapark (ne tedy všechny), mají změněnou 
trasu linky. Autobus pojede po stávající trase až do zastávky Náměstí 
republiky a poté do zastávky Aquapark, kde vyčká 11 minut na zastávce a 
bude pokračovat zpět až do zastávky Autobusové stanoviště. Z trasy tedy u 
těchto spojů vypadnou zastávky: Rozvoj; Jičínská; Olympia; Elektro 
World; Albert Jičínská; WDP Breno. 

Podrobnosti: http://www.dpmlb.cz 

* * * 

ŠKODA Muzeum připravilo pokračování oblíbených přednášek na 
zajímavá témata z historie firmy. Letos čeká na návštěvníky pět 
atraktivních témat:  
 
29. dubna 2015: Superb – chlouby značky ŠKODA, pohovoří Jan Tuček.  

 
6. května 2015: Po stopách Gordon-Bennettova poháru (Petr Hošťálek o 
své cestě, která s motocyklem L&K po 110 letech vedla po trase z Prahy 
do Vídně).  

 
13. května 2015: Letec Metoděj Vlach - Vladimír Handlík odhalí 
dobrodružné počátky letectví na Mladoboleslavsku, na jejichž prahu stál 
Metoděj Vlach, motorář společnosti Laurin & Klement.  
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20. května 2015: Jaroslav Mansfeld o automobilových soutěžích, zejména 
o Rallye Bohemia 
 
27. května 2015: Voituretta nebyla první - Jan Králík nejen o prvním 
dvoustopém vozidle značky Laurin & Klement.   
 
Přednášky v moderním sále ŠKODA Muzea na třídě Václava Klementa 
začínají v uvedených termínech vždy v 17:30, vstup je pro veřejnost 
zdarma 

Podrobnosti: http://media.skoda-auto.com 
 

* * * 
 
CO JE U NÁS NOVÉHO 
 

Nový systém financování sociálních služeb byl uveden do chodu letošní 
rok. Peníze na jednotlivé služby přiděluje krajský úřad příslušného kraje – 
v našem případě Středočeského kraje. 25. března jsem naším jménem 
podepsal smlouvu o dotaci na krajském úřadě v Praze na Smíchově. Cesty 
jsem využil i ke krátké neformální schůzce s paní ing. M. Přibylovou. 
Ještě před koncem března nám na účet došla první splátka dotace. Takže 
nový systém funguje. Z naší strany bude ovšem vyžadována větší 
disciplína při řízení financí. 

Jan Bázler, předseda 
 

* * * 
 
Těm, kteří si nezaznamenali termíny našich akcí, znovu připomínáme, že 

naše květnové setkání se uskuteční až 16. 5., tedy dokonce až třetí sobotu. 
Důvodem jsou 1. a 8. květen, které letos vyšly na sobotu. Při plánování 
jsme brali v úvahu zájem našich návštěvníků na souvislém prodlouženém 
víkendu. 

 
Případné změny a upřesnění sledujte na nástěnce. 
 

Rada pobočky 


