
číslo 10 – říjen 
ročník XIX. (2018) 

 
1918-2018 100 let ČSR 

 

 
 

Kde je měření sil, 
tam je také záruka pokroku. 

 
Antonín Švehla 
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1918 – 2018 – 100 let od vzniku republiky 
 

Události 28. října 1918 
 
Vyhlášení republiky předcházely čtyři kruté roky první světové války. 

Každý, kdo navštíví třeba jen v malé vísce náves s památníkem nebo 
místní hřbitov, si musí s hrůzou uvědomit, kolik našich lidí padlo v boji 
– vlastně za zájem cizí velmoci. A přece našli se stateční lidé, legionáři, 
kteří se dobrovolně zapojili do bojů na druhé straně, proti nepříteli, 
který u nás vládl. 

Nebyli to jen padlí a ranění na frontě, válka sužovala i civilní 
obyvatelstvo hladem, všeobecným nedostatkem a šikanami úřadů. Proto 
již 14. října 1918 se uskutečnila generální stávka zorganizovaná 
levicovou částí našich politiků (tzv. Socialistickou radou) na protest 
proti vývozu potravin a zboží do Rakouska. Na mnoha místech 
docházelo k vyhlášení československé samostatnosti. Rakouské úřady 
zvládly situaci nasazením vojska. 

Během čtrnácti dnů se běh dějin zrychlil a jedna důležitá událost 
střídala druhou. V Paříži vznikla první československá vláda, T. G. 
Masaryk zveřejnil washingtonskou deklaraci. 

V této atmosféře přišel 28. říjen 1918. Na Václavském náměstí se 
objevily první červenobílé vlajky, začaly padat úřední odznaky 
s dvouhlavým orlem. Symboly monarchie strhávali z uniforem také 
čeští vojáci. Po jedenácté se vedení Národního výboru sešlo v Obecním 
domě. Všichni přítomní se usnesli, že překotný vývoj událostí jim 
nedává jinou možnost než vyhlásit národní samostatnost. Večer 28. října 
vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu 
československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního 
výboru "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ...". Pod 
oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří 
Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup - později zvaní "Muži 28. 
října". 

Každý z mužů 28. října měl své zajímavé osudy, do nichž se vpisovaly 
další peripetie dramatických časů. Antonín Švehla, vůdčí osobnost 
agrární strany, se jako několikanásobný premiér stal jednou 
z ikonických postav první republiky. Ze zdravotních důvodů předčasně 
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opustil aktivní politiku a zemřel v prosinci 1933. Nynější president 
Miloš Zeman ohlásil svůj záměr ocenit jej státním vyznamenáním. 

Alois Rašín (zástupce státoprávní strany, která se později 
přejmenovala na národně demokratickou) se stal nekompromisním 
ministrem financí a zemřel po několika týdnech, kdy na něj krátce po 
Novém roku 1923 vystřelil anarchista (připomenuli jsme jej v Klubku 
5/2018). 

Jiří Stříbrný (jeden z vůdců národně socialistické strany, oficiálně 
pojmenované Československá strana socialistická) ze své strany odešel 
po smutně proslulých korupčních aférách. Založil si vlastní stranu tzv. 
ligu, blízkou fašismu. Kvůli obvinění z kolaborace s nacisty skončil až 
do konce života v roce 1955 ve vězení. 

Vavro Šrobár, slovenský lékař a politik, byl během existence první 
československé republiky stále respektovanou osobností slovenské 
politiky, stoupencem čechoslovakismu (tj. názoru že Češi a Slováci jsou 
jediný národ), což vedlo k odcizení s některými z jeho slovenských 
přátel, kteří s ním nesouhlasili. Angažoval se ve Slovenském národním 
povstání a po puči v únoru 1948 byl v tehdy pokročilém věku více než 
osmdesáti let členem Gottwaldovy vlády - v celkem bezvýznamné 
funkci, Gottwaldovi šlo zjevně jen o pouhé neupřímné gesto. Vavro 
Šrobár zemřel v prosinci 1950. 

František Soukup (sociální demokrat a skvělý řečník) spojil svůj 
politický život s funkcemi v Senátu, po nacistické okupaci byl několik 
měsíců vězněn a kvůli podlomenému zdraví brzy poté, v roce 1940, 
zemřel. 

Redakce 
Zdroj: Wikipedie 

* * * 
 

Koho vyznamenal senát letos 
 

Letos to jsou už čtyři roky, co Senát parlamentu ČR ocenil stříbrnou 
medailí paní PhDr. Kocábovou. Jako vždy jsme se zajímali o to, kdo byl 
týmž vyznamenáním oceněn letos. Jsou to následující dámy a pánové: 
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prof. PhDr. Ludvík Armbruster - katolický kněz, vědec a pedagog, 
profesor filosofie na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy, v době před rokem 1989 v exilu 

Mgr. Jiří Brýdl - pedagog a politik, bývalý senátor, bývalý starosta 
Svitav a zastupitel Pardubického kraje, člen KDU-ČSL. 

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. – fyzik a vysokoškolský 
pedagog 

PhDr. Karel Hrubý - sociolog a historik, politický vězeň 50. let a 
dlouholetý pracovník exilu po roce 1968 

Vladimír Mišík – zpěvák spojený s kapelami The Matadors, Blue Effect 
a Etc…  

PhDr. Ivo Mrázek – basketbalista, později trenér, zasloužilý mistr sportu 
Mjr. Alojz Mutňanský - pilot a letecký instruktor. Od roku 1945 byl 

jedním z leteckých instruktorů, kteří v roce 1948 převzali urychlený 
výcvik pilotů nově vzniklého Státu Izrael. 

PaedDr. Mária Navrátilová - autorka metodiky Sfumato - Splývavé 
čtení a ředitelkou vzdělávacího a didaktického institutu ABC Music 
v.o.s. Věnuje se pomoci nejzávažnějším případům špatně čtoucích 
dětí, a to se stoprocentní úspěšností. 

Bc. Darina Nešporová - učitelka v mateřské škole, s nasazením života a 
těžkým zraněním zachránila pohotově 4 svěřené děti před 
havarujícím vozidlem 

Mgr. Theodor Pártl -pedagog, hudebník, skladatel a sbormistr, aktivní 
občan v rodných Strunkovicích nad Blanicí, kde trvale žije a je 
čestným občanem 

Prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D., DSc. - americký právník a 
právní antropolog českého původu, emeritní profesor Yale 
univerzity. V roce 1948 se zúčastnil pochodu studentů na Hrad, kvůli 
čemuž musel následně emigrovat. V otázce lidských práv byl 
poradcem amerických prezidentů Kennedyho, Bushe či Clintona. 

Ing. Otokar Randák – skautský vedoucí, aktivní účastník odboje za 
druhé světové války. V roce 1948 se zúčastnil protestního pochodu 
na Hrad a z fakulty byl vyloučen těsně před dokončením studia.  

Prof. MUDr. Josef P. Skála, M.D., Ph.D., FRCPC - lékař, vědec, 
divadelník a profesor, z rodiny pronásledované po roce 1948, po roce 
1968 v exilu 
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Mgr. Bc. Martina Součková - trenérka veslařského klubu Slavia. Spolu 
s lodníkem Radovanem Stránským pomohla letos v červnu zachránit 
dva tonoucí 

PhDr. Vojmír Srdečný - průkopník sportu tělesně postižených, jeden 
z účastníků akce vysokoškoláků proti nacistům a pamětník 17. 
listopadu 1939, vězeň koncentračního tábora. Je jedním ze 
zakladatelů systému Zdravotní tělesné výchovy v ČR a je 
zakladatelem Kladrubských her, které byly celosvětově první 
sportovní soutěží pro tělesně postižené a konají se od roku 1948 
dodnes. Téměř 30 let působil v předsednictvu Svazu tělesně 
postižených sportovců a podílel se rovněž na založení Mezinárodní 
organizace postižených sportovců.  

Mgr. Miroslav Stulák - pedagog, manažer gymnázia Cheb, zakladatel 
dějepisné soutěže gymnázií 

Kpt. Mgr. Ondřej Synek – veslař, pětinásobný mistr světa  
Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. - historik architektury a 

vysokoškolský pedagog 
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. významná osobnost v oblasti vzdělávání 

seniorů, profesorem v oboru Technická kybernetika, předseda 
Asociace Univerzity třetího věku. 

Jaroslav Vrbenský - redaktor nakladatelství Vyšehrad a politický vězeň 
(1952-62) 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr. h. c. - lékař a biochemik, rektor 
UK. 

* * * 
 

Po dvou volebních obdobích končí ve funkci senátora za obvod 
mladoboleslavský (a také turnovský) PhDr. Jaromír Jermář (ČSSD). 
Děkujeme mu za jeho práci, zejména za pomoc při prosazení 
vyznamenání pro paní PhDr. Darju Kocábovou. 

Pan Jermář jako zkušený politik dobře věděl, že návrh projde lépe, 
bude-li podpořen z více politických stran, a doporučil nám požádat o 
pomoc senátora ing. Petra Šilara (KDU-ČSL). Oba pánové (a řada 
dalších v plénu) nakonec prosadili dobrou věc. Děkujeme. 

Jan Bázler 
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měsíc svítí krátce 
naše láska voní sladce 
 
bolí mě hlava 
kráčím vratce 
líbí se ti že jsem plavá 
že mě miluješ řekni krátce 
  
krátce jen 
podívej začíná nový den 
 
za chvíli slunce k spánku znova 
se uchýlí 
 já uchýlím se na tvou hruď 
prosím se mnou tady buď 
 

Zuzka 
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V pokoji 

 
u mě v malým pokoji 
chechtaj se mi potvory 
snad to bude jenom tím 
že se říděj zatměním 
 
chechtaj se mi zhůvěřile 
že prej žeru pilule 
není mi to příliš milé 
už mi nejde kebule 
 
odpusť mi tu trochu zmaru 
kolem choděj améby 
a já strkám do spoďárů 
kousek svojí potřeby 
 
když vydržíš ještě kusa 
tak ti koupím bon pari 
nechci vyznít jako husa 
hledám kusa do káry 

 
Evka 
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AKTUALITY  
  
V kontaktu s Martinou Přibylovou zůstáváme. Její zdravotní stav jí 
ovšem dovoluje pouze posílat nám pár zajímavých informací.  
  
První z nich je upozornění na článek „Nové léky na schizofrenii doktoři 
nedávají“ z Lidových novin 29. 9. 2018. Článek rozebírá v souvislosti s 
reformou psychiatrie omezené užívání depotních (tj. injekcí) 
antipsychotik druhé generace. Pojišťovny je proplácí jen v přísně 
omezeném množství případů a není to ani komerčním zájmem výrobců. 
Problémy jsou i u psychiatrů – ne každý má ve své ordinaci k dispozici 
sestru a navíc by si musel injekce kupovat v zásobě dopředu, přičemž 
pojišťovny mu je proplatí, až když je dostane pacient. Celý text článku 
je k dispozici v naší klubovně.  
  
Ve středu 3. 10. 2018 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tisk 199. V novele je 
schválen požadavek NRZP, aby od roku 2020 byl stanoven pro příjemce 
invalidních důchodů III. stupně limit na doplatky léků, a to ve výši 500,- 
Kč ročně, tedy stejně jako je nyní limit stanoven pro osoby starší 70 let. 
Zásadní změnou zákona je, že ceny a výše doplatků za zdravotnické 
prostředky stanoví zákon a nikoliv zdravotní pojišťovny. Předseda 
NRZP Václav Krása považuje za důležité, aby tuto změnu schválil i 
Senát.  
  
23. listopadu 2018 proběhne v Praze v hotelu TOP konference reformy 
psychiatrické péče za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama 
Vojtěcha a zahraničních hostů.  
  
Martina se loučí následující inspirativní myšlenkou:  
  
"Stojíme-li před neznámými dveřmi, nemůžeme vědět, jestli jsou 
zamčené na tři západy nebo jen zavřené. Musíme vzít za kliku."  
  

Redakce 



9 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Psycholožka se procházela po místnosti, zatímco publiku přednášela o 
zvládání stresu. Když pozvedla sklenici s vodou, každý z přítomných 
očekával, že se zeptá: "Je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny 
plná?" 

Namísto toho se však pousmála a zeptala se lidí, kolik si myslí, že 
sklenice váží. Odhadů bylo mnoho. Ona však řekla: "Na skutečné 
hmotnosti nezáleží. Záleží na tom, jak dlouho sklenici držím. Pokud ji 
držím minutu, není to žádný problém. Když ji budu držet hodinu, bude 
mě bolet paže. Kdybych ji držela celý den, moje paže by se cítila 
paralyzovaná. Každopádně, sklenice je stále stejně těžká, ale čím déle ji 
držím, tím těžší se zdá." 

Pak pokračovala: "Stres a starosti jsou stejné jako tato sklenice. 
Myslete na ně chvíli a nic se nestane. Myslete na ně o něco déle a 
začnou vás zraňovat. A budete-li se jimi zabývat celý den, budete se 
cítit paralyzovaní - neschopní cokoli udělat." 

Je důležité nezapomínat své stresy uvolňovat. Každý večer, co 
nejdříve to půjde, odhoďte všechna svá břemena. Netahejte je s sebou 
celý večer až do nočního spánku. Nezapomeňte svou sklenici včas 
odložit! 

K R Á S N Ý  D E N! 
 

Vybral Jiří Přáda 
Zdroj: Internet 

 
* * * 

 
HUMOR 
 

Opět o důchodcích, však to znáte, nebo brzy poznáte 
(pokračování ze září) 

 
"Babičko, máš WiFi?" 
"Ale ne, miláčku, jen guláš s knedlíkem" 
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"Pane doktore, můžu si i v důchodu užívat?" 
"Ano, dědo, ale jen léky…“ 
 
"Dědku, došla nám mouka. Vem si tašku a běž do obchodu." 
"Ale babi, vždyť venku leje, že by ani psa nevyhnal." 
"A kdo ti říká, že máš vzít psa sebou?" 
 
"Babi, ty jsi stále říkala, že máš ráda knížky o dějinách, ale v tvojí 
knihovně jsou samé sexuologické příručky." 
"Vždyť jo. Pro mě je to už jen historie." 
 
Povídá babička při oslavě svých 100. narozenin svému 
gynekologovi: "Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla. Kdo mě 
bude ošetřovat, až umřete?" 
 
Jak poznáte, že jste opravdu staří? 
Když budete v učebnicích dějepisu číst věci, které si pamatujete 
z novin. A budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak. 
 
 
 

Tělesná krása je jen host na návštěvě, 
ale krása duše je jako přítel, který vás nikdy neopustí. 

 
Trošku vážněji se opět loučí Vaši Přádovi 

 
 
Pozn. red.: 
 
Podobnou myšlenku vyslovil už básník Johann Wolfgang Goethe: 
 

Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, 
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. 
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Za blahopřání k našemu zasnoubení paní emer. prim. MUDr. Zd. 

Stegerové a všem přátelům z okruhu čtenářů Klubka srdečně děkují 
Lenka Strapinová a Jan Bázler 

 
* * * 

 
Pro zefektivnění komunikace s dopisovateli a odběrateli (rozumí se 

v elektronické podobě) jsme pro redakci našeho časopisu zřídili novou 
poštovní schránku 

redakce.klubko@seznam.cz 
 

* * * 
 

Listopadový velký klub (3. 11.) bude opět cestovatelský a (pokud 
nedojde ke změně programu), řeč bude o Španělsku. Vánoční besídka 
bude opět rozdělena na dva termíny. Tradiční adventně-mikulášsko-
vánoční posezení se koná 1. 12. Pozvání předběžně přijal otec Kamil 
Škoda. 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze srpna (originální úloha St. Juříčka) 
 
1. Df1! [tempo]  
1. - d5   2. Dxa6≠ 
1 .- e4  2. Df5≠ 
1. - Kd5  2. Dc4≠ 
1. - S=libovolně  2. D(x)f7≠ 
1. - J=libovolně  2. J(x)c7≠ 

(znak ≠ znamená mat) 
 

Autorem (v téže soutěži jako minulá úloha oceněné nejlepším 
umístěním – byly tehdy dvě první místa) další úlohy je Josef Sutara. 

 
Redakci dodal – MV – 
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nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka:5. 10. 2018 

 
Bílý dá mat druhým tahem (13+5) 
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      a        b        c      d        e       f        g       h 
 
Redakční rada Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov, Marie 

Ritterová, technický redaktor: Jan Bázler, dále externí spolupracovníci a 
příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení našich 
organizací ani členů redakční rady. 


