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Nezáviď nikomu štěstí, 
dobří lidé si ho zaslouží 

a zlým stejně dlouho nevydrží. 
 

z internetu 
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FOKUS Mladá Boleslav z.s., Středisko: Nový park 
Kontaktní osoba: Mirka Samková, tel. 775562009 

mail: samkova@fokus-mb.cz 
 

  800   -  1200 1300  -   1600 

Po 
Volnočasový program 

Vaření 
Plavání 900-1100 

Út 
Volnočasový program Ping – pong 

Vaření  900 (krytá hala) 

St 
Volnočasový program 

Vaření 
Solná jeskyně 900-1100 

Čt 
Volnočasový program Filmy 
Kondiční procházky (kognitivní funkce) 

Pá 
Volnočasový program 

Deskové hry 
Základy AJ 900-1000 

      

Volně přístupné 
programy Program určený především Program určený pro 

PN Kosmonosy 
Volně přístupné 

programy pro PN Kosmonosy a chráněné bydlení 

 
Pondělí: 
Plavání – Městský bazén Mladá Boleslav 
 Zájemci potřebují: plavky, ručník 
 Cena 70Kč 
 Sraz: Nový park v 9:00h 
 Doba plavání je 1 hodina 
 Kontaktní osoba: Jitka Kakosová (775562048) 
Odpolední vaření – nácvikové vaření 
 Cena 50Kč 
 Sraz: Kavárna v 13:00h 
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Úterý: 
Dopolední vaření – nácvikové vaření 
 Cena 50Kč 
 Sraz: Nový park od 9:00h – max. do 12:00h 
 Kontaktní osoba: Jana Sedmáková (775562017) 
Ping – pong – krytá hala u Kauflandu (Ústřední stadion) 
 Cena zdarma 
 Sraz: Kavárna v 13:00h nebo přímo u haly v 13:10h 
Středa: 
Solná jeskyně – U Souseda na Radouči  
 Zájemci potřebují: prodyšné oblečení 
 Cena 70Kč, doba strávená v solné jeskyni je 45 minut 
 Sraz: Nový park v 9:00h 
 Kontaktní osoba: Věra Řezáčová (775562046) 
Odpolední vaření – nácvikové vaření 
 Cena 50Kč 
 Sraz: Kavárna v 13:00h 
Čtvrtek: 
Kondiční procházky – Okolí Mladé Boleslavi 
 Zájemci potřebují: sportovní oblečení a obuv (zvolit dle počasí) 
 Cena zdarma 
 Sraz: Nový park v 9:00h 
 Kontaktní osoba: Mirka Samková (775562009) 
Filmy – kognitivní funkce 
 Filmy/dokumenty dle předešlé domluvy 
 Cena zdarma 
 Sraz: Kavárna v 13:00h nebo přímo na Novém parku v 13:00h 
Pátek: 
Základy anglického jazyka – výuka základů aj na běžnou komunikaci 
 Cena zdarma 
 Sraz: Nový park v 9:00h 
 Kontaktní osoba: Andrea Tolnayová (775562057) 
Deskové hry  
 Cena zdarma 
 Sraz: Kavárna v 13:00h nebo přímo na Novém parku v 13:00h 
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Kdysi kvetlo nachové kvítí 

Teď ustrnulo v pavoučí síti 

 

tu nádheru chtěla bych míti 

tu nádheru pavučiny 

jako když z jara kvetou kopretiny 

 

ta krása na lásku sama si hraje 

nás dva vyhodili z ráje 

 

 

Zuzka 
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VÍTE, ŽE … 
 
… před 20 lety, 23. ledna 1999 zemřel spisovatel knih pro děti a mládež 
a skautský vůdce Jaroslav Foglar, skautským jménem Jestřáb. O 
Jaroslavu Foglarovi a – dosud žijícím pamětníkovi – ing. Jindřichu 
Hojerovi, CSc., po kterém pojmenoval Jaroslav Foglar jednu ze svých 
postav, jsme psali v čísle 11/2016. 

- red – 
 

* * * 
 

I my chceme své místo na slunci 
aneb 

Blíží se 35. výročí našeho založení 
 

V dubnu nás čeká veselejší jubileum, dokonce půlkulaté, a to 
pětatřicáté. 

 
Historie našeho společenství sahá totiž až do roku 1984, kdy na půdě 

psychiatrické léčebny v Kosmonosech byl založen pacientský klub 
Klubko, po kterém nese jméno i nás časopis (i ten poprvé vyšel k 16. 
jubileu našeho založení, tedy v dubnu 2000).  

 
Před deseti lety jsme vydali k tehdejšímu 25. výročí jubilejní sborník, 

který jsme k následujícímu kulatému 30. výročí v roce 2014 
aktualizovali. Budou-li mít naši čtenáři zájem, je načase, abychom 
začali dávat dohromady další reedici. 

 
A nebo má někdo z našich čtenářů nebo přispěvatelů nový nápad, co 

by se dalo podniknout? Pokud ano, sem s ním! 
 

Jan Bázler 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
- kultovní text písně nezapomenutelného Luise Armstronga (* 1900 (?) -
1971). 
Volně pokračujeme v odkazu člena naší redakce, bohužel již zesnulého, 
Luboše Hluchého, který býval na jazyky skutečný expert a 
reprodukujeme anglický originál i český překlad. 
 
 
 

What a wonderful world 
 
 
I see trees of green........and red roses too 
I see them bloom..... for me and you 
And I think to myself.... what a wonderful world. 
 
I see skies of blue..... and clouds of white 
The bright blessed day....the dark sacred night 
And I think to myself .....what a wonderful world. 
 
The colors of the rainbow.....so pretty ..in the sky 
Are also on the faces.....of people ..going by 
I see friends shaking hands 
sayin' how do you do 
They're really sayin'......i love you. 
 
I hear babies cry...... I watch them grow 
They'll learn much more.....than I'll never know 
And I think to myself .....what a wonderful world 
Yes I think to myself.... what a wonderful world 
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Jaký to nádherný svět 
 
 
Vidím zeleň stromů, a také rudé růže, 
Vidím je vykvétat, pro mě i pro tebe 
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět" 
 
Vidím modrou oblohu a bílé mraky 
Jasný požehnaný den, tmavá posvátná noc 
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět" 
 
Barvy duhy, jsou na nebi tak krásné, 
Jsou také na tvářích lidí jdoucích kolem 
Vidím, jak si přátelé potřesou rukou 
A říkají: "Jak se máš?" 
Ve skutečnosti říkají: "Mám tě rád!" 
 
Slyším dětský pláč, vidím je růst 
Naučí se víc, co se já nikdy nedozvím 
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět" 
Ano, já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět" 
 
 
Zdroj: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/armstrong-louis/what-a-
wonderful-world-4724 (danielson, kuna91) 

 
Pro Klubko vybral Jiří Přáda 
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Střet generací v Česku a na Slovensku 

(pokračování z minulého čísla) 
 
 
GENERACE BABY BOOMERS (NAROZENA 1946 – 1964) 
 

Charakteristika: V překladu generační populační exploze, také se jí 
říkalo Šťastná generace. Zčásti idealistická, zčásti tvrdě materialistická 
a generace narozená po II. světové válce. Její život ovlivňovalo 
mocenské rozdělení Evropy na Východ (komunismus, nedostatkové 
zboží) a Západ (ekonomický růst, éra hippies). 
 
Rodina: Vliv západní sexuální revoluce a rebelie proti tradičnímu pojetí 
rodiny a autoritě otců se projevily i u nás. Především v zaměstnanosti 
žen. 
 
Práce: Byli zvyklí pracovat i v sobotu (k zavedení pětidenního 
pracovního týdne došlo až v roce 1968, byť pracovní soboty byly občas 
i potom, až do roku 1989), měli dokonalé pracovní návyky a dnes jsou 
frustrováni z toho, že jejich děti a vnoučata je nesdílejí s nimi. 
 
Heslo: „Buduj vlast, posílíš mír“, ale i „Kdo nekrade, okrádá rodinu“. 
 
Technologie v jejich dětství: televize, tranzistorové rádio, gramofon, 
posléze kotoučový magnetofon. 
 
Dnes: Je jim 52 až 70 let. 
 

Poválečná generace Baby Boomers věřila v pilnou práci. A přesně 
takový byl i běžec Emil Zátopek. Čtyřnásobný olympijský vítěz z her 
1948 a 1952 trénoval ve vojenských bagančatech, protože razil heslo 
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. 
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GENERACE X (NAROZENA 1965 – 1980) 
 

Charakteristika: Cynická a pesimistická generace, sázející na 
pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Mají rádi své 
jistoty, vadí jim změny. Někdy se jim říká ztracená generace (kvůli 
touze být zároveň rebelem i boháčem). 
 
Rodina: Jde o potomky z často rozvedených rodin a pracujících matek. 
V dětství byli kvůli pracovnímu zaneprázdnění rodičů často doma sami 
až do večera. Sami jsou pak v rolích rodičů velmi úzkostliví. Zároveň 
ale mnohdy – především kvůli možnosti podnikat po listopadu 1989 – 
odkládají sňatek i plození dětí na pozdější dobu. 
 
Práce: Vydělávání peněz je pro ně nejdůležitější položka žebříčku 
hodnot, v roli zaměstnanců si snaží udržet dobré místo, přesčasy 
loajálně berou jako „normální“, často se potýkají se syndromem 
vyhoření a pocitem viny, že nemají čas na své děti. 
 
Heslo: „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí“ a 
„Tvrdě pracovat i hrát“. 
 
Technologie v jejich dětství: Kazetový magnetofon, hudební videoklipy, 
první počítače a počítačové hry), walkmany. 
 
Dnes: Je jim 36 až 51 let. 
 

Pro Klubko vybral Jiří Přáda 
Zdroj: internet („Miluše“) 

(pokračování příště) 
 
Pozn. red.: Věkové údaje odpovídají roku 2016, kdy byl publikován 
originál této úvahy. Při přípravě pro náš časopis jsme tuto nesrovnalost 
už neopravovali. 
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HUMOR 
 
Přijde trpaslík do knihovny a ptá se knihovnice: 
„Máte knížku o diskriminaci trpaslíků?“ 
„Horní police …“ 
 
Manžel čte noviny: 
„Tady je reklama na nějaký krém, po kterém žena zkrásní.“ 
„Vím, už měsíc ho používám.“ 
„ Hm… já si hned myslel, že to bude nějaký podvod.“ 
 
Sex je cena, kterou ženy platí za manželství. 
Manželství je cena, kterou muži platí za sex. 
 
Věrní muži žijí v průměru o 10 let déle. Ale co z toho mají? 
 
Žena se může naučit řídit traktor, vymalovat byt, opravit pračku, živit 
rodinu. A stačí k tomu málo: blbě se vdát. 
 
V posilovně jsem se zeptal trenéra, jaký stroj mám použít, abych 
zapůsobil co nejvíce na ženy… Vyvedl mě ven a ukázal na bankomat.  
 
Novomanželé vycházejí z kostela, nevěsta uvidí u schodů dva žebráky a 
pošeptá manželovi: 
„Miláčku, dej jim něco, to jsou moji bývalí manželé.“ 
 

Zo Slovenska 
 
Beriem svoju ženu všade.  
Ona však vždy nájde cestu nazad. 
 
Keď som sa ženy spýtal, kam by chcela ísť na výročie našej svadby, 
povedala, že niekam, kde dlho nebola. 
Tak som jej navrhol kuchyňu. 
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S mojou ženou sa vždy držíme za ruky.  
Keby som ju pustil, išla by nakupovať. 
 
Má elektricky vyhrievanú posteľ, elektrický mixér, elektrickú kulmu, 
elektrickú trúbu, elektrickú umývačku riadu,... 
Raz mi hovorí: "Všade kopec technických vymožeností a ja si pritom 
nemám kam sadnúť." 
Tak som jej navrhol, že jej kúpim elektrické kreslo. 
 
Žena povedala, že ju zlostí auto. Vraj má vodu v karburátore. Vzal som 
tašku s náradím a spýtal sa, kde je auto. 
Odpovedala, že v rybníku. 

 
 

Čtenářkám i čtenářům se poroučejí 
Přádovi 

 
P.S.: 
 
O tom, kdo jsme, nerozhoduje vzdělání, bohatství, vzhled nebo talent, 

ale způsob, jak se chováme k ostatním lidem. 
 
 

 
* * * 

 
Jak jsme již avizovali, řešení šachových úlohy z listopadu, z prosince a 

z tohoto čísla otiskneme najednou v příštím čísle. Jde totiž o podobné 
úlohy, takže mohou být (ale samozřejmě nemusí) být podobná i řešení. 

 
V tomto čísle otiskujeme úlohu Karola Mlynky, jehož jméno zajisté 

pozorným čtenářům není neznámé. 
  

Redakci dodal – MV – 
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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: 31. 1. 2019 
 

Bílý dá mat druhým tahem (10+7) 
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Red. 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. 


