
číslo 9 – září 
ročník XX. (2019) 

 
 

 
 

Kdo se zeptá, udělá ze sebe hlupáka na pět minut. 
Kdo se nezeptá, zůstane jím navždy. 

 
čínské přísloví 
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mráčky po nebi utíkají 

před bouřkou se zamykají 

 

bouřka k odemknutí se sníží 

mráčkům oči se klíží 

 

usnou brzy 

z nich tečou ohnivé slzy 

 

jsou všude 

jen bůh ví co bude 

 

Zuzka 
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ČTĚTE A ŠIŘTE DÁL 
 

Dny pro duševní zdraví v Psychiatrické nemocnici 
Kosmonosy 

10. - 12. 9. 2019. 
 
Akce navazuje na předchozí úspěšné ročníky a přispívá lepšímu 
porozumění duševně nemocným lidem. A také k vlastnímu rozvoji 
duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění. 
 
Připravili jsme program pro děti, studenty i pro dospělou veřejnost 
v každém věku. Dopoledne jsou připraveny tvořivé dílny a soutěže. 
Chystáme různé workshopy (hiporehabilitace, animoterapie, 
canisterapie, první pomoc, imaginace, relaxace, pohybová a taneční 
terapie, pilates, jóga, biblioterapie, trénink kognitivních funkcí atd.) a 
sportovní utkání (fotbal, nohejbal, petangue, kuželky, šachy). 
Nabídneme tvořivé dílny a atelier. Program zpestří koncerty (Patrik 
Dvořák, Hluchá parta). Letošní přednášky budou zaměřené na témata 
z oblasti sexuologie a výživového poradenství, chystáme informativní 
stánek věnovaný cvičení na venkovních fitness strojích. Přijdou i 
tradiční hosté z Věznice Rýnovice. Pozvali jsme letos i nováčky – 
Integrovaný záchranný systém Kosmonosy a Mladá Boleslav. 
  
Program je dostupný ke stažení na webových stránkách nemocnice  
www.pnkosmonosy.cz (volba: aktuality). 
 
Na akci bude navazovat reprezentativní profilová výstava děl pacientů 
v Galerii Pod Věží z ateliéru pod vedením MgA. M. Segerta ve dnech 
19. 9. až 13. 10. 2019. 
 
Přijďte na naše akce s Vašimi dětmi. Vezměte i přátele či rodiny. 
 

PN Kosmonosy 
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NAŠE AKTIVITY 
 
 

Sobotní klub 7. 9. 2019: Exkurse do sklárny – Slavia 
 

Sraz v 8:30 v Novém parku. Počet míst je omezen, s účastí mohou 
počítat pouze předem nahlášení. Vstupné 50 Kč. 
 
 

* * * 
 
 
Divadelní soubor NOPOĎ z Nového Boru vystoupí se situační komedií 
 

„AMANT“ 
 
v Benátkách nad Jizerou 9. 9. 19:30. Sraz už v 18:45 u vily terénního 
týmu. Nahlášení předem je nutné kvůli dopravě, vstupné 70 Kč. 
 
Těší se na Váš peeři. 

Bára (778 743 600), Jirka (777 365 238) 
 
 

* * * 
 
 

Cesty k sobě 
 

17. 9. 2019 od 18:00 
vernisáž umělecké tvorby klientů Fokus Mladá Boleslav 

 
Sbor českých bratří 

Českobratrské náměstí 123 
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Netolice na houbách 
20. 9. – 22. 9. 

Jižní Čechy. 
Ubytování ve 4lůžkových chatičkách, strava formou plné penze, cena 
cca 1000 Kč. 
Doprava služebními auty, odjezd – pátek 20. 9. ve 14 hodin. Sraz 
v Jaselské ulici. 
Kontakt: Pavlína Růžičková (778 712 227) 
 

- red - 
Změny programu nebo propozic a další akce sledujte na naší nástěnce. 

 
* * * 

 
ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 

Nenoste vysoké podpatky, škodí zdraví, varuje studie českých lékařů 
 
Dlouhodobé nošení vysokých podpatků podle studie odborníků 

z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy škodí kolenům a kotníkům. Experti doporučují 
výšku maximálně tři až čtyři centimetry. Na studii spolupracovali 
s univerzitou Hacettepe v turecké Ankaře, společně článek publikovali 
v odborném časopise PM&R Journal. 

-red- 
Zdroj: Česká televize 29-08-2019 

 
* * * 

 
OSOBNOST REGIONU 
 

24. července uplynulo sto let od narození prof. Jaroslava Kováře 
(v souladu s někdejšími zvyklostmi uvádím zkratku prof. tj. profesor 
jako pracovní označení středoškolského pedagoga, nejde tedy o 
akademický titul jako u profesora vysokoškolského). Jaroslav Kovář byl 
skvělý učitel na gymnasiu v Mladé Boleslavi, dnes známém jako 
Pekařovo gymnasium, a zhruba v první polovině šedesátých let i ředitel 
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školy (přesné údaje jsem ani na internetu nenašel; vím, že na funkci 
ředitele oficiálně resignoval ze zdravotních důvodů, ale podle 
hodnověrných informací už tehdy za tím stály i politické šikany). 

Sám sebe označoval za pamětníka třech 17. listopadů. Patřil totiž 
k těm vysokoškolským studentům, které okupanti 17. listopadu 1939 
odvlekli do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. 17. listopadu 
1968 podpořil stávku studentů proti nové okupaci. Pomsta 
„normalizátorů“ byla krutá. Prof. Kovář byl nejen vyloučen z KSČ, ale 
také vyhnán ze školství. Do odchodu do důchodu pracoval jako 
pomocná síla v Geodézii. (Sám mi to v době krátce po 17. listopadu 
1989 komentoval slovy: „To víte, Geodézie, to byla boleslavská 
Sibiř.“). Také prof. Vladimír Resl, nástupce prof. Jaroslava Kováře ve 
funkci ředitele gymnasia, skončil po čistkách u lopaty. 

Po převratu se prof. Jaroslav Kovář dočkal rehabilitace a zapojil se do 
veřejného a kulturního života v našem městě. I když léta, která nesměl 
učit, zůstala už navždy ztracená, a naši mladší spolužáci z gymplu přišli 
o možnost osobně poznat skvělého učitele. Já sám jsem v prvním 
ročníku osmiletého gymnasia 1969-70 v Mladé Boleslavi měl pana 
profesora na zeměpis. Pak bylo osmileté gymnasium úředně zrušeno, a 
když jsem se vrátil po dokončení devítiletky na gymnasium (čtyřleté), 
oblíbeného učitele jsem tam již ze známých neblahých důvodů 
nezastihl. 

Profesory J. Kováře a V. Resla jsme si stručně připomněli v Klubku 
2010/2 v souvislosti s francouzštinou (oba ji totiž učili) a členem naší 
redakční rady Lubošem Hluchým, rovněž někdejším žákem našeho 
gymnasia, který dodával do našeho časopisu cizojazyčné ukázky. 

Jsem rád, že právě nyní mohu přispět i vzpomínkou podrobnější. 
 

Jan Bázler 
 
 
P.S. Ve zprávách problesklo, že ve věku 99 let v srpnu zemřel pan 
Vojmír Srdečný, poslední žijící spoluvězeň prof. J. Kováře ze 
Sachsenhausenu. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Moje návštěva antikvariátu 
 
Slečna za pultem. 
Na stěně visí velká fotografie Jana Wericha a hned vedle Oldřich Nový. 
 
Já: Slečno, kolik stojí ty fotografie? 
Slečna: Těch dvou chlapů? 
Ano, těch dvou herců. 

Se musím zeptat. A to sou herci? 
Ano, to jsou, respektive za svého života herci byli.   
Vy opravdu nevíte, kdo na těch fotografiích je ? 

Nééé! 
Akorát toho s bradkou jsem viděla, jako malá, v nějaký pohádce.  

Vy jste studentka? 
Nóóó. Letos maturuju. 

Vzhledem k tomu, že letos maturujete, fakt nevíte, kdo je Jan Werich a 
Oldřich Nový? (Dobře, toho Nového bych jí odpustil) 

Nééé ! 
Hm. A chodíte například do kina nebo do divadla? 

To jako proč? Samozřejmě že nechodím! 
A co vás teda baví, když máte volno? 

Nóó, hlavně serfuju po internetu a poslouchám muziku. 
No? (S nadějí). A jakou muziku? 

Justina Biebera. Ten je prostě boží. 
Hm. A budete dál studovat? 

Nó. Vejšku. Chtěla bych studovat ŽURNALISTIKU. 
A PSÁT O SLAVNEJCH LIDECH.  TO BY MĚ BAVILO. 

 
Bez pozdravu, mizím v pražských ulicích a jen davy lidi kolem mi 
brání, abych nahlas neřval. 
Ten Novotňák (Pavel Novotný) měl pravdu: nic jiného si nezaslouží, 
než abychom je dnes a denně oblbovali bulvárem. Jejich mozkovna totiž 
již na nic jiného nestačí. 

Zdroj: internet, J. Cabadaj 
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Pozn. red. : 
Pavlem Novotným je zřejmě míněn český moderátor, starosta městské 
části Praha-Řeporyje a bývalý novinář. 
Komentář autora jsme zkrátili, místo toho opakujeme slova prof. Petra 
Piťhy: „Na přelidněných univerzitách se poflakují mladí lidé, kteří 
neměli odmaturovat, a žijí v líbezné symbióze s línými a 
nezodpovědnými učiteli, kteří ve svém druhém zaměstnání vydělávají 
peníze.“ (Zdroj: http://docplayer.cz/4880712-Prof-phdr-petr-pitha-
velka-iluze-ceskeho-skolstvi.html; podrobnější úryvek je v Klubku 
2018/8.)  
 

* * * 
 
 
HUMOR 
 

Opravený Konfucius: 
 
Ti, kdo pracují rukama, budou sloužit. 
Ti, kdo pracují hlavou, budou rozdělovat práci. 
Ti, kdo pracují hubou, budou vládnout. 

-k- 
* * * 

 
Jednoho dne řekla jedna moudrá žena: „Kašlu na to!“ 
A žila šťastně až do smrti. 
 
 
Povídá babička k druhé babičce: 
„Máňo, mně nevadí prodloužený odchod do důchodu, ale trochu mi 
vadí, že si nemohu vzpomenout, kde dělám.“ 
 
 
Vymysleli už cigarety bez nikotinu, kávu bez kofeinu, letadla bez pilotů, 
ale pořád se nedaří vymyslet vládu bez hlupáků. 
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Pravda je taká, že najlepšie na chudnutie sú zemiaky. 
Ale kopať, nie žrať! 
 
 
Niekedy sa každá žena cíti bezmocná. 
Našťastie jej rýchlo uschne lak na nechtoch. 
 
 
Včera jsem si vlezla na váhu a následně jsem ji strčila do kouta. 
Bude tam tak dlouho, dokud se neomluví. 
 
 
Chovej se jako princ, když chceš mít doma princeznu. 
Protože na vola čeká jenom kráva. 
 
 
Stres vzniká, když mozek nedovolí nakopnout někoho, kdo by si to 
zasloužil. 
 
 
Nudíš se ??? Pošli SMS ve tvaru „JSEM TĚHOTNÁ“ na libovolné 
telefonní číslo. 
 
 
Běduje paní před zrcadlem: 
„Jen se na mě podívej! Jsem stará, tlustá a ošklivá. 
Neřekneš mi aspoň něco, co by mě trochu potěšilo.“ 
Pohotově odpoví manžel čtoucí noviny: 
„Stále dobře vidiš!“ 
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INSPIRACE 
 

Jen hloupí vidí štěstí v tom, když něco mají – domy, auta, peníze. 
 

Bohatství není to, co máš v bance, ale co máš v srdci. 
 

Ti nejkrásnější lidé, které známe, jsou ti, kteří poznali porážku, poznali 
trápení, boj a ztráty – našli však východisko. 

Jsou to lidé, jimž je vlastní uznání a porozumění životu. 
Jsou plni soucitu, laskavosti a hluboké lásky. 

(http://citatem.cz/nejkrasnejsi-lide-jsou-ti-kteri-poznali-porazku/) 
 

Drahý vesmíre, 
nemám sice plnou peněženku, ale žaludek ano. 
Nemám spoustu přátel, ale pár dobrých jo. 
Možná nemám všechno, co bych chtěl, ale mám všechno, co potřebuji. 
Můj život sice není dokonalý, ale skvělý je! 
Děkuji ti! 

 
Žerty, legrácky, srandičky i vážné myšlenky opět hledali na Facebooku i 
jinde a snad to dobře vybrali 

Přádovi 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z června 
 
1. Dg7! 
 
1. - Kb6    2. Dd4≠,  
1. - e2    2. Df2≠,  
1. - cokoliv jezdcem 2. Da7≠. 
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Osud 
 

Když se život nedaří 
když jsou všichni žabaři 
když jsi sám jak plaňka v plotě 
chce se mi řvát nenajdu tě. 
 
Nechci kapra od vody 
těch jsou plny hospody 
nechci ani elegána 
nedávala bych ty rána 
 
Miluju tě platonicky 
je to stejný jako vždycky 
našetřil jsi na embéčko 
asi budu vždycky béčko. 
 
Stavíš němé barikády 
otáčíš se ke mně zády 
přesto jsi můj osud 
je to stejný dosud 
 
S osudem nic nepořídíš 
i když budeš zase třídit 
nikde nebudeš mít stání 
nejhorší je usínání. 
 

Evka 
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Trocha matematiky 
 

Některá čísla jsou sama druhou mocninou: 
1=12 4=22 9=32 16=42  atd. 

 

Jiná je možno vyjádřit jako součet dvou druhých mocnin: 
2=12+12 5=22+12=12+22 8=22+22 17=42+12=12+42 atd. 
 
A číslo 25 je nejmenší číslo, které lze jako druhou mocninu nebo součet 
dvou druhých mocnin vyjádřit 3 způsoby: 25=52=32+42=42+32. 
(Kdo si vzpomene na Pythagorovu větu, uvědomí si, že trojúhelník se 
stranami dlouhými 3, 4 a 5 – ať už metrů nebo centimetrů je vždy 
pravoúhlý - už staří Egypťané si tak vyměřovali pravý úhel.) 
 
Najdete nejmenší číslo, které lze jako druhou mocninu nebo součet dvou 
druhých mocnin vyjádřit čtyřmi způsoby? (Ti pilnější mohou zkusit 
najít i takové, které lze vyjádřit pěti nebo šesti způsoby.) 

-jkb- 
 

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. 


