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Lidé mají právo na svobodu, 
i když přitom dělají chyby. 

 
Jan Pavel II. 
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Cesta zeširoka vede 

Neví jestli mě svede 

 

Stromy se mi vlní 

Nevíš jestli sen se mi splní? 

 

Vítr fouká 

Myslíš že zjara pokvete zas louka? 

 

Až květiny zas pokvetou 

Přemýšlím 

Jestli s keřem se zapletou 

Zuzka 
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Oslavy 17. listopadu v Mladé Boleslavi 
 

V Galerii pod věží se v pátek 15. listopadu uskutečnil slavnostní křest 
knihy „Jak jsme v Boleslavi cinkali klíči“, která připomíná události 
listopadu 1989 v našem městě. Akci zahájil dětský pěvecký sbor 
Paprsek, který připomněl Martu Kubišovou a Karla Kryla. Náměstek 
primátora Daniel Marek poté poděkoval přítomným členům 
Občanského fóra, kteří před třiceti lety stáli v čele sametové revoluce 
v Mladé Boleslavi. Knihu přítomným představil radní Jaroslav Šebek, 
vedoucí kolektivu autorů, díky nimž mohla publikace vzniknout. 
Stěžejním podkladem, z něhož autoři vycházeli, byla publikace 
,,Boleslav po sametu“, která vyšla před deseti lety – jejím autorem byl 
dnes již zesnulý novinář Josef Donát. 

Do knihy své příspěvky a rozhovory poskytli aktivní účastníci událostí 
roku 1989 Vladimír Šťastný, Jiří Štěpánek, Karel Šulc, Marie Kautská, 
Antonín Jelínek, Petr Kadaník, Jana Šlechtová a Lucie Vernerová. 

Pan Petr Kadaník, ve svobodných volbách do městského zastupitelstva 
opakovaně zvolený místostarostou Mladé Boleslavi a později 
náměstkem primátora, byl u nás hostem za vedení města, když jsme 
později v roce 1997 slavnostně otevírali (tehdy pod hlavičkou České 
společnosti pro duševní zdraví) naši klubovnu v Novém parku. 

 
V Galerii pod věží byla při této příležitosti k vidění také výstava 

dobových fotografií Oldřicha Škáchy, kterou doplňují navíc fotografie 
z listopadových událostí v našem městě, které pořídil zdejší fotograf 
František Staněk. 

 
U pamětní desky obětem komunismu na náměstí Republiky 

uspořádalo město v neděli 17. listopadu vzpomínkové setkání k 30. 
výročí sametové revoluce, při němž řečníci připomněli i události 
v listopadu 1939. Na setkání za účasti představitelů města a desítek 
občanů zazněly projevy primátora Raduana Nwelatiho, historika Luďka 
Beneše a bývalého poslance KDU-ČSL Josefa Janečka. V jeho projevu 
padla zmínka i o politických vězních padesátých let, 
z mladoboleslavských jmenovitě o panu Zdeňkovi Toužimském. 
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Rovněž pan Toužimský, skaut a evangelík, blízký přítel rodiny 

Kocábových (a také fotograf) byl také naším hostem a vyprávěl nám o 
své cestě po USA, kam ho pozval jeho spoluvězeň Josef Korbel, 
významná osobnost mezinárodní křesťanské charitativní organizace 
Armády spásy (a otec Borise Korbela, známého amerického 
multimilionáře). 

Jak skauti, tak i věřící, spolu i s mnoha účastníky protinacistického 
odboje, patřili v padesátých letech k nejvíce pronásledovaným skupinám 
našich lidí. Nezapomínejme na ně! 

 
-red- 

Zdroj, podrobnosti a fotografie na https://www.mb-net.cz 
 

* * * 
 

Slova papeže Jana Pavla II., uvedená jako citát měsíce, zazněla 2. 
dubna 1987 na adresu diktátora generála Pinocheta při papežově 
návštěvě Chile. Jejich platnost je ale obecná. 

-red- 
 

* * * 
 

Nemusíte se mnou souhlasit… 
 
V redakci Klubka jakožto amatéři zápolíme neustále s chybami. 

Každou chvíli se objeví tu překlep (který unikl všem korekturám), tu 
pravopisná chyba nebo věcná nesprávnost. Ale kam se hrabou naše 
amatérské chyby na příšerné vyjadřování v našich médiích – a zdaleka 
nejde jen o taková, která mají hanlivou nálepku bulváru. 

Někdy to je pouze směšné, ale – například píše-li se hloupě o 
protinacistickém odboji – to už jednoho hodně vytočí. Nedávné výročí 
17. listopadu 1939 souviselo, jak známo, s demonstracemi 28. října, kdy 
nacisté zastřelili dělníka Václava Sedláčka a smrtelně zranili studenta 
Jana Opletala. No a o jeho následujícím pohřbu jsme se mohli dočíst 
následující blábol: „I když samotný pohřeb probíhal klidně, 
opletalovská pieta se zvrhla v další protest…“. 
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Na onoho redaktora by se hodilo oblíbené rčení skvělého herce pana 
Nárožného: „Který Němec vás naučil tak špatně česky?“ Když se řekne 
nebo napíše, že se něco zvrhne, rozumí se, že se něco, co začínalo 
pěkně, nakonec zcela ošklivě pokazí: „Večírek se zvrhl v bohapustou 
pijatyku“ nebo „demonstrace proti drahotě se zvrhla v rabování 
obchodů“ – tomu bych rozuměl. Nebo snad redaktor studoval tak pilně 
tehdejší protektorátní tisk, že z něj převzal nejen fakta, ale i nacistické 
vrchnosti poplatné vyjadřování? 

Jsou výrazy a slovní spojení, které se mi nelíbí, ale jaksi už jsem si na 
ně musel zvyknout. Na takovéto pokleslé vyjadřování si ale zvykat 
nehodlám. 

Jan Bázler 
 

* * * 
 

Pozor na šmejdy! 
 

O tom, jak různí podvodníci tahají z lidí peníze, se mluví i píše 
neustále. A protože se objevují nové a nové úskoky namířené proti 
lidem, kteří se neumí nebo nechtějí bránit, zřejmě se bude mluvit i 
nadále. 

Nová taktika šmejdů jsou krátké telefonní hovory, třeba zrovna na Váš 
mobil. Naleznete nepřijatý hovor z čísla například +242058570390 
+265888040576. Nenechte se mýlit, že čísla začínající dvojkou jsou 
Praha, protože jde o mezinárodní kódy (v našich příkladech +242, +265) 
zpravidla zemí z Afriky. Hovory generuje robot. 

Zásadně nezkoušejte na taková čísla zpětně volat, spojovací poplatky 
jsou značně vysoké – a šmejdi domluvení s operátory dostanou z Vašich 
promarněných peněz tučnou provizi. 

-k- 
 

* * * 
 
Pozorným posluchačům stanice ČR Plus neunikl 4. 12. v pořadu 

„Osobnost plus“ rozhovor Lucie Vopálenské s Pavlem Novákem 
z Fokusu Praha. 

-red- 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Píseň na hudbu z italského westernu „Tenkrát na západě“ 
kultovní hit Věry Špinarové 

 
Den se v růži skryl  
a z růže vůní bral 
tím jsi dlouho žil  
a kráse přísahal.  

Mám už v tváři smích 
to léta můžou být,  

s prázdnem slůvek tvých  
chci sotva v písních znít. 

To víš, že zůstanou,  
jak loukám tváře kvést, 

dál v knihách všech zázraků, 
mou písní zníš dál,  

to víš, že půjdem k nám,  
jak cestám zbývá jít, 
též dveřím, co zívají, 

jak náruč toužení,  
já dlaň tvou stále znám.  
To víš, sny zůstanou, 

a možná může nás hřát, 
zas dál pár slůvek tvých, 
když poznáš stůl a nůž. 

S příliš krásnou lží se loučit náleží, 
vítej k nám, vítej k nám, 

ten stůl tu máš, už náruč znáš, 
jak chutná prázdná číš, 

přijď zas k nám, ať sám už víš, 
jak ve dvou dá se žít, 

až přijdeš zpátky k nám. 
 

Pro Klubko vybral: Jiří Přáda 
Autor textu Zbyšek Malý 
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Silvestr od Vltavy a Labe 
 
Dva se baví ve vězení: 
„Za co sedíš?“ 
„Počmáral jsem Karlův most. A ty?“ 
„No, já jsem ho vyčistil.“ 
 
Moderní léky jsou hotový zázrak. 
Díky nim žena se zápalem plic může ošetřovat muže s rýmou. 
 
Jak si přivydělávají vodníci? 
Prodávají utopence. 
 

Sociologický průzkum 
Položili jsme v několika zemích následující otázku: 
„Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek jídla v jiných částech 
světa?“ 
Výsledek byl katastrofální: V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“. 
V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to „nedostatek“. Ve východní 
Evropě nikdo nevěděl, co je to „Váš názor“. V jižní Americe nikdo 
nevěděl, co je to „prosím Vás“. V USA zase nevěděli, co je to „v jiných 
částech světa“. 
 
Vnuk povídá dědovi: 
„Já mám mobil, tablet, počítač, internet. A co jsi měl ty, když jsi byl 
mladej?“ 
„Sníh na Vánoce!“ 
 
Potkají se dvě sněhové vločky: 
„Kampak letíš?“ 
„Do Tater, trochu si poležet. A ty?“ 
„Já do Prahy vyvolat paniku…“ 
 

Čtenáře zdraví Přádovi 
a to (pro ty, kdo to ještě neví) – z Mělníka 
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Valašský Silvestr  
aneb bonus k šachové úloze 

Motto dne: 
 
Ideální rozměry ženy: 90-60-90 (prsa, pas, boky). 
Ideální rozměry manžela: 90-60-40 (to znamená 90 let, 60 miliónů na 
kontě a 40° horečky) 

(B. Polívka) 
 
Z valašských múdrostí: 
• Najveselejší kocúr je taký, kerý dělá psí kusy.  
• Aj gdybys do Paříža osla dovédl, kůň z něho nebude. 
• Věř ně, do hroma - roba a pes majú byť dycky doma!  
• Ogara ožeň gdy chceš, cérku vydaj hneď jak možeš. 
• Gdyž ideš na vojnu, pomodli sa jednúc, gdyž ideš za moře, pomodli sa 
dvakráť. Ale gdyž sa žéníš, pomodli sa třikrát! 
• Nigdy nemáchaj sirkú v benzíně! 
• Sekerú ani pantokem okno neumyješ. 

 
* * * 

 
Milí přátelé z Klubka,  
je tomu už plných deset let co se ve vašem časopisu objevila poprvé 
moje úloha. A tak jsem k tomuto „jubileu“ sestavil dvojtažku, která 
symbolicky obsahuje právě tolik variant, v řešení je těch matů opravdu 
deset. Doufám, že v nastávajícím adventním čase i ona přispěje k vaší 
pohodě a do Nového roku 2020 Vám všem přeji z Valašska všechno 
nejlepší, ale především hodně zdraví.  

 
Stanislav Juříček 

kandidát mistra FIDE 
 
Kontrolní notace:  
□ Kg6,Df1,Vh4,Sa6,Se1,Jd3,Je8,Pc5,c6,f7 (10)  
■ Ke6,Vb7,Vh7,Sg7,Je2,Jg1,Pb5,b6,c7,e7,f2,h6 (12) 
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Kdyby květy třešně v létě 

bylo by líp na planetě 

kdyby vřeštěl xylofon 

chyběl by mu mikrofon 

 

Dneska vede polem cesta  

není z buše ani z města 

kolem stojí popelnice  

astry kvetou u márnice 

 

Zlatobýl si klidně křepčí 

na rumišti stojí vepřík 

a mně dřepčík píše textík 

kup si rychle nový svetřík 

 

Jsem však dcerka marnotratná 

rána mívám přísně vratná 

jako flašky od kofoly 

taxík na mě čeká v poli. 

Evka 
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NEPŘEHLÉDNĚTE 
 
O adventně-mikulášsko-vánočním klubu 7. 12. jistě všichni dobře vědí, 
psali jsme o něm již dříve. 
 
Další důležité akce v prosinci jsou následující: 
 
 
10. 12. Valná hromada 

Sraz v 9:00 na Novém parku. Konec cca 12h. 
 
 
18. 12. Besídka 
 - začátek v 9:00 a konec v 15:00 (Nový park). 
Malé občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na Vás, dorazte s dobrou náladou! 

Za pořadatele Jitka 
 
 
23. 12. 2019 
 
Ukázka canisterapie (rehabilitační působení speciálně cvičeného psa na 
nemocného člověka) od 9:00 do cca 11:00. 
Nenoste psíkům pamlsky a své vlastní domácí mazlíčky tentokráte 
neberte s sebou. 
 

* * * 
 
Mezi svátky provoz omezen nebude. 
 
Případné změny nebo upřesnění naleznete v naší klubovně na nástěnce. 
 
 

Tým sociální rehabilitace 
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Řešení úlohy z října 
 

SUDOKU je hlavolam japonského původu. Do volných políček je 
třeba dopsat cifry od 1 do 9 tak, aby v každém řádku, každém sloupci a 
každém ze čtverců 3x3 (jsou odlišeny barvou) byly zastoupeny všechny 
číslice 1 až 9, a to každá právě jednou – žádná nesmí být dvakrát a 
žádná nesmí chybět. 

V zadání v Klubku 2019/10 byla hrubá chyba (záměrně) a otázka 
zněla, jaká? 

Při správném zadání SUDOKU má mít jediné řešení, pokud má více 
řešení anebo naopak žádné, není to fér od autora vůči luštitelům. (Na 
rozdíl od úloh šachových, které – jak patrno z předchozího – více řešení 
mít smějí.) V zadání SUDOKU musí být aspoň 8 z cifer 1 až 9, chybět 
smí pouze jediná (při řešení pak vyplyne, kam se všude musí dopsat). 
V našem zadání chybějí 1 a 9, takže pokud existuje nějaké řešení, jsou 
už tato řešení aspoň dvě – pokud v jednom nahradíme všechny jedničky 
devítkami a naopak všechny devítky jedničkami, získáme ihned řešení 
další. Naše SUDOKU má skutečně právě dvě řešení (nikde ovšem není 
řečeno, že v podobném případě může být řešení ještě více nebo také 
vůbec žádné). 


