
číslo 4 – duben 
ročník XXI. (2020) 

20 let od založení našeho časopisu 
 

 
 

Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, 
je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti nelíbí. 

 
Mark TWAIN 
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Vážení přátelé! 
Toto číslo našeho časopisu mělo být číslem slavnostním. Bohužel 

k oslavám není čas ani důvod. Pandemie zákeřné nemoci nás zaskočila 
všechny, takže – pokud chceme brát vážně nařízení odborníků 
potvrzená vládou (a to my opravdu chceme!) – se nemůžeme ani scházet 
osobně. 

 
Dle informací z vedení FOKUSu (od MUDr. J. Stuchlíka, 23. 3.): 

 
Docházkové programy – (Nový park, dílny) – uzavřené. 
 
Chráněné bydlení – normální provoz 
 
Terénní týmy a CDZ – omezený provoz, s klienty, u kterých je 

to možné, kontakty po telefonu a mailu. Omezený počet case managerů 
v práci, ostatní pracují z domova. 

 
Dobrá zpráva je také, že nikdo z personálu FOKUSu není marod 

s koronavirem ani v karanténě. 
 
Milé čtenářky a čtenáři Klubka. Buďte na sebe a na své blízké 

opatrní, zejména ti, kteří jsou věkově starší a ti, kteří nejsou v dobré 
zdravotní kondici. Buďte na sebe vlídní. Vlídné slovo, když nemůže být 
vysloveno v osobním kontaktu, může nalézt místo v e-mailu, SMS 
zprávě nebo v telefonickém hovoru. Snad i toto, nečekaným způsobem 
mimořádné vydání našeho časopisu může aspoň trochu pomoci 
k lepšímu rozpoložení. Pokud se nám to podařilo, účel naší práce 
můžeme – bez zbytečné pýchy – považovat za splněný. 

 
Věřícím doporučujeme modlitbu a ať se modlí i za nevěřící. Ale i 

nevěřící mohou s důvěrou očekávat pomoc od matky přírody a doufat 
v sílu lidské solidarity.   

 
Jménem redakce 

Jan Bázler 
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Noc jsem probděla 

Prosím mohla bych dostat anděla? 

Anděla či skřítka snad že víla? 

Ach ta víla 

Proč je bledá bílá? 

Vodní žínka 

V lese spinká 

A co vodník 

Ještě má dušičky? 

Nevím 

Možná že spíš ručičky 

A co bludičky? 

Tančí kolem dokola 

Prosím dostat mohla bych anděla? 

Zuzka 
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Jubilejní číslo našeho časopisu obsahuje vedle nově 
otištěných článků a básniček také retrospektivy z našeho 
redakčního archivu. Pro snazší orientaci čtenářů je uvádíme 
nadpisy v kurzivě. 

 
Citát měsíce 
- jsme začali otiskovat přesně rok po založení našeho časopisu. Ten 

úplně první se objevil na titulní stránce v dubnu 2001 a byl od Marka 
Twaina. Zcela výjimečně ho dnes – a to záměrně - otiskujeme znovu. 

 
Šachovou úlohu 
- jsme poprvé zveřejnili v listopadu 2011 díky zásilce od Gustava 

Heczka z Ostravy. Později to byl občas i nějaký jiný hlavolam. 
Před tím bývala na zadní straně dekorativní pavučinka. Pro 

pamětníky i ty mladší ji reprodukujeme znovu v původní velikosti. 
 

* * * 
 
O čem jsme psali v prvním čísle před dvaceti lety 
 

Ze stoletého kalendáře 
 

Čím dříve v dubnu rozkvete trnka, 
tím dříve ženci povezou zrnka. 
 
Když měsíc v dubnu jasně svítí, 
pomrzne v noci veškeré kvítí. 
 
Hod Boží velikonoční a Velký pátek deštivý, 
dělají rok žíznivý. 
 
K dobrému skutku netřeba více, 
než špatné paměti a dobrého srdce. 
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Sníh dopadá na louku 

To je srnka na tom palouku? 

 

Po té louce běží  

Musí utéct sněží 

 

Sníh na louce leží 

Do dálky se třpytí 

Když měsíc na něj svítí 

 

Při úsvitu má barvu červánků 

Možná až k ránu vejde ti do spánku 

 

Mráz štípe nás do tváří 

To jsou slzy na tvém polštáři? 

 
Zuzka 
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O čem jsme psali před víc než 15 lety 
 

„Když se dostanu do nepříjemné situace, pokud se dá proti ní 
něco udělat, tak to udělám. Když se nic dělat nedá, pustím to z hlavy. 
Nikdy si nedělám hlavu z budoucnosti, protože neznám nikoho, kdo 
by uměl předvídat, co se v budoucnu stane. Taková spousta sil může 
naši budoucnost ovlivnit! Nikdo neví, co ty síly vyvolává, ani je 
nemůže pochopit. Tak proč si kvůli nim dělat starosti?“ 

 
K. T. Keller, exprezident firmy Chrysler 

Po opakované otištění důrazně doporučil Jiří Přáda 
 

* * * 
 
O čem jsme psali přesně před 15 lety 

DESIDERATA 
Jdi pokojně hlukem a spěchem. Pamatuj si však, jaký mír může být 

v tichu. Aniž by ses lidem vzdával, buď s nimi v co nejlepším vztahu. 
Svou pravdu říkej tiše a jasně a naslouchej ostatním. I těm, kteří jsou 
slabí a nevědomí, i oni mají svůj životní příběh. Vyhýbej se hlučným a 
agresivním lidem, neboť zatěžují duši. 

Pokud se budeš srovnávat s ostatními, můžeš se stát ješitným a 
zahořklým. Protože vždy budou větší i menší lidé, než jsi ty. Měj radost 
ze svých úspěchů i ze svých plánů. Zajímej se o svou životní dráhu, 
jakkoliv prostou. Je to skutečné vlastnictví v měnící se prozřetelnosti 
času. Cvič obezřelost ve svém podnikání, neboť svět je plný podvodů. 
Ale nechť tě to nezaslepí k dobrotě, která je. Mnoho lidí usiluje o 
vysoké ideály a všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou, zejména 
nepředstírej city. Nebuď ani cynický ve vztahu k lásce, neboť tváří 
v tvář suchopárnosti a rozčarování je stejně nesmrtelná jako tráva. 
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Přijímej s vlídností moudrost přibývajících let a ladně se vzdávej věcí 

mládí. Živ a posiluj sílu své duše, aby tě chránila před náhlým 
neštěstím, ale netrap se představami. Mnoho strachu se rodí z únavy a 
samoty. Přes zdravou disciplinu buď jemný sám k sobě. Jsi dítětem 
vesmíru stejně jako stromy a hvězdy. Máš právo zde být. Ať už ti to je 
nebo není jasné, není pochyb o tom, že vesmír se rozvíjí tak jak má. A 
proto buď usmířen s Bohem, jakkoliv si ho představuješ a jakékoliv je 
tvé úsilí a směřování, v hlučném zmatku života buď v míru se svou duší. 
Se vším pozlátkem, úmorností a rozbitými sny, je to stále krásný život. 
Buď opatrný a usiluj o štěstí. 

 
Nalezeno v kostele sv. Pavla v Baltimore s datem 1692. 

 
k tisku připravila Martina Zelená 

 
* * * 

 
O čem jsme psali před 10 lety 
 

 
NAPSALI NÁM 

 
Děkuji Vám za pravidelně zasílání informací o Vašem "Klubku". 
  
Jsou tam rozhodně zajímavé příspěvky, glosy i citáty. 
Tak trochu jsme si vzali vzor a připravujeme občasník pro seniory, 

někdy se zadaří, někdy je spokojenost menší, ale náš elán nám zůstává. 
  
Mějte jen a jen příjemné dny příští. 
 

Zdraví Vás a hodně zdraví přeje Helena Bubnová 
(autorka byla koordinátorkou projektu „Zdravé město“, 

 magistrát Ml. Boleslavi) 
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ZRNKA MOUDROSTI 

5 rad do života: 
 

Než začneš mluvit, poslouchej. 
Než něco utratíš, vydělej. 
Než něco napíšeš, mysli. 

Než s něčím sekneš, zkus to. 
Než umřeš, žij … 

Na čtenáře myslí 
Přádovi 

 
* * * 

HISTORIE 
 

7. březen 2020 byl dnem významného jubilea – 170. výročí narození 
T. G. Masaryka, jednoho z největších Čechů a vlastně i největších 
Slováků. Jubileum stihli oslavit i představitelé našeho města položením 
věnců k sousoší T. G. Masaryka a E. Beneše na Náměstí republiky. 

A my si kromě presidenta Osvoboditele můžeme a musíme 
vzpomenout zároveň i na našeho Jardu Kocveru, který se narodil před 
77 lety. 

-red- 
* * * 

 
O čem jsme psali před 5 lety 
 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha v sousedství mladoboleslavského 

letiště bude slavnostně otevřeno 12. dubna 2015, běžné prohlídky 
začnou od pondělí 13. 4., kdy budou také uvedeny do provozu webové 
stránky nového muzea pod odkazem www.lmmv.cz. 
 
Pozn. red.: Výše uvedený webový odkaz je funkční, takže ti, kdo mají 
přístup k internetu, se mohou na zajímavé exponáty podívat i přes 
zavření muzeí aspoň na dálku. 
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Psali jsme o těch, na které nechceme zapomenout 
 
Ke smutným, ale zároveň mimořádně důležitým povinnostem naší 

redakce patřilo a patří napsat něco o našich zesnulých přítelkyních a 
přátelích a stejně tak i o zesnulých významných osobnostech. Každý 
člověk je jedinečný a ve společenství jeho blízkých po něm zůstává 
mezera. Někdy se třeba smutná zpráva opozdila, a tak naše redakce 
reagovala až v následujícím čísle (u Lojzy Kříže to trvalo ještě déle). 
Vždy jsme se snažili hlavně o to jednak nemlčet, jednak napsat něco 
lepšího, než by bylo pouhé mlčení… 

 
Jaroslav Kocvera  (+ 1995, náš článek pro časopis „Můžeš“) 
František Trhoň  (+ 10. 1. 2004, Klubko – 2/2004) 
  hudebník, pedagog, radní Ml. Boleslavi 
Martina Zelená  (leden 2005) 
Antonín Zimmermann (říjen 2005) 
Petr Dědeček   (+ 20. 12. 2005, Klubko – 2/2006) 

pacientský aktivista v České Lípě 
Josef Ťupa   (květen 2006) 
Josef Hlouch   (+ 21. 3. 2008, Klubko – 4/2008) 
  kanovník, emeritní arciděkan v Mladé Boleslavi 
ing. Vladimír Přibyl  (prosinec 2008) 
MUDr. Pavel Baudiš, CSc. (+ 14. 4. 2011, Klubko – 5/2011) 

  vedoucí pracovník Psychiatrického centra Praha 
Ivan Zdeněk Mastník (srpen 2013) 
O. Dvořák   (září 2013) 
Alois Kříž   (leden 2014) 
Richard Hes   (+ 17. 2. 2014, Klubko – 3/2014) 
  taneční umělec, rodák z Ml. Boleslavi 
Luboš Hluchý  (+ 26. 1. 2015, Klubko – 2/2015) 
Gustav Heczko  (březen 2015) 
  dlouholetý funkcionář ČSDZ – Ostrava 
Dagmar Šlamháková (+ 15. 6. 2015, Klubko – 7-8/2015) 
Jan Jaroš   (+ 31. 1. 2017, Klubko – 2/2017 a další) 

výkonný ředitel spolku KOLUMBUS 
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Pavel Nakov   (+ 17. 6. 2017, Klubko – 7-8/2017) 
  rodičovský aktivista, funkcionář ČSDZ – Ml. Boleslav 
Ing. Mgr. Alfred Kocáb (+ 15. 3. 2018, Klubko – 4/2018) 
  duchovní, disident, přítel našeho společenství 
Jan Čiňovký   (březen 2020) 
Jiří Scholz   (březen 2020) 
 
Smutek pomine, ale naše vzpomínky zůstanou živé … 
 

* * * 
 
Bohužel, dříve než jsme se nadáli, historie našich drahých zesnulých 

se dočkala nového pokračování: 
 
Naše řady opustil 
 

 
Václav Fogl 

 
Chodíval mezi nás spíše nepravidelně, přivalil se vždy jako velká 

voda a pak o sobě zase dlouho nedal znát. 
Jezdíval k nám z Kněžmosta svým vozem, skoro už veteránem, dokud 

mu to jeho technický stav dovoloval, a pomáhal s ním zajistit i dopravu, 
třeba na setkání v Línech u Štefana. 

Měl i své podnikatelské aktivity, ne vždy úspěšné, ale nebyl strašpytel 
a nedal se odradit neúspěchem. O tom svědčí i jeho podpis pod Chartou 
77. Mladší přátelé si to neuvědomují, ale něco takového vyžadovalo 
odvahu. 

Nápad, že bychom mohli vydávat časopis, měl ještě dávno před tím, 
než k založení časopisu doopravdy došlo. 

Účastnil se také fotbalových turnajů za FOKUS, nejdříve jako hráč, 
později už jen z trenérské lavice. 

 
Vašku, budeš nám chybět … 
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-red- 
 
 

 
 
Ach vílo 

On pláče 

Zmokla ti křídla ptáče 

 

Ach vílo 

Utišit se nedá 

Svoji duši marně hledá 

 

Z motýlích křídel padá prach 

Vílo nechoď  

Mám strach 

 
Zuzka 
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