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Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí.  

L. Kumor 
 
 

Síla harmonie. 
 
 

 Velký německý filosof Hegel ve svém dvoudílném díle Estetika vyslovuje svůj názor 
na harmonii, ideál. Podle něho je ideál jednotou formy a obsahu. Když se zamyslíme nad 
tímto dospějeme k názoru, že má pravdu. Opravdu, je-li v harmonii tělo a duše, pak se nám 
jeví jako něco dokonalého, vyrovnaného, harmonického. Víme vždy v duši čím úpí tělo a tělo 
nám vždy rezonuje co zpívá v duši ?!? Ne vždy je tomu tak! Cíl – jednota formy a obsahu je 
někdy v nedohlednu, téměř nesplnitelné přání. Ale ten, kdo má v úplné souhře hmotnou část 
své osobnosti s jejím vzletným duchem, ten může říci, že jeho osobnost je harmonická, tedy- 
ideální!?! 
 
 Jak často, zvláště v nemoci a nejvíce v nemoci duševní tato harmonie se nám vzdaluje 
jako nedostižný sen, přelud. Nic v životě není zadarmo, téměř vždy se krása – ideál - sladění 
duše a těla, musí vypracovat. Úspěch je mnohdy těžce vydřený. Údajně, krásní lidé to mají 
v životě lehčí. Sláva a krása jde ruku v ruce. Sebejistý krásnější člověk bývá také úspěšnější a 
zdravější. A štěstí? K tomu se musíme také dopracovat, odvážným, schopným štěstí přeje. 
Ten, kdo si dobře rozumí sám se sebou propracuje se i ke zdraví i k harmonii i k úspěchu. Je 
to však někdy trnitá cesta, ale to je už takový život. Život je práce, láska, pravda, krása, to je 
atribut života, bez ní by život nebyl tím, čím je!! 
 
 

   Marie Ritterová 
 
 
 

Novinky z Prahy 
 

Dne 15.6. jsem vykonal služební cestu do Prahy na schůzi Komory duševně 
nemocných Národní rady zdravotně postižených ČR. Ta sdružuje jak všechny pobočky 
ČSDZ, tak i organizaci Kolumbus a byl přítomen i zástupce Self-Helpu z Ústí nad Labem. 

 
Chtěl jsem využít schůzky ke konzultacím našich interních záležitostí. Podařilo se mi 

dát řeč pouze s Honzou Svorníkem z Ostravy. Z vedení pobočky Praha nebyl přítomen nikdo 
– ing. M. Přibylová pracuje v NRZPČR, ale ve své pobočce je jen řadovou členkou. Jako 
místo bylo získáno pro tuto akci Edukační středisko Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
v ČR Praha 1 - Malá Strana (možná se od jmenovaného sdružení můžeme také něco naučit, 



přivezl jsem brožurku o jejich činnosti a dám ji k veřejné dispozici) – oprávněně si tak lze 
klást otázku, proč nebyl využit klub ve Zvonařově ulici. Jinak naši hostitelé jsou sami v nájmu 
u majitele domu, kterým je řád maltézských rytířů a který – v souladu se svým posláním 
poskytuje nemocným lidem pomoc. 

 
Hlavní referát přednesla Mgr. et Mgr. Lucie Ripová o potřebě celostátních aktivit 

organizací zdravotně postižených. (Využil jsem osobního setkání a opakoval jí i předsedovi 
Kolumba Mgr. M. Balábánovi pozvání k nám na říjnový nebo listopadový klub). Z důležitých 
myšlenek, které v referátu zazněly, vybírám skutečnost, že i neziskové organizace se 
profesionalizují. 

 
Dále se nám představila se nám Koalice pro zdraví zastoupená Mgr. Denisou 

Ševčíkovou a paní Janou Petrenko. Koalice pro zdraví není další zastřešující organizací, nýbrž 
organizací, která si klade za cíl zprostředkovávat dialog mezi různě roztroušenými 
pacientskými organizacemi na jedné stráně a státními orgány a úředníky EU na straně druhé. 
Koalice pro zdraví má potřebné profesionální zázemí, předává dále podněty od jednotlivých 
organizací pacientů např. kompetentním úředníkům ministerstva zdravotnictví a snaží se 
ovlivňovat i tvorbu legislativy. Narozdíl od jednotlivých pacientských organizací, které 
nezřídka tápou nebo jsou úředníky jen „ukecávány“ a odbývány, v Koalici pro zdraví vědí, na 
koho se konkrétně obrátit, a jdou důsledně za svým i naším cílem. 

 
Dal jsem do placu konkrétní problém s ukončením výroby Thioridazinu, který pro 

některé z nás znamená nutnost zanechat užívání osvědčeného léku. Bohužel, nemohl jsem 
tuto záležitost doprovodit žádnou statistikou, která by dokumentovala, jak je věc vážná. 
Nicméně zástupkyně Koalice se pokusí intervenovat, podle jejich názoru nejlépe přímo u 
výrobce (Zentiva) – mé poslední informace nasvědčují tomu, že se taková schůzka už chystá 
(a budeme-li mít zájem, i za naší účasti). 

 
Cesty jsem využil i k doručení našeho časopisu přítomným pravidelným odběratelům 

a jeden výtisk jsem věnoval našemu vzornému hostiteli, panu JUDr.Václavu Letochovi, jako 
malý projev vděčnosti za pomoc při organizaci našeho setkání. 

 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 

 
ZAJÍMAVOSTI 
 

Brazilský fotbalista Pelé otevřel v Řecku 
nový fotbalový stadion Škoda Arena 

   
Za přítomnosti brazilské fotbalové legendy Pelého proběhlo nedávno v Řecku slavnostní 
otevření nového fotbalového stadionu Škoda Arena fotbalového družstva Škoda Xanthi FC. 
 
Součástí je také špičkové tréninkové a kongresové centrum. Partnerem fotbalového klubu je 
řecký importér značky Škoda, společnost Viamar. 
 
Během slavnostního otevření si Pelé osobně vyzkoušel novou Škodu Octavii Combi. "Doma 
v garáži mám mimo jiné i Ferrari, ale jezdit s novou Octavií Combi by mne rozhodně bavilo," 
prohlásil poté. 

K. 



 
Zdroj: 13.6.2005, Tisková informace Škoda Auto     

 
Pozn. redakce: ŠKODA AUTO a.s. patří ke sponzorům naší pobočky. 
 
  * * * 

 
Více informací o Mladé Boleslavi a jejím okolí najdete na webových stránkách našeho 

města: 
 

http://www.mb-net.cz
 
Více informací o firmě ŠKODA AUTO a.s. na webových stránkách: 
 
http://www.skoda-auto.cz
 
 

Kviz k 5. výročí vzniku našeho časopisu 
 
Čtete Klubko opravdu pozorně a uchováváte si starší čísla? Následující malý test prověří, co 
jste si z Klubka dokázali zapamatovat. 
 
1. Klubko poprvé vyšlo v dubnu roku 2000. Víte, kdo byl tehdy v redakční radě? 
 
a) J. Koťátko, I. Nakov, G. Koucká, L. Jirků  
b) J. Bázler, I. Nakov, L. Jirků, J. Koťátko 
c) I. Nakov, J. Přáda, L. Jirků, G. Koucká 
 
2. „Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti 
nelíbí.“ – Tak zněl první citát měsíce na titulní stránce Klubka. Poprvé jsme je začali vybírat a 
otiskovat rok po založení – tedy od dubna 2001. Kdo byl autorem výše zmíněného historicky 
prvního citátu měsíce. 
 
a) Michel de Montaigne 
b) jde o norské přísloví 
c) Mark Twain  
 
3. Ani šachová rubrika nebývala pravidlem od samotného začátku. Umíte si tipnout, kdy jsme 
s ní začali? 
 
a) v listopadu 2000 
b) v listopadu 2001   
c) u příležitosti druhého výročí, tedy v dubnu 2002 
 
4. Jen tak mimochodem, kdo a odkud nám šachové úlohy posílá ? 
 
a) Jirka Ledvinka z Prahy 
b) externí dopisovatel –KV– 
c) Gustav Heczko z Ostravy 
 

http://www.mb-net.cz/
http://www.skoda-auto.cz/


 
5. Některým námětům byla v Klubku věnována pravidelná rubrika (tedy soubor článků 
otiskovaný ve více číslech po sobě jdoucích). Vyberte z následujícím možností naopak oblast, 
která předmětem pravidelné rubriky nikdy nebyla: 
 
a) fotbal  
b) kynologie 
c) orientální náboženství 
 
6. Evropský rok osob se zdravotním postižením byl vyhlášen na některý z minulých roků. 
Propagovalo jej také Klubko. Kdy? 
 
a) 2002 
b) 2003  
c) 2004 
 
7. Symbolem Evropského roku osob se zdravotním postižením byla 
 
a) pavučinka 
b) šachovnice 
c) slunečnice  
 
8. Jako citát měsíce se objevovalo někdy přísloví. Vybírali jsme přísloví od různých národů, 
vystřídala se jich celá řada. Umíte dát dohromady, čí přísloví jsme otiskli (od některých 
národů dokonce vícekrát): 
 
a) norské, turecké, italské, čínské, židovské, české, ruské 
b) turecké, italské, čínské, arabské, české, ruské  
c) řecké, italské, německé, arabské, české, ukrajinské 
 
Výsledky otiskneme v příštím čísle. Pro nejlepšího a nejpohotovějšího znalce je připravena i 
cena. 

Redakce 
 
 
 
 
 

Převratný objev nebo podfuk? 
 

    Psychowalkmany, odborně AVS (audiovizuální stimulace) přístroje jsou dnes dostupné na 
trhu. Jsou produktem kosmického a vojenského výzkumu (především NASA a  
PENTAGONU). Soustava se skládá z ovládací jednotky, kde jsou na čipu umístěné jednotlivé 
programy, například na relexaci, lepší spánek, zrychlení učení apod. a ze speciálních brýlí 
pulsují k uživateli jemné záblesky světelných frekvencí  a ze sluchátek uslyšíte specifické 
zvuky. Zvuky i světlo pulsují na určité potřebné frekvenci a  dokáží ladit mozek do různých 
činností. Například když nemůžete usnout z únavy, starostí, stresu přístroj vyladí mozek do 
stavu (frekvence), který odpovídá spánku bez nejmenších vedlejších příznaků či závislostí. Při 
pravidelném používání se schopnost a přizpůsobivost mozku v určitém směru zlepšuje takže 
za nějakou dobu usnete sami a lépe i bez AVS přístroje. 



 
   Lebeční elektrostimulace není nová metoda. Je třeba zdůraznit, že stimulace mozku 
elektřinou o nízké intenzitě není všelékem, avšak je ověřeno, že tato relaxační metoda může 
účinným působením na úzkost, depresi a nespavost hrát podpůrnou roli při procesu léčení. 
Popis funkce AVS přístrojů spočívá v odhalení, jak lidský mozek funguje. Při pomalé 
frekvenci dává pokyn k nabuzení a zvýšení energie. Moderní AVS přístroje mají k výběru 
desítky programů, jejichž úkolem je harmonizovat výkon celého mozku a stimulovat k lepší 
mozkové činnosti. Pro někoho slouží přístroj jako nástroj zvyšující kvalitu života, pro někoho 
doplněk k meditaci, jiný přístroj může používat k lepšímu zvládnutí očekávaných stresových 
stavů, někteří lidé ho budou vnímat jako podporu své tvořivé práce. 
 
    Přístroj má za úkol naučit člověka citlivěji vyladit sebe sama, lépe porozumět vlastnímu 
tělu. Zastánci přístrojů jsou přesvědčeni o tom, že AVS přístroje výrazně posunou hranice 
zdravotní kondice. 
 

Podle článku v MF Dnes zpracoval David Mišun  
 
  * * * 
 
NAŠE RECENZE 
 
Růžena Růžičková: 
Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně, 
ANAG 2004, Olomouc, 6. aktualizované vydání, 200  str., brož., cena neuvedena 
 
 O nebývalé šíři knih vydávaných našimi vydavatelstvími svědčí tato kniha. Její 6. 
vydání pak ukazuje na neschopnost našich zákonodárců zajistit alespoň na středně dlouhou 
dobu stabilitu našich zákonů. 
 Kniha je rozdělena na šest kapitol včetně úvodu a závěru, nechybí seznam použitých 
právních předpisů. Ve 2. části „Analýza současného stavu a právní úprava“ autorka uvádí 
např. jak založit neziskovou organizaci a jaké druhy organizací lze zařadit mezi neziskovky. 
Neznalého čtenáře, mezi které řadím i sebe, překvapí šíře typů organizací, které mezi 
neziskovky patří. Od politických stran a církví, státních fondů, nadací, veřejných vysokých 
škol, organizačních složek státu, VUSC, občanských sdružení, obecně prospěšných 
společností, příspěvkových organizací k České televizi a rozhlasu. V následující části o 
majetku vysvětluje autorka způsoby nabývání, správy, zdaňování majetku takových 
organizací. Upozorňuje na nevyřešené problémy našeho právního řádu především při 
nabývání majetku organizací, na jejichž majetku participuje územně samosprávný celek, kde 
existuje dvojí výklad. 
 Nejrozsáhlejší částí knihy je kapitola 4 o účetnictví a daních neziskových organizací a 
dokresluje ji kapitola 5 o řešení problémů daně z příjmů. Autorka je zřejmě inženýrka 
ekonomie, proto problematice dokonale rozumí a upozorňuje na možná úskalí. Situaci 
dokresluje její výrok z knihy, že některé neziskovky vůbec netuší, že nějaký zákon o daních z 
příjmu existuje. 
 Vzhledem k neustálým změnám zákonů, je na www.anag.cz k dispozici aktualizace 
knihy k 1.5. 2004, která má cca 9 str. PDF. 
Vadí mi, že autorka nebo spíše ten, kdo prováděl sazbu, vždy nerozlišuje graficky, kdy se 
zákon cituje a kdy vykládá nebo komentuje. Pozorný čtenář to však asi postřehne. Kniha je 
velmi užitečná, k ještě větší užitečnosti by prospělo, kdyby místo odkazu na zákon, tento 
zákon autorka přímo citovala. Možnou příčinou takového postupu, jsou časté změny zákonů a 



tak si čtenář najde sám nejaktuálnější znění zákona. Jako možný námět pro nové vydání, které 
se zřejmě již připravuje, by bylo zařazení kapitoly o získávání grantů nestátních neziskových 
organizací od našeho státu nebo evropských fondů, ale to je asi trochu jiná problematika, 
která není přímo tématicky blízká zaměření knihy. 
 Je třeba dodat, že autor tohoto článku není ani ekonom, ani právník. Jsem učitel 
matematiky a deskriptivy, ale jsem činný v oblasti neziskového sektoru. 
 V současné době je již v knihkupectví nové, aktualizované vydání. 
 
  

  -KV- 
 
Pozn. redakce: 
 
Autor článku na předchozích dvou stranách je externí dopisovatel našeho časopisu. 
Téma je pro většinu čtenářů našeho časopisu poněkud méně známé. O to více si zaslouží 
poděkování FOKUS Mladá Boleslav, jmenovitě Olín Čapoun a paní účetní Málková a 
Neumannová, které pro nás problémy okolo daní, statistických výkazů a vůbec celé účetnictví 
nezištně a fundovaně řeší. 
 
 

 * * * 
 
 
Řešení šachové úlohy z května: 
 
1. Da6  d3 
2.  De6 mat 
 
alternativně 
1. ...  Vg7 
2. De2 mat 
 
alternativně 
1. ...  Vc2 
2. Dg6 mat 
 
Zdroj: E. Mansfield, Morning Post, 1923 
 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262 
Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
(z finančních důvodů bude používán v omezeném rozsahu)) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  

http://www.fokus-mb.cz/


 
Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 

 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 

                 A  B  C  D  E  F  G  H 
 

Redakční rada : PhDr.Darja Kocábová, čestná členka redakční rady 
Vladan Přáda a Jiří Přáda, David Mišun, 

   Ivan Nakov, Marie Ritterová 
   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 
Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
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