
číslo: deváté 
září 

ročník VI. 
Hůře jest, když se nechce, než když se nemůže.  
 

přísloví z Haliče 
 

Program na II. pololetí roku 2005 
 
3.9. – pár slov a pár ukázek z léčby bylinkami 
 přednáší tradičně R. Kopalová, netradiční téma – léčivá koření 
 
1.10. – hostem bude ing. D. Kolářová, 

ředitelka PL Kosmonosy 
bude prostor na dotazy a připomínky, včetně kritických 
 

5.11. – program z našich vlastních zdrojů 
 
3.12. – jako každý rok 

adventní-mikulášský-vánoční klub 
 už se těšíme na PhDr. Darju Kocábovou 
 
 * * * 
 
7.1.2006 – opět tradičně bilancování minulého roku 

a volba rady pobočky – pár změn bude nutných, promyslete si své návrhy 
 

 
V plánu je rovněž návštěva zástupců sesterské organizace KOLUMBUS, která se 
zabývá obhajováním práv psychiatrických pacientů. Nabízeli jsme termín 1.10. nebo 
5.11. – dosud nám nebyl žádný termín potvrzen.  

 
 
 

 

Zářijové ozvěny 
 
Také máte z letošních dvou letních měsíců takový rozporuplný dojem jako já? Od 
léta čekáme opravdu letní krásné slunné dny, kdy zlatisté sluneční paprsky v nás 
vyloudí dobrou náladu, veselou mysl a starosti jaksi proplouvají pod břehem ozvěny 
z krásy a půvabu přírody, s níž počasí koresponduje. Prudké výkyvy tlaků nám 
starším už signalizovaly naše klouby, tu onde, tam onde něco v nás úpělo. No, 
nezoufejme, čeká zde ještě září, tedy babí léto, možná budeme příjemně překvapeni, 



přejme si to! Ale každý z nás si dělá pro sebe své „léto nálady “, tedy i špatné počasí 
by nám nemělo ubrat na vnitřní pohodě a radosti z každého nového rána. Dny 
bychom měli prožívat tak, jako bychom měli žít věčně. Snad jsme aspoň trochu 
načerpali psychických i fyzických sil a s odvahou půjdeme vstříc měsíci ve znamení 
Vah, a pomaloučku se budeme už obrňovat pro příchod podzimních, možná, 
plískanic a někdy také z toho spleenu. Hlavně s veselou myslí, nadějí a 
neutuchajícím elánem, jděme vstříc příštím snad hezkým dnům. 

 
Marie Ritterová 

 
* * * 

JUBILEA 
 
Dne 27.8.2005 se dožívá 50 let zakládající člen našeho společenství a pilný 
pracovník redakce Klubka, pan 
 

Ing. Jiří Přáda 
 

Srdečně gratuluje rada pobočky, 
kolegové z redakční rady a přátelé z letní školy aktivistů 

 
 
KLUBKO DĚTEM K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 
 
 
 

Sportem ku zdraví 
 
 
Kdo rád ráno vstává, 
ke sluníčku mává, 
s rozcvičkou si povyskočí, 
tomu také svítí oči. 
 
 
Do školy jde vesele, 
nemá vrásky na čele, 
učení mu dobře svědčí, 
věnuje mu všechnu péči. 
 
 
Potom po své školní práci, 
s kamarády míč si vrací, 
pak si sedne k učení, 
v noci o všem tiše sní. 
 
    A.S. 
 

 



 
 

 
Dobrá zpráva 
 
Škoda Auto a.s. je naším tradičním sponzorem. Dosud jsme jako  dar od této 

největší firmy našeho regionu obdrželi několik zánovních osobních počítačů, s nimiž 
rádi pracujeme. Například už se opět rozbíhá kurs výpočetní techniky. 

Protože jsme na tento rok neobdrželi dotaci ministerstva práce a sociálních věcí, 
obrátili jsme se s prosbou o finanční pomoc m.j. na Škodu. Podle posledních 
informací z personální oblasti firmy tato naše žádost byla kladně vyřízena. Darovací 
smlouva bude v nejbližší době bude podepsána panem Detlefem Wittigem, 
předsedou představenstva. 

Upřímně děkujeme vedení firmy Škoda Auto a.s. i pracovníkům personálního 
oddělení (zejména vedoucímu útvaru ZP p. ing. Pavlu Hlaváčovi a p. Mgr. Karlu 
Hoferkovi). 

 
RNDr. Jan Bázler 

předseda pobočky 
 

Informace o Škoda Auto a.s. naleznete na internetu: 
www.skoda-auto.cz 
 
 Informace o vzdělávacích zařízeních (vysoké škole a učilištích) najdete na 
adrese: 
skoly.skoda-auto.cz  
 

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

našeho města: 
 

http://www.mb-net.cz
 

Stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
k ukončení platnosti registrace léčivého přípravku 

Thioridazin 25 a Thioridazin 100 Léčiva 
 

Thioridazin patří mezi jedny z prvních antipsychotik určených k léčbě 
schizofrenie. V ČR byl Thioridazin 25 a 100 Léčiva indikován na kontrolu 
agitovanosti, úzkosti, napětí, těžší úzkosti a deprese při neurózách. Dále na léčbu 
Hungtingtonovy choroby, neklidu a stavů vzrušenosti u dětí, v geriatrii na zvládnutí 
symptomů deprese, úzkosti, agitace, tenze, poruch spánku a strachu. V poslední 
řadě byl indikován jako adjuvans při odnětí alkoholu a na kontrolu neztišitelné bolesti.  

Ve všech výše citovaných indikacích směl být používán jen u pacientů bez 
odpovídající reakce na jinou předchozí léčbu.  
       
 Potenciál thioridazinu prodlužovat QT-interval (přičemž tento efekt je závislý 
na velikosti dávky) a vyvolávat tak vznik srdečních arytmií či náhlou smrt je známý již 

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


delší dobu. Informace o těchto nežádoucích účincích je proto součástí stávajícího 
SPC (souhrn údajů o přípravku). Mimo jiné se v SPC doporučuje před zahájením 
léčby provést EKG vyšetření a vyšetření elektrolytů v plasmě a vyloučit tak pacienty 
s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.  
 V polovině loňského roku proběhlo na evropské úrovni přehodnocení 
bezpečnostního profilu léčivých přípravků s účinnou látkou thioridazin. Dostupné 
vědecké publikace týkající se prodloužení QT intervalu a rizika náhlého úmrtí během 
léčby thioridazinem indikují, že tyto nežádoucí účinky jsou mnohem častější u 
pacientů léčených thioridazinem v porovnání s ekvivalentními dávkami jiných 
antipsychotik. Zároveň z přehodnocení vyplynulo, že nepříznivý kardiální 
bezpečnostní profil thioridazinu není převážen žádnými výhodami, pokud jde o 
prospěch léčby a bezpečnost. 

Na základě analýzy nových bezpečnostních dat a dostupnosti novějších 
antipsychotik lze konstatovat, že rizika léčby thioridazinem v současné době mohou 
převážit nad jejími benefity.  
Thioridazin je plně nahraditelný ve všech schválených indikacích (novější 
antipsychotika, anxiolytika, hypnotika, analgetika a antidepresiva). 

Vzhledem k výše popsanému nepříznivému poměru prospěchu a rizik 
thioridazinu a s přihlédnutím k faktu, že se jedná o starší účinnou látku, která nepatří 
k lékům první volby, se Státní ústav pro kontrolu léčiv dohodl se společností Zentiva, 
a.s. o neprodloužení registrace léčivých přípravků Thioridazin 25 a Thioridazin 100 
Léčiva. Přípravek by měl být dostupný na trhu do března roku 2005. 

 
V Praze dne 17. 1. 2005 
 
 
 * * * 
 
Pozn. red.: 
 
Tento dokument jsme získali díky iniciativě ing. J. Svorníka z pobočky Ostrava. Ač je 
datován v minulosti, má pro nás zásadní význam. Z textu byla vypuštěna doporučení 
lékařům a pacientům, která jsou již převážně neaktuální. Samozřejmě, trvale platí 
zásada, že v žádném případě bez porady s lékařem nesmějí být vysazeny léky na 
předpis! 
 
NAŠE RECENZE 
 

Zuzana Polačková: Fundraisingové aktivity. 
Jak získat finanční prostředky od místní komunity, 

Portál, Praha 2005, 1. vyd., 120 str., brož.,  ISBN 80-7178-649-2, cena 192 Kč 
 
 Knih o fundraisingu není na našem trhu příliš mnoho. Já jsem zachytil před 
několika lety jen jednu a nečetl jsem ji. Nakladatelství Portál je známé vydáváním 
knih s problematikou psychologie, pedagogiky a činnosti neziskových organizacích. 
Touto knihou tak úspěšně zaplňuje mezeru na trhu. Bohužel autorka v úvodu 
přiznává, že ji k napsání knihy inspirovala během jejího pobytu v Anglii část knihy, 
kterou našla mezi vyřazenými knihami v místní knihovně. Připadá mi tak, jako by 
značnou část knihy autorka opsala. Doufám,že to není pravda, že se jen inspirovala 



 Autorka začíná vysvětlením slova fundraising jako zvyšování či budování 
fondu, resp. finančního obnosu, určeného k určitému cíli.. Kniha má dvě základní 
části. První je o metodách získávání prostředků a druhá popisuje hry, jejichž 
provozováním můžeme získávat peníze od veřejnosti. Bohužel ta první část je 
značně stručná a má jen cca 40 stran. Větší část knihy je tak věnovaná popisu her, 
které většina z nás zná. Tuto část jsem jen prolistoval, nepovažoval jsem za nutné se 
seznamovat s tím, jak nechat soutěžící hádat tři karty atp.. 
První část, od které jsem si tak hodně sliboval, má dvě kapitoly. První je o 
organizování akcí, druhá o metodách získávání peněz nebo darů v místě činnosti 
neziskové organizace. Bohužel některé informace v těchto kapitolách mi připadají 
banální, obecně známé nebo takové, které běžný inteligentní člověk dokáže vymyslet 
sám. Má to možná smysl jako základní informace pro začátečníky v neziskovém 
sektoru. Pro dosažení většího efektu pro čtenáře byla určitě vhodné podstatné 
rozšíření první části. Naštěstí autorka uvádí seznam literatury. 

Autorka je zřejmě poměrně mladá, a tak ji můžeme my starší odpustit 
eventuální nedostatky, které ostatně nejsou zásadní. Dá se předpokládat, že vydání 
knihy pro ni bude povzbuzení pro její další činnost a autorskou práci. Kniha je psaná 
dobrou češtinou a bez gramatických chyb nebo překlepů. Kniha je důležitá i 
vzhledem k omezeným prostředkům, které jsou k dispozici naším neziskovým 
organizacím ze strany státu a stále tak větší nutnosti diverzifikovat zdroje 
financování. 

 Autor článku není profesionální pracovník žádné neziskové organizace. S 
kolegy organizujeme Filmový klub v Pardubicích, který má za sebou 42. let. Po 
revoluci pak působí jako občanské sdružení. Takže se zajímáme i o možnosti získání 
dalších prostředků pro naši činnost. 

 
-KV- 

  * * * 
 

 Naše hudební pořady 
 
- budou po prázdninové pauze opět pokračovat. Ten nejbližší bych rád zařadil do programu „ 
Týdnů pro duševní zdraví“ s místem konání PL Kosmonosy. Vloudila se ovšem chybička, že 
jsem se naším přítelem Tomášem Adamem, který program Týdnů dává dohromady, minul – 
nejdřív jsem byl na dovolené já, nyní je on a vše upřesníme až po jeho návratu. Sledujte 
plakáty a naší nástěnku, tam se dozvíte více – nejen o našem příštím hudebním pořadu. 
 

RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky  

 
 
 
 
 
Máte rádi vtipy ? 
 
Baví se dva kamarádi: 
Hele, co bys dělal, kdybys načapal svou manželku v posteli s cizím chlapem? 
No, nejdřív bych mu rozlámal hůl, a pak zastřelil psa! 



 
Partyzáni se schovají před fašisty v jeskyni. Fašisti se zastaví před jeskyní a 
rozmýšlejí, kde jsou partyzáni. Tak jak si povídají, partyzáni jim dělají ozvěnu. 
Fašista: Kam se asi schovali? 
Ozvěna: Že by do lesa? 
 
Nebojte se, dostali jste se do rukou odborníka, utěšuje před nebezpečnou operací 
těžce zraněného řidiče zdravotní sestra. Náš pan doktor, než šel na medicínu, 
několik let pracoval v řeznictví. 
 
Paní, upozorňuje lékař manželku pacienta, váš manžel potřebuje klid! 
Já vím, pane doktore, sama mu to denně tisíckrát připomínám! 
 
Potkají se dva doktoři na hřbitově: 
Ale copak, pane kolego, také děláte inventuru? 
 
Policisté načapají zloděje. Nalezou si do služebního vozu a startují. Nic. Zkouší to 
znovu. A zase nic. 
Pak náčelník povídá: Radši si vystupte. 
Proč? My ty grázly nebudeme honit? zamračí se policisté. 
Ne, nebudeme. Ukradli nám pneumatiky. 

Čtenáře zdraví Přádovi 
 

 
 
 

Kviz k 5. výročí vzniku našeho časopisu - řešení 
Zakládajícími členy redakční rady byli v dubnu 2000 J. Koťátko, I. Nakov, G. Koucká, L. 
Jirků (1a). 
„Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti 
nelíbí.“ – první citát měsíce na titulní stránce Klubka v dubnu 2001 pochází od Marka Twaina 
(2c). Michel de Montaigne je autorem citátu z května 2001: „Mozek dobře uspořádaný je lepší 
než mozek hodně zaplněný.“ 
Šachová rubrika trvá od listopadu 2001, úlohy posílá G. Heczko z pobočky Ostrava (3b,4c). 
Pravidelná rubrika byla věnována kynologii a orientálním náboženstvím – nebyla věnována 
fotbalu (5a). 
Evropský rok osob se zdravotním postižením byl vyhlášen 2003 (6b) a jeho symbolem 
v Klubku byla slunečnice (7c). 
Jako citát měsíce se objevovalo někdy přísloví – konkrétně turecké, italské, čínské, arabské, 
české, ruské (8b). Norské přísloví (v kvizu figurovalo dvakrát) bylo pouhá léčka. 
 

Řešení šachové úlohy z července: 
1.  De2    (hrozí 2. Jf7 mat) 
 
1...    Dxe7 
2. Sd1   mat 
alternativně 1...  Vxe2 
2. Sc2   mat 
alternativně 1...  De4 



2. Jxe4   mat 
alternativně 1...  Va6 
2. Dxb5   mat 
alternativně 1...  c2 
2. Dxd2   mat  
 
Zdroj: N. G. van  Dijk, 1. cena Schweizerische Schachzeitung, 1963 
 
 
 
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  
 

Bílý táhne a dá třetím 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. 

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

