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Kdo dobře poslouchá, 

dobře mluví. 
Ptahhotep 

 
Autorem citátu měsíce je vysoký úředník egyptského faraóna ze 3. tisíciletí před Kristem. 
 

 
 

Pousmání léta. 
 

 Měsíc máj, měsíc lásky otevírá zelenými provoněnými dveřmi bránu létu- měsíci 
červnu. Červen, měsíc růží, dozrávajících jahod je provoněný vůní květů, růžových poupat a 
už už nám připravuje vše k toužebně očekávanému létu. Z máje do léta je už jen pokrůček a 
také vpravdě letní už někdy sluníčko láká k hrám. Příroda je celá rozjitřená zelení, rozkvetlá 
hýřící nádherou. Neuzavírejme se doma, nehovme svým spleenům, ale ponořme se v lůno 
zelené přírody, vonící dodá našim smyslům nový dech a naší duši se uleví po tíživých 
mnohdy dnech. Naučme se žít v souladu s přírodou, to jediné nám může dát smysl i v našem 
denním konání. Vnímejme citlivě a pozorně proměny přírody i času a ukotvujme v sobě to 
pradávné kouzlo, které příroda dává nám lidem, pokud s ní žijeme v harmonii a souladu. Po 
měsíci lásky vplujme rytmicky i do měsíce června, to už čeká na jeho konci ověnčené léto.  
 Žijme krásným okamžikům, přes ně se přeneseme i do nadějnější budoucnosti, léta i 
dále, jak jde čas…. Znáte tu starou krásnou píseň- zastavte čas aspoň do pondělí, zbořte tu 
hráz, jež nás oba dělí…Ať nás nerozdělí nic, ani čas, jděme svým tempem….stále, spolu!! 

 Marie Ritterová 
 

* * * 
 

Děkuji všem členům pobočky, přátelům a příznivcům za blahopřání ke svým 50. 
narozeninám. Všem jmenovitě poděkovat nemohu, tak aspoň za všechny jmenuji Jirku 
Scholze, který mi přinesl krásný svícen (nechal jsem ho v klubu, tam bude sloužit lépe), Marii 
Ritterovou, která zvládla organizaci malé oslavy na velkém klubu na jedničku, Luboše 
Hluchého a jeho grafický list, a rodinu Nakovových, kteří mi poslali opravdu krásné 
blahopřání. Ještě jednou upřímný dík. 

 
Jan Bázler, předseda pobočky 

 

Nemusíte se mnou souhlasit, ale … 
 

Nedávno jsme mohli v televizi sledovat protest studentů medicíny proti vládním záměrům 
změnit universitní nemocnice na akciové společnosti. Na studentech mě zaujalo zejména, že 
jejich vystoupení nepostrádalo humor, tolik vzácný v prostředí politických sporů. 
Problematice universitních nemocnic osobně nerozumím, studoval jsem na universitě jiný 



obor. (Bylo to v letech 1977-82, jen tak mimochodem: vzpomínám si, že moudré ministerstvo 
školství tehdy chystalo nový vysokoškolský zákon a velmi se snažilo, aby jim do toho moc 
nemluvili rektoři, děkani a jiné živly nekalé.) Z podpory, kterou akci studentů projevili páni 
profesoři MUDr. Klener a MUDr. Pafko, za nimiž v jejich oboru stojí řada vynikajících 
výsledků, mohu ale i jako laik snadno pochopit, že zde opravdu jde o něco důležitého a 
vážného. 

Ministr MUDr. Julínek se nechal slyšet, že (zhruba řečeno) jej překvapuje, že se mladí 
mohou takto stavět proti pokroku. A tady mi už opravdu zatrnulo. Vybavily se mi totalitní 
učebnice dějepisu, kde se psalo, že proti tzv. vítěznému únoru se postavila „hrstka reakčních a 
svedených studentů“. Ministr Julínek nejenže jinak smýšlející považuje automaticky za 
nesvéprávné hlupáčky (takto uvažuje většina našich politiků), ale dokonce nasazuje sytý tón 
předlistopadového kádrováka a rozdává nálepky, kdo je pokrokový a kdo reakční. A to je rána 
pod pás, podle mého soudu – i v našich podmínkách špatné politické kultury – dost ošklivá. 

Existuje jakási historka o tom, jak někdy za středověku jeden sedlák poslouchal latinskou 
hádku dvou šlechticů. Ač jim nerozuměl ani slovo, poznal spolehlivě, kdo z nich není v právu 
– podle toho, že jeden začal toho druhého okřikovat. Myslím, že tato příhoda může být velmi 
poučná, i když latinu vystřídal „newspeak“ politických frází. 
 

Jan Bázler 
tentokráte jako soukromá osoba 

 

Kam razíš, kámo ? 
 
8. 00 h   Jdu do školy 
14. 00 h   Po škole do parku, máme sraz u laviček 
18. 00 h   Co večer ???, na kino nemáme 
20. 00 h   V televizi zas nic nedávaj 
 
   Co je to streetwork? 
Streetwork je sociální služba, v rámci které streetworkeři kontaktují jednotlivce nebo skupiny 
v jejich v jejich přirozeném prostředí. Mnoho dospívajících zažívá obtížné životní příběhy a 
situace, které nechtějí nebo nedokáží řešit. Streetworkeři se snaží těmto mladým lidem 
zprostředkovat pomoc přímo na místech, kde tráví většinu času, v ulicích, parcích, klubech, 
hernách, na zastávkách a nádražích.  
 
   Nízkoprahový klub? 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít 
nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Pro pobyt 
v klubu není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a strávit čas ve 
společnosti vrstevníků. Navíc je tu i šance se poradit s odborníky o problémech, které mladé 
lidi tíží.  
 
MY takový klub máme X let. Za tu dobu jsme prožili spoustu báječných dní, ale byly i špatné, 
na které chceme zapomenout. Je to namáhavá práce, proto bych chtěla poděkovat  paní 
Ritterové, která pracuje a věnuje svůj život klubu.  
Další poděkování patří „ Všem klubákům“, kteří se účastní Velkých sobotních klubů. 
 

Eva Prskavcová 
 
PS: Největší díky patří panu Bázlerovi, je to náš nejmilejší předseda. 



Z REGIONU 
K aktuální úvaze Evy Prskavcové doplňujeme: Zástupci vedení města a úředníci magistrátu 
navštívili nízkoprahová zařízení v Praze a Liberci, aby načerpali zkušenosti a inspiraci pro 
vznik podobného zařízení v Mladé Boleslavi. Vznik nízkoprahového zařízení zde patří 
k prioritám, které vzešly z komunitního plánování. Podrobnosti o přípravě tohoto důležitého 
projektu najdete na internetu (pozorný čtenář si na fotografiích z jednání jistě všimne i Evy 
Prskavcové, která zastupovala naše sdružení). Doporučujeme stránky Ml. Boleslavi 

http://www.mb-net.cz 
Gustav z Ostravy - a s ním i další esperantisté jistě uvítají, že stránky našeho města jsou 
k dispozici také v Esperantu.  -red- 
 
DALŠÍ NÁMĚTY PRO UŽIVATELE INTERNETU 
 
V našem časopise jsme opakovaně upozorňovali na nebezpečí, které pro lidi duševně 
nemocné (respektive i pro lidi dosud „zdravé“, avšak potenciálně ohrožené duševní nemocí) 
představují drogy, nevyjímaje ani – byť zcela legální – alkohol. 
Zajímavý pohled na tento problém najdete na: 

http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz/Default.aspx
Zdroj: Mgr. J. Styblíková, VIDA Centra 

 
Občanská sdružení Slunečnice (z Děčína) a Pohoda (z Prahy) upozorňují veřejnost, že se v 
České republice objevují výrazné trendy na oslabení nevládního občanského sektoru (a to v 
rozporu s deklaracemi), který je jednou z mála skutečně účinných pojistek zdravého vývoje 
naší demokratické společnosti. Z jejich iniciativy byla založena krizová skupina 
neziskových poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Další informace získáte na novém 
webovém portálu  www.aneposs.cz
Nejnovější informace je pro uživatele sociálních služeb, že mohou svými názory přispívat do 
diskusního okruhu „fórum uživatelů“. 

Zdroj: Martin Zíka, místopředseda Slunečnice 
 

 
 

Náš pobyt v Tunisu. 
 

 Již mnoho měsíců předem jsem se velmi těšil na naše dobrodružství v Africe a to 
konkrétně na ostrově Djerba. Každá změna v životě člověka přináší pozitivum. Zvláště když 
jsem mohl poprvé poznat Afriku, se svými klady i zápory. Na psychiku dobře působí změna 
klimatu k teplejšímu a taky jiní lidé, kraj i mentalita.  
 Odlétali jsme 6. 5. brzy po ránu, už v 8 hodin a 10 minut. Let trval  dvě a půl hodiny, 
letadlo i posádka bylo arabské. Piloti s námi velmi prudce při vzletu začali stoupat  A během 
letu jsme se občas dostávali do turbulencí, ale personálu jsme nerozuměli, mluvili totiž 
anglicky. A také jsme byli zatíženi povinností, a to vyplněním vstupních vízových karet.  
 Hotelový komplex, kde jsme byli ubytováni byl nádherný. Všude bylo plno 
exotických dřevin i květin, kde také žili chameleoni, gekoni i jiný hmyz.  
 Já jsem byl ubytován s Přádou a Scholzem. Náš pokoj byl super, byl orientován do 
prosluněné exotické zahrady.  
 Co se týče koupání, tak bylo lepší u našeho hotelu, kde byla nádherně azurová jezírka 
nebo-li bazény. V moři jsem se za celý pobyt nekoupal. Byl zde neustále prudký vítr a písek 
na pláži byl jemný jak krupice a neustále se dostával do očí a v moři byly navíc skryté útesy, a 
bylo zkalené.  

http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz/Default.aspx
http://www.aneposs.cz/


 Já si užil zdejší pobyt nejvíce svými každodenními cestami do přírody a to na lov 
brouků. Krajina zde byla suchá. Protkaná množstvím palem a jiných zelených dřevin. 
Především zde kvetly bodláky i květiny a rostliny, kde se nacházelo množství brouků. 
 Velmi mne potěšil náš celodenní výlet na pevninu a to na Saharu. Jeli jsme do 
Malmaty, kde byly zvláštní podzemní stavby. Také jsme navštívili nádhernou pouštní oázu 
DOUZ, kde se nacházel velký eukaliptový háj a nádherná palmová oáza, kde rostla svěží 
tráva. Také jsme zde podnikli cestu na velbloudech a tak poznali velké kouzlo Sahary i se 
svojí tajemností i mámivým větrem, který zabodával částečky písku do očí. 

Jinak celý pobyt dopadl dobře, také díky vynikajícímu jídlu bez vážných zdravotních 
komplikací a přinesl nám mnoho spokojenosti, také díky péči paní Matějíčkové. Všichni jsme 
se vrátili v pořádku a nadšeni domů. Také trochu obtěžkáni místními atraktivními suvenýry, a 
to 13. května 2008. 

Roman Kurian 
 

* * * 
 

Z DOPISU MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. JULÍNKA, 
ŘEDITELŮM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

 
„… ministerstvo zdravotnictví registruje množící se stížnosti na neoprávněné vybírání 
regulačních poplatků některými lékaři. Nejčastější praktikou je snaha vybrat regulační 
poplatek při minimálním kontaktu pacienta s lékařem (vypsání nebo jen vyzvednutí receptu, 
dokonce i třetí osobou, sdělení rozhodnutí o odeslání ke specialistovi, předání dokumentace 
atd.). Je zřejmé, že někteří lékaři kryjí tyto praktiky podvodným vykazováním kontrolního 
vyšetření. Registrujeme i jiné nekalé postupy, ať už jsou úmyslné či neúmyslné, např. v 
nemocnicích. Na základě těchto informací od pacientů je zjevné, že dochází k nezákonnému 
jednání, či dokonce k zpronevěřování peněz z veřejného zdravotního pojištění. Obsahem 
stížností je často i nespokojenost s prací zdravotní pojišťovny, kde se občané nemohou 
dovolat zastání. 
… důrazně Vás žádám, abyste okamžitě zavedl stížnostní agendu, zejména pro oblast 
regulačních poplatků, a abyste o možnosti si stěžovat informoval dostatečně své pojištěnce.“ 

 
Dopis reaguje na upozornění „Koalice pro zdraví“. Plný text dopisu, který nám zaslala  Mgr. 
Styblíková z VIDA center, je k dispozici u nás v klubovně.    
  - red – 
 
 

Letní období 
 

 Vážená paní Gréto, 
 Blíží se nám léto. 
 Nastává čas dovolené,  
 Každý má své vyvolené. 
 
 Je to k smíchu ještě 
 Může být i trochu deště. 
 Na zemi je plno zloby,  
 Chutnají nám letní plody. 
 
 Kvetou nám i listnáče 



 Do vody skákají i pleskáče. 
 Dejte pozor na jablka Ančičku 
 Mějte raději úsměv na líčku. 
 
 

Příjemnou dovolenou  
přeje JOSEF POLÁK 

 
* * * 

 
 
 

Komponovaný pořad z díla básníka a písničkáře Karla Kryla se uskutečnil v knihovně 
Psychiatrické léčebny v Kosmonosích, 29. 4. Převážně byl zaměřen na exilové album 
„Maškary“ (ale nejen na něj). 
Termín dalšího pořadu včas oznámíme. 

- jb - 
 
 
HUMOR 

Po krátké oddechové pauze opět na úkor blondýnek: 
 
Víte jak blondýnka zabíjí kapra? Snaží se ho utopit. 
 
Víte proč blondýnka nemůže letět přes Bermudský trojúhelník? Protože by jí mohly zmizet 
šminky. 
 
Co se stane, když se dvě blondýnky rozběhnou proti sobě? 
Obvykle se rozbije zrcadlo. 
 
Stojí takhle blondýna u zrcadla a zkoumavě se do něj dívá. Stojí tam den, dva, týden až na ni 
matka zavolá: "Co je s tebou Blanko?" Blondýna se ťukne do čela a řekne: "Jo, už to mám, 
Blanka!" 
 
Proč nemohou blondýnky dělat ledové kostky? 
Protože neustále ztrácejí recept. 
 
Jak se blondýnce měří IQ? 
Strčíte jí do ucha tlakoměr 
 
Víte, jak se říká blondýnkám na vysoké škole?  
...NÁVŠTĚVA! 
 
Co říká blondýna nejčastěji? 
..."Nevím." 
 

Na křížovém tažení proti blondýnkám dosud neumdleli 
Přádovi 

 



 
Když štěstí má zatmění. 

 
 

 Každý člověk si přeje mít v životě jenom ty nejlepší a nejcennější věci, dary- jako je 
být šťastný, vlastnit po čem touží, mít všeho dostatek, být milován a milovat a všichni si snad 
přejeme to nejdůležitější- zdraví! Co člověk to jedinečná osobnost! Různí lidé mají různý 
žebříček hodnot. Myslím, že bych se strefila do hierarchie hodnot dosti lidí- tedy zdraví, 
lásku, štěstí, peníze. Člověk by se měl posuzovat více podle toho, po čem se ptá / tím i touží / 
než podle jeho odpovědí. Otázka člověka vypovídá o jeho tužbách, o tom, co je nenaplněné 
v jeho duši i mozku, v jeho nitru. Všichni toužíme po štěstí, ale musíme mu také vyjít vstříc. 
Ke štěstí je zapotřebí nejenom příležitosti, ale také odvahy! Známé- odvážnému štěstí přeje je 
pravdivé! Ne vše můžeme svádět na osud! Náhoda hraje stejnou roli jako někdy nevyhnutelný 
osud. Jde o to v životě, poddat se jemu, poddat se lásce, kterážto je růží štěstí. Bohatství, 
peníze nám dávají určitý díl svobody a štěstí, ale nejsou zárukou trvání. Mít dobré vztahy 
s ostatními to je štěstí ve své nejryzejší podobě. Ano, přátelství založené na ctnosti je zárukou 
trvání štěstí po celý život! I ke ctnosti se musí člověk propracovat, poznat pravé hodnoty. Jako 
se mění naše dny tak se blýská i v bouři v našich vztazích, ctnost někdy zapláče, ale slzy 
odplaví bolest a zase sluníčko, štěstí, které zatmělé zase vyšlo, aby nám všem ukázalo jak 
krásný je život, když pochopíme jeho zázraky a proměny. Ať naše štěstí nám vždy svítí do 
našich dnů!! 

 
 

Marie Ritterová 
 
 
 

Co zajímá šachisty 
 

Šachové rubriky se ujal Miloš Veselý – děkujeme mu za to, protože víme, že rubrika bude 
v těch nejlepších rukou.  
Šachové úlohy, které jsme v posledním období otiskovali, byly jednak těžké, a také ne vždy 
byla jejich zadání a řešení formulována správně. A tak se Miloš se rozhodl sáhnout do jiného 
soudku. Přesto ještě prošel minulá zadání, a tak můžeme otisknout následující informace, 
které vše uvádějí na správnou míru: 
 
Oprava V šachové úloze z února má být poslední (slabý) tah bílého před protiútokem 

černého: 14. h3 
 
Řešení úlohy z února: 

14.     Jxf2 !! 
15.    Kxf2 Dh4+ 
16.    Kf1 Sd4 

 
Řešení úlohy z března - bílý na tahu dá mat třetím tahem: 
 1.   Dxh7 Kxh7 
 2.   Vh3+ Kg8 (Kg6) 
 3.   Jxe7 mat 
 



Autorem nové úlohy je Imants Kisis, z Priekuli, v době otištění ještě SSSR, nyní Lotyšsko. 
Kvůli horší grafické kvalitě obrázku upřesňujeme, že na a5 a c5 stojí bílé věže. 
 

- red - 
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