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Není až do dna chudákem, 
kdo si může někdy koupiti dobrou knihu. 

 
Josef Čapek 

 
 
CO NÁS ZNEPOKOJILO 
 
Město dále vybírá ideální lokalitu pro nízkoprahové centrum 
12.06.2009, zdroj. Oficiální stránky města Ml. Boleslavi, Autor: P.Šubrt 
 
V Mladé Boleslavi se nadále připravuje vznik prvního nízkoprahového centra pro mládež. I když se až 
donedávna počítalo nejvíce s umístěním takového centra do areálu v Laurinově ulici, nyní se zvažují i jiné 
lokality přímo v sídlišti Severní město. Mezi prověřované varianty patří umístění centra do volných prostor 
v suterénu v objektu magistrátu v Havlíčkově ulici, ale i budova umístěná přímo v Novém parku, kde 
ovšem sídlí mnohé další organizace a ambulance. Informovali o tom dnes na tiskové konferenci náměstci 
primátora Jaroslav Polívka a Adolf Beznoska. 
Původně vybrané místo v Laurinově ulici je podle Polívky vhodné zejména proto, že je stranou bytové 
zástavby a přitom v dosahu řady školních zařízení. Na druhé straně o tento prostor projevuje zájem i 
záchranná služba. Navíc vedení města začalo prověřovat i jiné varianty především proto, že považuje za 
vhodnější umístit centrum přímo do sídliště, kde je největší frekvence obyvatel a děti a teenageři by sem 
měli blízko. Podle náměstka primátora Adolfa Beznosky je zájem vybrat vhodnou lokalitu co nejdříve a 
vedení města by o tom chtělo nejlépe rozhodnout do konce června. Město již také uzavřelo smlouvu s 
občanským sdružením Proxima, které by mělo provoz tohoto centra zajišťovat. Zástupci města budou hned 
v příštím týdnu nově navrhované varianty prověřovat, a to nejen z hlediska vhodného umístění a 
dostupnosti, ale i například hygienických předpisů.  
 
* * * 
Nízkoprahové centrum pro mládež je jistě věc potřebná a důležitá. Na druhou stranu, stěhování by nám 
značně zkomplikovalo život (nejen naše vlastní, ale i stěhování našich partnerů – sociálního oddělení 
FOKUSu a psychiatrické ambulance MUDr. Stegerová). O věci jsem už jednou jednal panem náměstkem 
Mgr. J. Polívkou, předpokládám tedy, že bez dalšího jednání s námi vystěhováni nebudeme. 
RNDr. Jan Bázler, předseda 
 
Otevřený dopis tajemníku Socioterapeutického klubu 
RNDr. Janu Bázlerovi 
 
Milý Honzo, 
 
 nedá mi to. Po návratu z poněkud slavnostnějšího klubového setkání po 25 letech jsem sáhla po 
jubilejním vydání časopisu Klubko a přečetla si Váš článek „Tehdy a teď- aneb vyjít z ghetta“. Vaše 
hodnocení zrodu a rozvoje toho podivuhodného společenství, které jsme iniciovali ve spolupráci s pacienty 
a na němž jsem se mohla podílet (jsem za to vděčná), mě opravdu překvapilo. Vážím si vaší práce nejen pro 
klub, snad teď přesněji pro svépomocnou skupinu, ale i pro ČSDZ, ovšem ujišťuji Vás, že nic z toho by 
nemohlo existovat, kdybychom se spolupracovníky a s neutuchajícím elánem neusilovali vyvést všechny 
účastníky klubu právě ven z toho ghetta. Kdybyste si pozorněji znovu přečetl ten můj pokus zachytit na 
minimální ploše historii všeho toho snažení, možná byste svou interpretaci poněkud opravil. 



Geth je z hebrejského „odloučení“ a to čím trpěli naši pacienti bylo právě to vnitřní i vnější odloučení od 
většinové společnosti a jejich norem. Oni žili nezaslouženě a nedobrovolně v ghettu, ať už za zdmi léčebny 
anebo za ochrannými zdmi vlastní nemocné duše. A právě odtud jsme se snažili spolu s nimi vykročit. Učili 
jsme se žít ve společenství, přestože se v učebnicích psychiatrie tato možnost zpochybňovala. Propojovali 
jsme lidi z klubu s významnými a moudrými osobnostmi, které pomáhaly vytvořit mosty k té širší 
společnosti , která často lidi s psychickými problémy vytlačovala na okraj, protože je nechápala. 
Podporovali jsme jejich tvořivost a radost ze života, hloubili a chránili jsme prostor svobody, otužovali jsme 
se na rehabilitačních pobytech po stránce fyzické i psychické, projevovali respekt k jejich osobnosti i 
k jejich údělu, takže integrace do tzv. normální společnosti včetně rodiny a pracovního kolektivu se mohla 
snáze uskutečňovat. To jsem se pokoušela ve svém příspěvku popsat a to, podle mého názoru, neodpovídá 
pojmu ghetto, maximálně procesu vyprošťování se z ghetta a budování potřebného zázemí, kam se člověk 
může dobrovolně uchýlit a pobýt, pokud mu tam bude dobře. Pojetí tohoto společenství se spíše podobalo 
určitému typu širokých rodin, které takto žily v dávné minulosti a možná ještě dnes na některých místech 
naší zeměkoule žijí. Tvořily specifické komunity s určitou věkovou hierarchií, kdy ti starší a zkušenější stáli 
v čele a zprostředkovali ostatním potřebnost podřízení se řádu, který pomáhá člověku vyrovnávat se 
postupně s vnitřními i mezilidskými konflikty, překonávat je a hledat usmíření. Bylo to místo, kam se 
člověk, i když se třeba na čas vydělil, vždycky mohl vrátit, protože tam našel zájem, pochopení, podporu, 
nasycení duše. To byla ta základní prostinká idea, která je v nebezpečí, že by se ve chvíli institucionalizace 
mohla vytratit. 
 
S přáním všeho dobrého pro další společný život, který by se neměl proměnit jen v instituci! 
 

Praha, Velikonoce 2009    Darja  Kocábová 
 
* * * 
 
 
Děkuji paní doktorce Kocábová za podnětná slova. (Kdyby nedošlo k nějakým problémům v elektronickém 
spojení, otiskli bychom článek už dříve – takto mi nakonec jako technickému redaktoru nezbylo než 
příspěvek přepsat slovo od slova.) Rád o všem popřemýšlím a, pokud budu mít aspoň trochu času napsat 
něco kloudného, odpovím v některém příštích čísel. Už nyní bych však rád vyzdvihl dvě věci: příspěvek 
paní doktorky je polemický, vyjadřuje rozdílný názor, ale nechybí v něm dobrá vůle a respekt. Takto by se 
měly psát polemiky – myslím, že od paní doktorky bychom se mohli učit nejen my, ale zejména 
profesionální novináři a politici. A to druhé – časopis Klubko byl většinou jen řadou monologů, a právě tady 
můžeme číst plnohodnotný dialog. 
 

Jan Bázler 
 
VYBRALI JSME Z INTERNETU 
 
Psychologie – systém, roztřídění 
 
Elementárním jevem duševním je počitek (Sensation, Empfindung), nejjednodušší to stav vědomí, jenž jest 
uvědoměným reflexem zprostředkovaným jedním z našich smyslů. Počitky dělí se podle smyslů (zrakové, 
hmatové atd.), mají význam citový, t.j. jsou příjemné, když popud organismu je prospěšný, nepříjemné, 
když je škodlivý, a obsahují zárodek snahy na popud reagovat. Počitky nejsou ve zkušenosti duševní přímo 
dány, nýbrž jsou to abstrakce, jichž nabýváme srovnáním společných a různých částí jevů složitějších. Z 
počitků vzniká sloučením vjem (ten se může týkat například vnímání směsi barev nebo skupiny zvuků – 
například akordu). Po vjemu zůstává v ústředním nervstvu stopa hmotná, která umožňuje, aby dojem, který 
jsme již jednou měli, se opět vybavil. Vybavený vjem se nazývá představa, což jest tedy odvozený jev 
duševní. Spojováním vjemů a představ, dále spojováním představ mezi sebou vysvětluje se veškeré dění 
duševní po stránce obsahové. Jakožto přirozená zvuková reakce motorická, z potřeby dorozumění, vzniká 
slovo, jež je dorozumívacím prostředkem. Se slovem vzniká zároveň soud, t. j. označení vjemu slovem, 
pojmenování jakožto první stupeň poznávání. Složitější a vyvinutější činnost tohoto druhu se nazývá 



myšlením. Složitější jevy duševní vůbec, po stránce obsahové pozorovány, jsou myšlenkami. Po stránce 
libosti a nelibosti pozorovány jevy duševní nazývají se city. Dělíme je podle trvání na okamžité a nálady. 
City ze změny omezené na zrak, sluch atd. při vnímání jsou smyslové, v nichž má původ vkus estetický. 
City provázející změnu týkající se mysli jsou emoce čili hnutí mysli, jsou-li silnější, afekty čili vášně. 
 

Zdroj: Ottova encyklopedie obecných vědomostí® Copyright © 1996 - 2008 Seznam.cz, a.s., vybral Jiří 
Přáda, redakčně zkráceno a upraveno 

pokračování příště 
 
JAZYKOVÝ KOUTEK - příspěvek čtvrtý-část druhá  
 
Kontext 
 
Vážení a milí čtenáři, 
 
přehoupl se další měsíc a protože jsem Vám minule sliboval pokračování 4. příspěvku o kontextu, tak plním 
slovo a tady Vám jej opět nabízím k přečtení a laskavému posouzení. 
 Minule jsme si řekli, co znamená jazykový pojem „kontext“ neboli „souvislost“ a dnes bych chtěl v 
tomto objasňování pokračovat. (Nemusíte se bát, že to bude zase skoro samá suchopárná teorie jako minule, 
dnes by to mělo být poutavější a na závěr snad i trochu veselejší.) Tak tedy začínáme… 
 
 
 Všichni z nás jsme kdysi chodili do základní školy a mimo jiné jsem se tam učili také nějakému 
cizímu jazyku. Naše paní učitelky nebo naši učitelé nám často říkali „A do příště se naučte slovíčka“ a 
někdy zapomínali dodat nebo vysvětlit, že slovíčka našeho mateřského jazyka a slovíčka cizího jazyka se 
nekryjí stoprocentně a že použití toho kterého slova závisí na situaci, kterou chceme vyjádřit, jinými slovy 
tedy na kontextu. Abych Vám význam pojmu „kontext“ znovu a pokud možno ještě srozumitelněji přiblížil, 
uvedu jeden příklad, jenž je blízký nám všem, kteří jsme vyrůstali v této zemi, bez ohledu na to, zdali jsme 
se učili nebo učíme nějaký cizí jazyk či nikoliv. 
V našem městě je čínská restaurace a tu provozují čínští manželé, kteří mají chlapečka a holčičku. Holčička 
zde chodí do české školy a bez problémů již komunikuje se zákazníky a s českými známými jejích rodičů 
česky. Podle přízvuku by člověk skoro nepoznal, že není Češka. Jednou se bavila s nějakým českým pánem, 
který říkal něco v tom smyslu, že odhodil nezamáčknutou cigaretu do prázdného železného odpadkového 
koše (už si nepamatuju přesněji, o co se jednalo) a čínská holčička poznamenala, že v tom případě by železo 
„roztálo“. A ten český pán správně podotkl(jako asi už vy všichni): „neroztálo by, „roztavilo by se““. 
Všichni v Čechách víme, že „roztaje“ sníh, ale že železo se „roztaví“. Tohle je právě ten problém volby toho 
pravého slova podle kontextu. Obecně se jedná v tomto případě o vyjádření toho, že něco přešlo z pevného 
skupenství do kapalného. Sníh se „roztaví“, železo „roztaje“,čokoládová poleva se „rozteče“, slovo napsané 
fixem se „rozpije“atd. Ze skupiny slov vyjadřujících tento fyzikální jev, však to konkrétní správné vybíráme 
až podle kontextu. 
  Z toho všeho vyplývá, že chceme-li se v cizím jazyce správně vyjadřovat, musíme si pečlivě všímat 
souvislosti, ve které jsme  na cizí slovo narazili, při učení se slovu si ji znamenat a až  budeme chtít dané 
slovo v řeči nebo v psaném textu použít, tak dávat dobrý pozor, zda ho zasazujeme do té samé souvislosti 
čili kontextu. 
Abych tohle teoretizování na závěr zase trochu odlehčil a pokusil se  Vás znova trochu pobavit, „pochlubím 
se“, co se mi  podařilo vytvořit za přeřeknutí v roce 2001 při provázení francouzských turistů po Praze. 
Souvisí to s učením se slovům v kontextu. Jeden starší francouzský pán ze skupiny provázených turistů 
ocenil na závěr při loučení můj celkový jazykový výkon slovy: „vy jste génius ve francouzštině“ a jak se 
zdálo myslel, to i docela vážně (i když já jsem to vážně nebral). Moje údajná „mimořádná inteligence měla 
totiž kromě mnoha jiných nedostatků tu „menší“ vadu, že jsem,jak mě francouzští turisté později upozornili, 
nemluvil na pražském Hradě ve sklepení katedrály Sv.Víta o tom, že „tady vidíme základy katedrály“ ale 
„tady vidíme hýždě katedrály Sv.Víta“… Ta dvě francouzská slova („les fondements“ a „les fondations“)(a 
také dost jiných slov jak ve francouzštině, tak v jiných jazycích, kterým se učím) se mi totiž stále hodně 
pletou. Asi proto, že jsem se konkrétně tato dvě slova neučil z textu, jak tady sám „moudře“ doporučuji, ale 



ze slovníčku nebo také proto, že to s tou genialitou, o které mluvil ten starší Francouz, asi nebude zas až tak 
„horké“… 
 

   To by bylo pro dnešek všechno 
 

     Těší se na Vás příště 
       

       Věčný student 
       Luboš Hluchý   

 
Humor 
(lékaři už jen letmo, na řadě jsou kantoři) 
 
Doktorka se ptá chlapečka: "Co tě to, proboha, napadlo, Filípku, sníst houbu na nádobí?" 
"Já za to nemůžu," brání se malý pacient. "Díval jsem se do atlasu hub a nikde jsem nenašel, že by nebyla 
jedlá." 
 
Učitel říká žákovi: "Ty se věnuj běhu na dlouhé tratě." 
"Proč myslíte?" 
"Říká se, co není v hlavě, musí být v nohách.... 
 
Při hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Michala, aby vyjmenoval bicí nástroje. Michal odpověděl: "Rákoska, 
vařečka, řemen." 
 
Přijde dcera domů ze školy a v žákovské má poznámku: Je drzá a neustále vyrušuje. 
Druhý den přijde do školy a dává přečíst učitelce odpověď: To má po matce. Zmlátil jsem je obě. Otec. 
 
"Můžeš mi říct," zlobí se otec," za co jsi dostal trojku z mravů?" 
"Kouřil jsem na záchodě," přiznává se hříšník. 
"To mi nepovídej, za to jsem já dostal dvojku!" 
"No jo," brání se syn," ale tys určitě nepoblil učitelku..." 
 
"Copak je s tím králíkem, co mi ho chtěl otec poslat?" 
"Já nevím, pane učiteli, ale on už zase žere." 
 
Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde k němu učitelka a ptá se, proč brečí. "Protože před chvílí šel do 
školy pan ředitel, upadl na naší klouzačce a zlomil si nohu." 
"No tak nebreč, on se brzo uzdraví." 
"Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne." 
 

Veselé prázdniny dětem i rodičům přejí Přádovi 
 
 
 
 
Z REGIONU 
Důležitá změna 
Okresní správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ) Mladá Boleslav uveřejnila na internetu sdělení 
veřejnosti, že od 1. 7. 2009 bude převedena agenda lékařské posudkové služby Úřadu práce na OSSZ Mladá 
Boleslav. Lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro účely invalidity, tak pro další 
záležitosti, které do té doby posuzovali lékaři úřadů práce, např. zda jde o fyzickou osobu zdravotně 
znevýhodněnou, stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči a další. Informovala o tom 
ředitelka OSSZ Mladá Boleslav Jana Fronková. 
Více ke změnám v organizaci a působnosti LPS lze nalézt v informačním letáku na  



http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/  
nebo na OSSZ Mladá Boleslav.  
Nové sloučené pracoviště LPS bude od 1. 7. 2009 sídlit v prostorách, které dosud využívali lékaři Úřadu 
práce, na tř. Václava Klementa 467, Mladá Boleslav, 2.patro, tel. 326 706 237, 326 706 234. V budově 
OSSZ v Jaselské ulici už nadále pracoviště LPS sídlit nebude. 
 
* * * 
 
Další zajímavosti 
Taneční skupina Wardah el Shareef, jejíž členka tanečnice Shareefa (Eva Hlávková) je z Mladé Boleslavi a 
zbývají členky jsou z  Prahy, vyhrála 1. místo na mezinárodní soutěži 27. června v Berlíně. 
 
Mladá Boleslav uspořádala věcnou sbírku pro oběti povodní. Kdo nemohl nebo nechtěl dát některé 
z neziskových organizací peníze, mohl do 2. ZŠ na Komenského náměstí zanést čistící prostředky nebo 
nářadí (jako například kbelíky, hadry, lopaty, košťata, gumové rukavice, SAVO, JAR apod.). 
 
Zdroj: oficiální stránky města 
-red- 
 
 
 
Citát měsíce je od Josefa Čapka. Pozorný čtenář si vzpomene, že podobná myšlenka už tu jednou byla – a to 
v červu 2006 od filosofa a disidenta Antonína Bělohoubka. Není to zřejmě jen náhoda, A. Bělohoubek je 
znalcem a obdivovatelem Josefa Čapka, považuje jej nejen za literáta, ale i za myslitele – doslova jej řadí 
mezi „duševní velmoci“. Je pravděpodobné, že se jím i v tomto případě nechal inspirovat. 
 
* * * 
 
Mladoboleslavské dny zdraví 
 
se budou opět konat a opět je na nás, jak se zapojíme. Termín konání, jak nám napsala paní H. Bubnová, 
koordinátorka projektu Zdravé město, byl předběžně stanoven (možná se to změní kvůli předčasným 
volbám) na 
 
5.10. – 9. 10. 
 
O přípravách budeme dále pilně informovat. Sledujte i nástěnku. Rada pobočky uvítá návrhy na to, jak se 
můžeme představit veřejnosti. 
 
* * * 
 
Řešení šachové úlohy z května 
Autoři R. Solarczyk a ing. J. Burda, 
1.  Ke3 
1. … Sxf5  2. Dg8 -  mat 
1. … Sxf4+  2. Jxf4 -  mat 
1. .... Dxd4  2. c8D – mat 
1. .... Sxd4+  2. Jxd4 - mat 
 
pro Klubko vybral – MV – 
 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 

http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/


Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka 2.7.2009 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz
Pro naše šachisty 
Bílý dá mat druhým tahem 
 
 
Úloha z roku 1974, autoř L. Salai , vybral –MV- 
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