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Pro naše šachisty – bílý dá mat druhým tahem 
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           a   b   c   d   e   f   g   h 
Redakční rada : PhDr. Darja Kocábová,  

čestná členka redakční rady,  
Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov,  City jsou všude. Opatrně! Marie Ritterová, Luboš Hluchý 

    technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé  J. Masaj 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 
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Redakční poznámka k volební příloze v minulém čísle  
 

 

Volební příloha je zejména výsledek pilné práce našeho externího 
spolupracovníka, který vlastně celou dobu bojoval s převažující malou 
ochotou politických stran odpovědět. Aby bylo otištěné spektrum názorů 
co nejširší, posunuli jsme i uzávěrku čísla a zkrátili čas pro technické 
zpracování výtisků (to se odrazilo i na trochu horší grafické úpravě, za niž 
se čtenářům i stranám ochotným nám odpovědět omlouváme). Byli jsme 
připraveni případné další odpovědi došlé po uzávěrce publikovat i 
v případném zvláštním vydání – ani na něj ale nedošlo. Je dosti 
znepokojivé, že politické strany nemají příliš chuti se zabývat zdravotně 
postiženými občany dokonce ani v době volební kampaně. Pro úplnost 
ještě dodáváme, že jako první reagovala na oslovení KDU-ČSL, bohužel 
už bez konkrétních odpovědí. Redakce rovněž dostala avízovaný příchod 
odpovědí od Strany zelených, avšak nikoliv už texty. Květnové Klubko 
pečlivě uschovejte, možná nebude marné do něj opět nahlédnout před 
dalšími volbami. 

- red - 
* * * Gabriela Celnerová 

(formát obrázku byl z technických důvodů zmenšen) Řešení šachové úlohy z dubna 
  
 Řešení: 1.Sb2! 
ANTIPŠTROS Možné varianty: 1. Je3  2. Vd4 mat 
    1. Jxf4  2. Jf2 mat 
30.4.2010 jednali s Danou Juráskovou – ministryní zdravotnictví, pan Jan 
Jaroš – za organizaci Kolumbus a Blanka Kašparová – za organizaci 
Ondřej(rodičovská organizace). Se souhlasem p. Jaroše otiskujeme výtah 
ze zápisu. 

   1. Sxd3 2. Dxd3 mat 
   1. Vd8  2. Sxg2 mat 
   1. Dxb2 a vše ostatní 
     2. Dd5 mat 

 (Docela makačka, spousta variant, že ano.) 
1. Zpráva Ústřední znalecké komise k úmrtí Ke Karlovu je neveřejná, 
členové komise nesouhlasili s uvedením svých jmen. Pokud by nastala 
obdobná situace, tak ministryně přizve zástupce pacientských a 
rodičovských sdružení jako odborné společnosti (to je posun, že nás řadí 
na stejnou úroveň jako lékaře a další profesionály, bohužel, až po 
ukončení vyšetřování). 

Nová úloha je od Jurije Antonova, Volgograd, tehdy SSSR. 
 

Vybral – MV- 
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Z REGIONU-POKRAČOVÁNÍ 
 
Volby v Ml. Boleslavi i na Mladoboleslavsku vyhrála ODS 
 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přímo v Mladé 
Boleslavi s výrazným náskokem zvítězila ODS, která získala 27,03 
procent hlasů před ČSSD (21,44 %), TOP 09 (16,43 %), VV (10,72 %), 
KSČM (9,49 %) a Suverenitou (5,14 %). V Mladé Boleslavi byla volební 
účast 61,65 procent hlasů. Také na celém Mladoboleslavsku vyhrála ODS 
se ziskem 25,43 % hlasů. Za ní je ČSSD ( 21,50 %) a třetí Top 09 (15,12 
%). 
Nárok na poslanecké křeslo získal i první náměstek primátora Jan Smutný, 
který kandidoval na 3. místě středočeské kandidátky TOP 09. Zatím počítá 
s tím, že také ve funkci na radnici zůstane do konce volebního období. I 
přes mimořádně vysoký počet preferenčních hlasů se do sněmovny 
nedostal náměstek primátora Adolf Beznoska (ODS). 
Z politiků známých v Mladé Boleslavi se do nově formované sněmovny 
dostanou i Stanislav Grospič z KSČM a Jan Hamáček z ČSSD. 
 

Zdroj: Oficiální stránky Statutárního města Mladé Boleslavi, 
http://www.mb-net.cz/ 

 
* * * 

 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Využívám této příležitosti a z celého srdce děkuji za vyjádřené projevy 
soustrasti k úmrtí mé maminky, za slova útěchy i povzbuzení, kterých se 
mi od našich členů a přátel dostalo. 

RNDr. Jan Bázler 

3 
Komise prováděla šetření na místě, pacient-agresor, údajně nenapadl před 
hospitalizací nikoho, tedy ani své rodiče. Oba pacienti byly dlouholetými 
pacienty profesora Rabocha (těžce nese to co se stalo na jeho klinice). 
Ministryně byla osobně na odděleni, kde k události došlo 
 
2. Zpráva ombudsmana 
- proběhlo jednání i ohledně výše uvedené kauzy a ke Zprávě 

ombudsmana v r.2008 
- ředitelé PL mají za úkol zjištěné věci ve zprávě řešit a pravidelně při 

poradách s ministryní  informovat o opatřeních, která již realizovali a jak 
budou dál. 

-ministryně podpořila myšlenku Férová a bezpečná léčebna-zapojení 
pacientů do kontroly odstraňování  nedostatku ze Zprávy a předávání 
příkladů dobré praxe mezi léčebnami pacientskými(rodičovskými) 
organizacemi 

 
3. Standardy péče 
Doporučené standardy Psychiatrickou společností, každé zařízení si je 
může doplnit dle  provozních podmínek. Vysvětleno, že tlumící injekce 
nejsou léčbou, ale omezujícím prostředkem, který se musí hlásit soudu. 
Pacientská a rodičovská sdružení své připomínky ke standardům mohou 
dávat PS. 
 
4.Revize koncepce psychiatrie 
MZ konzultuje s PS, souhlasí, že se mají zapojit i pacienti a rodiče. 
 
5. Psychiatrické sestry- terénní 
Máme iniciovat jednání s ČAS(Česká asociace sester) psychiatrická sekce, 
dohodnout jaké úkony je potřeba prosadit při jednáních se zdravotními  
pojišťovnami 

http://www.mb-net.cz/
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Dalšími předměty jednání byly dotace, kvalita péče (šetření by měli 
účastnit příbuzní pacientů a pacientské organizace), distribuce materiálů 
MZ, komunitní služby (ministryně podpoří, vhodné lobovat přímo na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí) a financování. Ministryně neví, že by 
existovala mezirezortní komise, která by se věnovala pouze psychiatrii, 
prověří. 
 
Paní Blanka Kašparová předala paní ministryni dopis – reakce rodičů na 
incident na  klinice Ke Karlovu a o požadavcích na komplexní komunitní 
péči. 
 
Myšlenka namátkových kontrol PL se ministryni zdála dobrá a bude jí 
podporovat(účast pacientských a rodičovských a odborných společností). 
 
Zmíněna byla výše invalidních důchodů duševně nemocných, především, 
když nemoc propukne v mladém věku, a potřeba úpravy zákonu týkajících 
se zdravotně postižených ve prospěch duševně nemocných. 
 
Závěr 
 
Vstřícný přístup, ale bylo vidět, že při jednání o závěru ÚZK, si nebyla 
moc jistá a z otázek měla obavu a také to, že jako bývalá ředitelka VFN, 
byla nadřízenou kliniky, takže de facto se to stalo na jejím pracovišti, o 
něčem svědčí. Také bylo znát, že se kauze věnovala nadstandardně. 
Ale na druhou stranu brala naše další návrhy jako konstruktivní a myslím, 
že je škoda, že po volbách nejspíš dojde ke změně na postu ministra 
zdravotnictví. 
 

Zdroj: Jan Jaroš 30.4.2010 
Doplnila Blanka Kašparová 

Redakčně upraveno a zkráceno, zásadní pasáže otištěny bez úprav. 
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Z REGIONU 
 
Všímavá občanka nalezla na Štěpánce krabici se sedmi štěňaty 

Paní, která byla ve čtvrtek 20.5. večer na procházce se svým psem 
v lesoparku Štěpánka, zaslechla podivné zvuky pod větvemi stromu v lese 
a vzápětí s údivem nalezla schovanou krabici se sedmi přibližně 
měsíčními štěňaty. Na místo vyjela hlídka strážníků, která štěňata převezla 
na služebnu městské policie. Následně byla štěňata převezena do útulku. 
 

Černá kavárna 
Sesterská organizace zrakově postižených TyfloCentrum Mladá Boleslav a 
Informační centrum pro mládež pořádali v týdnu od 24. do 28. května se 
bude v Pavilonu Domu dětí a mládeže Černou kavárnu. Studenti středních 
škol a žáci osmých a devátých ročníků základních škol si mohli "potmě" 
vyzkoušet, jaké je to být nevidomým. Menu si mohli vybrat pomocí hmatu 
z nápojového lístku v Braillově písmu, sluch využili při nalévání 
minerálky a čich a chuť při výběru čaje a laskomin. 
Kontakty na TyfloCentrum Mladá Boleslav jsou: tel: 774 065 330, nebo 
e-mail: vavrinova@tyflocentrum.cz. 
 

Anketa na webu na téma 
Kterou z letošních schválených investic považujete za nejdůležitější? 
Otázka obvyklé webové ankety se tentokráte týkala i nás, protože jedna 
z nabídnutých možností byla „Zahájení revitalizace Nového parku“ – tedy 
bezprostředního okolí našeho sídla a – jak pevně věříme – včetně budovy, 
kde nám město pronajímá klubovnu. Za nejdůležitější považuje tuto akci 
pouze cca 5% respondentů. Pokud máte přístup k internetu a pokud 
nemáte vyhraněný jiný názor (rekonstrukce Staroměstského náměstí 
v anketě suverénně vévodí s cca 30%), podpořte Nový park. Podpoříte tím 
i naše sdružení.  
 

mailto:vavrinova@tyflocentrum.cz
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Humor - nejen o blondýnkách 

 
Opaluje se nahá blondýnka na střeše hotelu. Přijde za ní vedoucí hotelu a 
říká: „Paní, mohla bych Vás požádat, abyste se oblékla? Tady se nemůžete 
opalovat nahá.“ 
„A proč ne?“, odpoví blondýnka, „Vždyť to nikomu nevadí.“ 
„Vadí, slečno, vy totiž ležíte na stropním okně jídelny!“ 
 
V parku uprostřed města pracují dvě blondýnky. Jedna vždy vyhloubí 
jámu a druhá, která jde po ní, ji zase vykopanou hlínou zaplní. Pracují tak 
s vervou celý den bez odpočinku, jedna vykopává díry, druhá je zahazuje. 
Jednomu kolemjdoucímu to nedá a po chvíli se zeptá: „Oceňuji Vaši píli, 
slečny, ale byly byste tak laskavé a vysvětlily mi, jaký smysl Vaše práce 
má? Vy vykopete jámu a vaše kolegyně ji zase hlínou zahází.“ 
První blondýnka se zastaví, utře z čela pot a povídá: „Víte, normálně 
pracujeme ve třech, ale kolegyně, která do těch jam sází stromky, je dnes 
nemocná.“ 
 

Přádovi 
 

"Paní, řekněte svému synovi, ať mě nenapodobuje. " 
"Martine, přestaň ze sebe dělat debila! " 
 
Sedí muž u stolu v kuchyni a čte noviny. 
Vejde jeho žena a říká: "Neměl bys číst potmě, zkazíš si oči!" 
Muž odsekne: "Když už mám zkaženej celej život, tak ty oči oželím..." 
 
Jaké je největší překvapení pro muže po 40? 
Když čeká druhou mízu a zatím přijde první infarkt. 

– jh – 
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NAŠE RECENZE 
 

Joan Spicciová: Až za hranice. Sen Sofie Kovalevské. 
Edice Žena a věda, Academia, Praha 2008, 536 str. brož, cena neuvedena. 

 
Nakladatelství Academia již nějakou dobu vydává knihy o významných 

ženách ve vědě. Vydalo např. knihy o první manželce Alberta Einsteina, 
astronomce Herschelové, Lise Meitnerové. Kniha Joan Spicciové je o 
první ženě, která v Evropě získala doktorát z matematiky. Není to však 
vědecká publikace z oblasti historie matematiky, ale román. Autorka je 
matematička, která vystudovala i historii a kvůli zájmu o Kovalevskou se 
začala učit rusky. Přeložila do angličtiny korespondenci Kovalevské. 
Právě tyto dopisy a osobní vzpomínky Kovalevské asi byly hlavními 
prameny k sepsání knihy. Kniha zahrnuje několik života Sofie a její sestry. 
Začíná rokem 1865, kdy obě sestry sní o vzdělání, které  nebylo v carském 
Rusku pro ženy přístupné, a končí 1874, kdy Sofia a její muž obhájili 
doktorát. Aby mohla se sestrou vycestovat do zahraničí, musela Sofie 
uzavřít fiktivní sňatek s Vladimírem Kovalevským. Ten mimo jiné 
vydával v Rusku práce Charlese Darwina, které česky vyšly teprve 
nedávno péči Academie. Nemá cenu popisovat děj románu, nicméně 
autorka prokázala, že je nejen matematičkou, ale také nadějnou 
spisovatelkou. 

Kniha ukazuje pozoruhodný vývoj dcer carského generála, které určitě 
nouzí netrpěly, k aktivní účasti v Pařížské komuně 

Zaujalo mě, že když všichni tři (Kovalevská, její muž, a sestra Sofie) 
byli více méně závislí na podpoře rodičů, velkoryse utráceli, pronajímali si 
velké byty, cestovali po Evropě, atd. 

Doslov napsal Ivo Kraus, profesor fyziky z ČVUT. Zdá se, že česky 
toho o Kovalevské mnoho nevyšlo, alespoň překladatel Ondřej Novák, ani 
prof. Kraus nedoplnili do seznamu literatury žádné české knihy. 

 
– KV – 

 



POZVÁNKA K VEŘEJNÉ DISKUSI 
 
Vážení  
 
dovolujeme si vás touto cestou požádat o účast a spolupráci na Fóru 

Zdravého města s názvem : 
 

DESATERO problémů města Mladá Boleslav 2010 
 
14. června 2010 od 16.00 hod., ve vzděláním centrum Na Karmeli 

(předpoklad do 18.00) 
aneb 

S VÁMI O VŠEM ?  OVŠEM ! 
 
Naším cílem je „Zdravé město“, město, kde lidé mohou dlouhodobě 

zdravě a spokojeně žít. Proto se každý rok musíme ptát na to, co ještě 
udělat pro lepší žití ve městě, co přednostně řešit, co občany „tlačí“, trápí, 
co by si přáli upravit či změnit, aby se jim ve městě dobře a spokojeně 
žilo. 

 
Před lety byly vedením města a vedoucími jednotlivých odborů 

vygenerovány oblasti: 
 
Zdravý životní styl a zdravotní programy  

a služby ve zdravotnictví 
Ekonomika 
Životní prostředí 
Sport 
Vzdělávání – školy a rodina 
Sociální a psychosociální problematika 
Doprava 
Strategický rozvoj 
Kultura a společenský život 

 
Jaké jsou problémy v těchto oblastech? 
Co je zapotřebí prodiskutovat a dále předložit radě města ? 
 
Navrhněte prosím do diskuse problém, námět, úskalí či jen ověřit 

nějaké téma. 
 
Pomozte nám i sobě zlepšovat cestu k našemu Zdravému městu. 
 
Děkujeme za spolupráci  
Za místní Agendu 21 a Projekt  Zdravé město 
 

Helena Bubnová, koordinátorka zdravé město 
Ing. Arch. Jindřich Zítka, vedoucí útvaru koncepce rozvoje 
Mgr. Jan Smutný, náměstek primátora 
Ing. Jiří Beránek, vedoucí odboru řízení projektů 

 
Dne  25. 5. 2010 
 

Partneři akce: Škoda Auto a. s., Vzdělávací centrum Na Karmeli a 
Dopravní podnik města Mladá Boleslav. 
 
Na akci je zajištěna bezplatná doprava autobusy MDH. 
Odjezd od Modré hvězdy ve 14:52 a dále v 15:22. 
Autobusy jedou po trase: 17. listopadu; Havlíčkova, Foky; Jana Palacha; 
Na Radouči; Poliklinika U Stadionu; Kaufland; Metoděje Vlacha; Pod 
nemocnicí; Škoda, 3. vrátnice; Škoda, 4. vrátnice; Sídliště Na Slavoji; 
Rozvoj; Náměstí Republiky; U Sportu 
Příjezd na Komenského náměstí v 15:15 15:45. 
 
Odjezd zpět v 18:00 a 18:30 po téže trase. 
Návrat k Modré hvězdě v 18:21 resp. 18:51. 
 


