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Nad minulostí můžeme plakat, 
na budoucnost se můžeme těšit, 

ale jen skutečnost můžeme prožít. 
 

Josef Fousek 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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ANTIPŠTROS  - májové novinky 
 
27. dubna přestála vláda rozpočtové odpovědnosti hlasování o důvěře. 

„Vláda má důvěru poslanců, důvěru občanů už ne“, vyjádřil se jeden 
z opozičních poslanců. 

 
Do rozpočtů neziskových organizací přibylo z rozhodnutí MPSV 

celkem 330 tisíc korun (požadavek na navýšení: 500 tisíc), existence 
některých organizací je tak dál ohrožena. Do platnosti nového občanského 
zákoníku zbývá ještě (už jen) 19 měsíců. Zásadní změny čekají hlavně 
poskytovatele sociálních služeb - ale i obyčejné pacientské kluby, 
registrované jako občanská sdružení, které se od roku 2014 změní 
v „zapsané spolky“, musí počítat se změnou stanov podle znění nové 
legislativy. Ti, kdo chtějí vyčkat na seznámení s novými principy 
financování, nedočkají se. Ideologie vlády, která bude v roce čtrnáct u 
moci, je doslova ve hvězdách. Kdo může vědět, komu dají voliči mandát? 
O novém vedení Národní rady osob se zdravotním postižením včetně 
členů Republikového výboru se rozhodne v posledních květnových dnech. 
Přáli bychom si, aby v novém Republikovém výboru byl i zástupce 
psychiatrických pacientů. Zdá se sice, že předseda NRZP ČR změnil 
některé své názory na naši problematiku, na druhé straně je třeba ujasnit, 
v čem nám může Národní rada konkrétně pomoci. Dosavadní postupy 
zatím k viditelným výsledkům nevedly. A zastřešující organizace bude 
muset projít transformací stejně jako všechna občanská sdružení. 

 
Celkem šest zástupců organizací z oblasti péče o duševní zdraví 

odeslalo v polovině ledna dopis ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi o 
kritické situaci české psychiatrie a jejích pacientů. Dopis zůstal několik 
měsíců bez odpovědi. V rámci akce Pane ministře, mluvte s námi, 
pořádané odborovým svazem, Svazem pacientů a NRZP ČR byl tento 
dopis znovu předán do podatelny. Podle Správního řádu by měla odpověď 
přijít do konce května. (Přijde?) 
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Citát měsíce je malým připomenutím tvorby Josefa Fouska (* 1939, český 
spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf), viz 
minulé číslo našeho časopisu. 
 

* * * 
REGION 
 
Magistrát vyzývá občany, kteří potřebují vyřídit změny či výměny 
osobních dokladů, aby využívali úřední hodiny nejen v obvyklé pondělky 
a středy, ale i v dalších dnech pracovního týdne. 
 
Od 1. května je opět zpřístupněna vyhlídková věž na budově radnice. 
 
Nadační fond Šance pro děti a ŠKO-ENERGO vyhlašují soutěž pro 
všechny talentované děti – Boleslavsko hledá talent. Výherce získá 
finanční podporu až 50 tisíc korun pro rozvoj svého talentu v následujícím 
roce! 
 
Podrobnosti a další zajímavé informace najdete na oficiálních stránkách 
statutárního města Mladé Boleslavi: 
 

http://www.mb-net.cz 
- red - 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy z března 
 
1. Sc3! Hrozí mat jezdcem na e3. 
1. … Vxc3 2. Jb6 mat 
1. … e2 2. Je3 mat 
1. cokoliv jiného 2. Jxe3 mat  

 
Autorem nové úlohy je Wladyslaw Rosolak, Lodž, Polsko. 
 

Vybral –MV– 

http://www.mb-net.cz/
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Asistované přátelství 
Fokus Mladá Boleslav ve spolupráci s dobrovolníky organizovanými 

městem Mladá Boleslav přišel s novou aktivitou, kterou je dobrovolnický 
program asistovaného přátelství, tj. párování dobrovolníka s klientem při 
společných činnostech běžného života – například návštěva kavárny, 
volný čas, nákup nebo procházky. Program má napomoci psychiatrickým 
pacientům vyjít z izolace.  

Zájemci, kteří chtějí tento dobrovolnický program poznat blíže, 
případně ti, kteří se chtějí do programu zapojit, mohou použít telefon 731 
542 940, případně mohou napsat email: pechova@mb-net.cz (Vlaďka 
Pechová, koordinátorka dobrovolníků). Dobrovolníci před zahájením své 
činnosti musí absolvovat úvodní školení dobrovolníků a navazující 
doškolení psychiatrického minima. 

Nová aktivita může být užitečná, jak našim členům, tak i návštěvníkům 
z řad pacientů, zejména však těm, kteří k nám – ať už z jakýchkoliv 
důvodů – chodit nemohou nebo nechtějí. Sesterské organizaci FOKUS rádi 
pomůžeme, zejména propagací, zvážíme i další formy naší spoluúčasti. 

 
Zdroj: internet, oficiální stránky města, 24.4.2012, Hana Koišová 

Redakce 
 

* * * 
 

Pan Jan Jaroš, výkonný ředitel sesterské organizace o.s. KOLUMBUS 
(za pomoci VIDA center) upozorňuje veřejnost na fotografie a komentáře 
týkající se tragické smrti pacientky v PL Dobřany: 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2012/04/16/zklidneni-k-smrti-
lecebna-v-dobranech/ 

Mimo jiné zde lze nalézt stanovisko MUDr. Jana Pfeiffera, psychiatra a 
předního odborníka na problematiku lidských práv psychiatrických 
pacientů. 

– k – 
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I v letošním roce byla součástí doprovodného programu výstavy NON 

HANDICAP veřejná diskuse o problematice duševního zdraví a nemoci s 
osvědčeným hostem MUDr. Hollým, ředitelem bohnické léčebny. Počet 
účastníků byl letos nižší, akce ale proběhla úspěšně. 

 
Úsporná opatření berou (spravedlivě?) všem. Lázeňská péče bude 

omezena i pacientům s psychiatrickou diagnózou. Podrobnosti můžete 
najít např. na www.denik.cz/seznam Vyhláška má platit od srpna, všem 
zájemcům doporučuji své požadavky neodkládat. 

Aby všechny příští zprávy byly lepší, a taky krásné májové dny přeje 
všem        

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

2.5.2012  
 

* * * 
 

Naše letošní dotace z MPSV zaznamenala další krácení 20% proti 
minulému roku (mám na mysli loňské 2. rozhodnutí o přidělení dotace, 
které bylo už definitivní). Na druhou stranu příslib peněz, které máme 
letos dostat je podstatně vyšší, než byla děsivě nízká částka z původního 
loňského 1. rozhodnutí. Na peníze na účtu zatím čekáme. Rozdíl ve výši 
dotace jsme zatím schopni pokrýt z našich finančních rezerv. 

 
Město Mladá Boleslav nám naopak přidělilo o několik tisíc vyšší dotaci 

než loni a penězi již plně disponujeme. Jsme si dobře vědomi, že finanční 
možnosti města jsou mnohem nižší než možnosti státu, a za poskytnuté 
finanční prostředky vedení města, členům komisí, které naši žádost 
hodnotily, i úředníkům magistrátu velice děkujeme. 

 
Za radu pobočky 

RNDr. Jan Bázler, předseda 

mailto:pechova@mb-net.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2012/04/16/zklidneni-k-smrti-lecebna-v-dobranech/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2012/04/16/zklidneni-k-smrti-lecebna-v-dobranech/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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I MY BUDEME PŘI TOM 
 

Debata o všem? OVŠEM! 
 
Zdravé město Mladá Boleslav pořádá 
 

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 
 
kde se bude projednávat DESATERO problémů města Mladá Boleslav. 
Účastníci mají možnost řici, co by bylo dobré udělat pro zdravější a 
spokojenější žití v našem městě, a dozví se, co se podařilo či nepodařilo 
vyřešit z minulých problémů. 
Akce se koná ve Vzdělávacím centru Na Karmeli – novostavba A, atrium 
+ přednáškový sál A015, a to v pondělí 21. 5. 2012 v 16.00 hod. V den 
akce účastníky odveze linka MHD tam i zpět zcela ZDARMA.  
Zdravé město zajistilo malé pohoštění a pro dvacet vylosovaných 
hodnotné ceny. 
 
Na setkání zvou a těší se  

Mgr. Daniel Marek – náměstek primátora a politik Zdravého města 
Ing. arch. Jindřich Zítka – vedoucí Projektu Zdravé město. 

Zdroj: pozvánka z magistrátu, internet www.zmmb.cz 
 

* * * 
 

Z Národní rady zdravotně postižených (od předsedy p. Václava Krásy) jsme 
obdrželi žádost Šárky Vandové, která je zdravotně handicapovaná studentka SOŠ 
a pracuje na své ročníkové práci s tématem Zdravotně handicapovaní. Proto 
vytvořila internetový dotazník o této problematice a žádá o jeho vyplnění:   
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdGN2pMWGZFN
XdlOC1IaEVraFM3Nnc6MQ 

       -red- 
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SVĚT VIDĚNÝ INTERNETEM 
 

Redakci RegionOnline.cz (ROL.cz) poskytl exkluzivní rozhovor 
sociolog Jan Keller, environmentalista, kritik dnešní formy globalizace. 
Studenti ho milují a i ti, které kritizuje, ho většinou uznávají. Jan Keller 
žije zcela obyčejným životem a dodnes si třeba nepořídil mobil. Jeho 
názory bere za své stále více naštvaných lidí. 

 
Z jeho názorů jsme pro Klubko vybrali: 
 
Jsem si jistý, že naši lidé nejsou závistiví o nic více než lidé v jiných 

zemích. Neštve je to, že někdo má miliardy a jiný žije z mála. Všimněte si, 
že nikdo nezávidí obrovské peníze takovému Lendlovi anebo Jágrovi. Jsou 
to světové kapacity, podali mimořádné výkony a proslavili naši zemi. 
Peníze nikomu neukradli, tvrdě si je zasloužili. A pak tady máte lidi, kteří 
nedokážou vysvětlit, jak ke svému bohatství přišli. A když jim to vyčtete, 
„moudří“ politici vás obviní ze závisti. Kdyby někdo takovému politikovi 
ukradl třeba auto a on se vztekal, poradil bych mu, ať zloději nezávidí. 
Udělal bych vlastně jen totéž, co denně dělají přímo na kameru naši 
politici. 

* * * 
 
Za komunistů se měli všichni zhruba stejně. Byli jsme nejvíce 

rovnostářská země Evropy, na což řada schopných lidí doplácela. I když 
ze mě mluvčí zlodějů rádi dělají kryptokomunistu, pádu minulého režimu 
vůbec neželím. Nevadilo by mi ani to, pokud by si schopní žili desetkrát 
lépe než lidé líní. Vadí mi jenom ta drobnost, že mezi těmi, kteří si 
pomohli opravdu významně, je spousta podvodníků a že mezi těmi, kdo 
žijí skromně, je spousta schopných lidí, kteří by se nikdy nesnížili 
k podvodům, k machinacím se státními zakázkami, k tunelování. Cítili by 
se, na rozdíl od těch, kdo nám dnes vládnou, vrcholně trapně. 
 

Zdroj:internet, vybral –JZM– 
Úplný text rozhovoru je k dispozici v naší klubovně. 

http://www.zmmb.cz/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdGN2pMWGZFNXdlOC1IaEVraFM3Nnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdGN2pMWGZFNXdlOC1IaEVraFM3Nnc6MQ
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 
… Kolik je těch kapitalistů, řekněme, hodných, těžko ovšem říci; já 
myslím, že jich je víc, než by chtěl Marx připustit. Ale opakuji: pravda je, 
že takových kapitalistů, jak je líčí Marx, je také dost a víc, než je 
společnosti zdrávo. Jsou to všichni ti kapitalisté, kteří právě do slova dělají 
to, co Marx vytýká – je to všechna ta moderní a nejmodernější lichva, 
která ve velikém slohu a nota bene pod záštitou zákonů provozuje své lupy 
docela bezohledně a beztrestně.  

Tento kapitalismus lichevní má svá doupata na burzách a své tvrze ve 
všelijakých státních papírech; všeobecná lakota a pověra, věřící stále 
v hospodářské zázraky, nechuť k práci a k hospodaření je prostředí, 
z něhož se všichni ti upírové a pijavice stále znovu rodí. 

 
Tomáš Garrigue Masaryk, Otázka sociální, 1899 

 
 

* * * 
 
 

 
Zpěvačka Hana Prskavcová, častý a milý host našich akcí, nám při naší 

poslední návštěvě spojené s ukázkovým vystoupením dne 14. 4. oznámila 
hned dvě radostné zprávy. Jednak se vdala, takže nyní používá už nové 
jméno – Hana Hrdinová, a jednak v rodině přivítali i potomka. 

 
Jménem všech členů pobočky a návštěvníků klubových posezení 

upřímně gratuluje 
 

Rada pobočky 
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HUMOR 
 
Doktor vidí svého pacienta na ulici úplně namol. 
Přijde k němu a domlouvá mu: „Pane, vždyť jsme se včera domluvili, že 
vypijete maximálně jednu malou štamprli denně!“ 
„Ale doktůrku, ty si myslíš, že se léčím jen u Tebe?“ 
 
 
Ptá se doktor dědy: „Jak teď slyšíte s tím novým naslouchadlem?“ 
„Výborně, co ho mám, už jsem třikrát musel změnit svoji závěť!“ 
 
 
Jeden děda se rozhodl zhubnout, a tak začal usilovně cvičit. 
Po hodině se ho manželka jízlivě ptá: „Tak co, kolik si toho shodil?“ 
„Už dvě broušené vázy!“ 
 
 
Do pracovny profesora přišla studentka. Usedla si naproti němu, upravila 
si výstřih a povídá: „Abych udělala dnes tu zkoušku, udělám cokoliv!“ 
„Cokoliv?“ 
„Jasně, všechno!“ 
Profesor ukončí hovor: 
„Tak se to rychle úplně všechno doučte!“ 
 
 
Ptala se jedna dívka známé: 
„Jak můžeš chodit s tím prachatým Američanem, když neumíš ani slovo 
anglicky a on zas česky?“ 
„To je, holka, jednoduché … co potřebuje on, to já vím … a co potřebuji 
já, to si hned koupím za jeho prachy.“ 
 

Čtenářům přejí aspoň trochu veselé májové erotiky 
 

Přádovi 
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NAŠE RECENZE 
 

Eileen Mangello, Borin Van Loon: 
Seznamte se... Statistika, 

 
Praha 2010, Portál, 192 s., ISBN 978-80-7367-753-4 

 
Populárních knih o statistice podle mého názor zas tak mnoho 

nevychází. Autorkou této knihy je Eileen Magnello, vzděláním logicky 
statistička, která získala doktorát z historie vědy. Ilustrátorem knihy je 
Borin Van Loon.  

Když jsem knihu začal číst, považoval jsem ji zpočátku za 
pseudopopulární knihu s obrázky zaměřenou spíše na infantilní čtenáře. 
Ale kniha se mně líbila stále více a nakonec se mi líbily i ilustrace. Vedle 
populárního výkladu základních pojmů z matematické statistiky zachycuje 
i historii těchto pojmů. Jejich objevitele či autory. O historii statistiky se 
zpravidla student mnoho nedozví ani na vysoké škole. Většinu jmen zná 
matematik i z jiných disciplín matematiky, některá jsou nová. Zaujaly mě 
informace o aplikaci statistiky v evoluční teorii, při výrobě piva atd. 

Kniha je poměrně stručná cca 192 str., přesto se čtenář dozví informace 
o většině základních pojmů. Vedle textové části je prakticky na každé 
straně či dvojstraně ilustrace, zpravidla příslušného vědce, který daný 
pojem do statistiky zavedl. Čtenář se např. dozví, co znamená slovo 
„statistika“; jaký je rozdíl mezi statistikou matematickou a vitální, nebo 
v knize najde informaci, že Edmond Halley nejen spočítal oběžnou dráhu 
komety, která je po něm pojmenovaná, ale že také vytvořil první 
úmrtnostní tabulku. Další zajímavostí je fakt, že první sčítání lidu nejen 
přineslo podrobné informace o počtu úmrtí na jednotlivé nemoci, ale 
přispělo také k růstu povědomí o hygienických podmínkách ve městech.  
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Jinou zajímavostí je informace, že Gaussova křivka normálního 

rozdělení (zvonovitá křivka), je po Gaussovi pojmenovaná tak trochu 
neoprávněně, protože ji objevil již Laplace. 

Poměrně málo se čtenář dozví o počátcích teorie pravděpodobnosti. Za 
její počátek je považována korespondence, kterou si cca v polovině 17. 
století vyměňovali Blaise Pascal a Pierre Fermat. Historii 
pravděpodobnosti se u nás věnuje Karel Mačák z Technické univerzity 
Liberec, který v Edici Dějiny matematiky vydal knihu Počátky teorie 
pravděpodobnosti. V angličtině ve vydavatelství Basic Books a 
v německém překladu ve vydavatelství Beck o tomto tématu (historie 
teorie pravděpodobnosti) vyšla kniha prof. Keitha Devlina: Unfinished 
game, která zatím není v žádné veřejné knihovně v ČR či na Slovensku. 
Dá se ale objednat přes Internet. 

Vedle základního textu kniha Eileen Magnello obsahuje seznam 
literatury v angličtině a český překlad navíc obsahuje i stručný výběr 
literatury v češtině. V textu je minimum matematických vzorců, ty ale 
najde čtenář v Příloze 1. Pro ty, kteří chtějí studovat v angličtině, obsahuje 
příloha 2 anglicko-český heslář statistických pojmů. Na konci je pak 
stručný předmětový rejstřík. 

Domnívám se, že většině knihy by měl rozumět i středoškolský student, 
takže je kniha vhodným titulem i pro školní knihovny. 
 

RNDr. Karel Vašíček 
exučitel matematiky, exprogramátor 
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