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Pouze život, který žijeme pro ostatní, 
stojí za to. 

 
Albert Einstein 
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Fórum Zdravého města 2012 
Na již tradiční akci s názvem Fórum Zdravého města určila skupina 

osob z řad veřejnosti (naše barvy jsem hájil spolu s paní Hejnovou) u 9 
tématických stolů (oba dva z ČSDZ jsme se zapojili do sekce sociální) 
vždy po dvou problémech od každého pracovního stolu. O konečném 
výsledku a pořadí rozhodlo hlasování, kde každý zaregistrovaný 
návštěvník této akce měl k dispozici 2 hlasy. Součet hlasů u jednotlivých 
nadefinovaných problémů určil konečné pořadí a tím prvních deset 
vytvořilo níže uvedené "Desatero problémů města". Tyto určené problémy 
budou v následujícím čase ověřeny anketou na webu Zdravého města 
www.zmmb.cz a také v tištěné podobě anketních lístků. 
 
Desatero problémů města 2012: 
P1 - Více parků - bez psů a návykových látek 
P2 - Podpora činnosti neziskových organizací - vznik fondu na rozvoj 
a podporu sociálních služeb ve městě 

(to je problém nadhozený od „našeho“ stolu, důležitá je právě 
přesná a nezkrácená formulace návrhu) 

 
P3 - Zlepšení technického stavu škol a školek 
P4 - Generální koncepce veškeré dopravy (auta, chodci, cyklo, placené i 
rezidentní parkování) 
P5 - Celoroční sportovní hala s rozumným vstupným 
P6/7 - Zřízení městské galerie 
P6/7 - Krytý bazén 
P8 - Strategický rozvojový plán tělovýchovy, sportu a sportovních zařízení 
P9 - Veletrh sociálních služeb  (opět návrh z naší sekce) 
P10 - Systém půjčoven kol - ve městě i v příměstských částech 
 
Jednotlivé problémy jsou zapsány tak jak je veřejnost naformulovala bez 
korekce obsahu a formy znění. Organizátoři vyslovili velké poděkování 
všem účastníkům za aktivní práci a skvělou komunikaci. 
 

Zdroj: internet + osobní účast 
RNDr. Jan Bázler 
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REGION 
 

Ve středu 20. června pořádá nezisková společnost R-Mosty Den 
otevřených dveří Azylového domu pro matky s dětmi v Čejetičkách. „Od 
roku 2009 sloužilo a slouží toto zařízení dnes již stovkám klientů z celé 
republiky, zejména pak z Mladé Boleslavi, celého Středočeského kraje a 
z Prahy,“ zve na akci Jakub Čihák, ředitel společnosti R-Mosty. Je 
přichystán pestrý program pro dospělé i děti, prohlídka budov i 
občerstvení. 

 
Zdroj: Hana Koišová 

 
Podrobnosti a další zajímavé informace najdete na oficiálních stránkách 
statutárního města Mladé Boleslavi: 
 

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

* * * 
 
 

Řešení šachové úlohy z dubna 
 
1. Se5! Hrozí mat dámou na d5 (a Sxe5 nepomůže) 
1. … Vxe5 2. Dd4 mat 
1. … Vd3 2. xd3 mat 
1. … Jc7 2. Dd6 mat  
1. … Jd6 2. Dxd6 mat 
1. … Se4 nebo Je7 nebo Jf6  2. Dd4 mat 

 
Autorem nové úlohy je Gustaw Litwin-Staszewski, Varšava, Polsko. 
 

Vybral –MV– 

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


6 
Z naší kroniky 
 
Velký klub 5. 5. byl především věnován Lojzovi. I když jeho letošní 
narozeniny nebyly kulaté a původně plánovaný Lojza promarodil, trval na 
tom, že oslava být musí. A také byla. Protože zase teď nesloužilo zdraví 
paní Potrošovské, nemohla se věnovat přípravě občerstvení. Naštěstí paní 
Zvěřinová upekla vynikající domácí buchty. Přinesl jsem nějaká cédéčka 
s hudbou, aby si oslavenec mohl vybrat muziku, která se mu líbí. A 
protože Lojza měl vždy rád legraci, vybral (a dobře) písničkáře-právníka 
Iva Jahelku. Všichni jsme se pobavili a Lojzovi děkujeme, že nám zůstává 
stále věrný. 

Jan Bázler 
Opět dobrá zpráva 
 
Před rokem jsem se na stránkách Klubka vytahoval, že zdárně 
odmaturoval starší syn Vladan, který nyní pracuje jako zdravotní bratr 
v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích (takže tam budu mít 
protekci). Nyní s radostí oznamuji, že úspěšně odmaturoval na gymnáziu i 
mladší syn Ivoš, těší mne to o to více, jelikož nepatřil mezi jedničkáře. 
Považuji to za úspěch celé rodiny, že se syny podařilo připravit do 
reálného života. 

Jiří Přáda 
* * * 

 
Asociace českých a moravských nemocnic odmítla způsob provedení 

restrukturalizace lůžkové péče jako nepodložený, účelový a odborně 
nezdůvodněný, jednostranně postihující malé a střední nemocnice. 

V době uzávěrky (30. května) proběhla také demonstrace proti 
zhoršování životní situace jak seniorů, tak lidí se zdravotním postižením. 

Národní rada osob se zdravotně postižených protestuje proti tomu, že 
pracujícím invalidním důchodcům nemá podle nové zákonné úpravy být 
umožněno uplatnění slevy na dani z příjmu. 

Plné texty souvisejících dokumentů jsou k dispozici u nás v klubovně – 
seznamte se s nimi, nespoléhejte na neúplné informace z televize. 

- red - 
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ANTIPŠTROS červnový, spíše neradostný 
  
30. května zažila Praha i další města demonstraci seniorů 

organizovanou zastřešující organizací Rada seniorů. Pan premiér nechal 
vzkázat, že k protestům nejsou důvody - nejstarší generace se má proti 
jiným zemím velmi dobře. Demonstraci podporovala i Národní rada osob 
se zdravotním postižením (NRZP ČR). Další úsporná opatření se dotknou 
každého občana České republiky, těch nejslabších obzvlášť. Bývalá 
poslankyně, herečka a matka postiženého syna, Táňa Fisherová nedávno 
řekla: "Nejednotná politika je sebezničující …" To samozřejmě platí i pro 
naše organizace, už proto, že občanské iniciativy se ztotožňují spíše 
s názory těch "dole" než těch "nahoře". Zcela nenápadně začíná už nyní 
proces transformace (a případně i likvidace) občanských sdružení, 
přestože nový Občanský zákoník začne platit až od ledna 2014. Podle 
zprávy a stanoviska legislativního odboru NRZP je u nových subjektů 
nebo sdružení, která žádají o změnu stanov žádost ze strany ministerstva 
vnitra zamítána, pokud je jejich existence spojena s výdělečnou činností 
(např. i provozem chráněných dílen apod.). Podle MV neodpovídá taková 
skutečnost zákonu o sdružování občanů a organizace jsou odkazovány 
např. na právní formu o.p.s. Takový výklad sice odporuje logice 
dosavadního vývoje a patrně i dalším zákonným normám, ale postižené 
organizace jsou bezmocné, razítko má MV. Tento postup může mít 
případně za následek i zánik takových organizací. 

Přes všechny objektivní výhrady je na místě pokládat NRZP ČR za 
obdobu "našich odborů". Její činnost na obhajobu zájmů postižených a 
nemocných bude v budoucích "ještě horších časech" nabývat na významu. 
Letošního, volebního, Republikového shromáždění se zúčastnilo 55 
delegátů ze současných 118 členských organizací. Myslím, že právě 
současná náročná situace nutí i vedení Národní rady k mírnému posunu 
směrem k demokratičtějšímu řízení zastřešující organizace. Pětičlenné 
předsednictvo bylo rozšířeno o další dva členy a přestalo být složeno 
výhradně z funkcionářů s tělesným postižením. Republikový výbor měl od 
roku 2008 24 členů, nyní bude třicetičlenný. 
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Můj názor, že členské organizace NRZP s cílovou skupinou duševně 
nemocných by měly společně nominovat do těchto orgánů jednoho a 
jednotného kandidáta byl absolutně ignorován. Tři organizace sveřepě a 
bez dohody s ostatními poslaly do voleb tři kandidáti - a ti neobstáli. 
V těžkých letech (do r. 2016) nebudeme dál mít ve vedení organizace 
jediného člověka. "Tělesně postižení nás zase převálcují", řekl předseda 
rodičovské organizace ing. Z. Omyl. Převálcovali jsme se sami. 
V předvolebním období jsem nevycházela z úžasu nad neznalostí, 
mocenskými boji, nezvládnutými emocemi, nereálnými představami a 
zejména nad názory a rozhodnutími jednotlivých "vlastníků pravdy". Je 
tohle ještě vůbec pacientské hnutí? 

Když jsem byla jedním z pracovníků Národní rady oslovena s nabídkou 
kandidatury, bylo zřejmé, že po 12 letech spolupráce bych měla ze všech 
"našich" kandidátů na zvolení největší šanci. ČSDZ Mladá Boleslav moji 
kandidaturu navrhla, ČSDZ Ostrava potvrdila. Formulář s mojí nominací 
ale potvrzen a odeslán nebyl. Oba pacientské kluby přehlasovala rada 
pražské pobočky. Delegátem za všechny tři pobočky byl zástupce 
"Zvonařky". Na dvanáctihodinovém jednání byl přítomen po dobu voleb. 
Do budoucna bychom měli být reální a soudní, bude to velmi, velmi 
zapotřebí. Dvoudenní shromáždění bylo skutečně pracovní a také 
inspirující. Zúčastnila jsem se ho jako host a několikrát jsem vystoupila v 
diskusi. Zájemce odkazuji na web NRZP - www.nrzp.cz , kde mohou 
zároveň najít informace o možnosti zasílání časopisu MOSTY (zdarma). 

Docent MUDr. Jan Vevera organizuje několikrát do roka semináře pro 
pacienty na pražské Psychiatrické klinice. Nejbližší se koná ve středu 6. 
června od 17 hodin. Od 7. do 10. června pořádá Česká psychiatrická 
společnost konferenci ve Špindlerově Mlýně i za účasti pacientů. Člen 
boleslavské pobočky, MUDr. Václav Hyrman z Vancouveru zde má být ke 
svému životnímu jubileu oceněn "Heverochovou medailí". Možná u toho 
budu. 

Zdraví a naději přeje všem Martina Přibylová 
 

PS. Pište na dz.prima@centrum.cz 
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Kopretiny a tovární komín 
 
     Když jsme my děti byly malé, brávala nám naše babička Jarka 
v Kosmonosích za barák, kde se to v květnu bělalo kopretinami. Byla jich 
celá veliká louka. Nosily jsme si je domů a dávaly do všech váz. Byla to 
nádhera! Každý rok se na tu dobu těším. 
     Dále jsme s babičkou podnikaly výlety. Autobusem MHD jsme jely na 
hlavní nádraží. Nastoupily jsme do vlaku a jely na místní nádraží. Jarka 
nám ukazovala nemocnici, hasičárnu i tovární komín ve Škoda závodě. 
Nejmenší ratolest Štěpán vykřikl: „Za tím komínem spí náš děda!“ A už to 
bylo na světě! Nikdo to Štěpánovi nevymluvil. A tak to pro legraci říkáme 
do teď. Štěpánovi bude 13 let a chce pracovat jako děda ve Škodovce. 
Kde? Za komínem!! 

Iva Vuová – 16 let 
vnučka Jarky Zvěřinové 

 
* * * 

 
 
VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

… Jak často vidíme muže jinak v privátním životě svědomité, kteří by 
žádným způsobem nikoho ze sousedů svých ani o nejmenší věc neošidili, 
proti státu jednati lstivě a velmi ošemetně. Patřme na veřejné stavby, na 
silnice, železnice, na pachty, odvody k veřejným zemským potřebám a 
vůbec na všechno, co obec na své útraty koná, jaké se tu často dějí 
podvody! 

Tu pašováním, tu podvodnickým vyhýbáním se dani předepsané, tu 
uplácením, tu zas přijímáním úplatků, tu špatnou prací atd. atd. nejeden 
dle svého způsobu šidí obec. Ba tak dalece jest v tomto ohledu cit kleslý, 
otupělý (neb vlastně neprobuzený), že takové podvody obce ani ve 
veřejném mínění hanebné nejsou. Kdož by se kupř. styděl řici, že kouří 
pašovaný tabák? 

Karel Havlíček Borovský 
„Co jest obec?“, Pražské noviny, 1846

http://www.nrzp.cz/
mailto:dz.prima@centrum.cz
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Externí spolupracovník našeho časopisu RNDr. Karel Vašíček zopakoval anketu s představiteli 
politických stran. Materiály, které takto vznikly, budeme – s ohledem na větší rozsah textu -
průběžně otiskovat v nejbližších číslech Klubka. Pořadí odpovídajících stran je dané pořadím 
dodání odpovědí. 

Redakce 
 

Anketa s tiskovými mluvčími politických stran zúčastněných ve vládě a opozici 
 

TOP09 
 

Chtěl bych Vám položit několik otázek, vzhledem k tomu, že se blíží 2 roky od voleb do 
Poslanecké sněmovny. 
 
Jak hodnotíte téměř 2 roky činnosti vlády Petra Nečase, pracuje podle Vašeho názoru ve 
prospěch občanů naší země a jejich budoucnost, plní předvolební sliby? 
 
Byly to bezesporu pro vládu dva náročné roky, a to nejen ve vztahu ke křehkosti koalice, ale 
zejména ve vztahu k objemu práce, ke které se zavázala. A tedy ano, jednotlivým rezortům se daří 
plnit vládní program. Vždyť po dvaceti letech marných snah máme konečně penzijní reformu, jsou 
zkvalitněna práva pacientů, vládě se daří držet deficit veřejných rozpočtů ve slíbených mantinelech. 
 
Považujete tzv. reformy vlády P. Nečase za sociálně ohleduplné? Jsou tyto reformy nutné pro 
budoucnost naší země, pro zastavení zadlužování? 
 
Reformy, i takzvané reformy, jak je pojmenováváte, mají jediný účel, a to aktivně ochránit Českou 
republiku před daleko bolestnějšími škrty, které by musely logicky nastat, kdybychom pokračovali 
v předchozím stylu hospodaření. Sociálně ohrožené skupiny by bez těchto reforem v budoucnu 
pravděpodobně čelily ještě razantnějším úsporám, tak jako se to nyní děje na jihu Evropy.  
 
Přirozeně je ale každý reformní krok pečlivě zvažován ze všech možných hledisek, včetně 
sociálních dopadů. Reformy by neměly nijak zvyšovat míru ohrožení chudobou, která je v České 
republice jednou z nejnižších v Evropě. 
 
Za několik týdnů se bude konat druhý roční státní maturity. Jak hodnotíte způsob provádění 
státní maturity, co napověděl velký počet neúspěšných studentů v loňské státní maturitě, jaká 
opatření byste navrhovali pro zvýšení úrovně znalostí našich žáků a studentů? Zaznamenali 
jste nedobrý vývoj výsledků našich studentů v mezinárodních srovnávacích testech PISA a 
TIMSS. Zaznamenali jste, že se v ČR a dalších zemí, převážně OECD konal výzkum 
zjišťování dovedností dospělých? Jak hodnotíte znalosti našich absolventů? Které předměty 
by měly být povinné pro všechny studenty ve státních maturitách? 
 
Státní maturita je bezesporu krok dobrým směrem. Musíme mít možnost zaručit určitou úroveň 
středoškolské vzdělanosti. Jak se nicméně ukázalo, byly státní maturity předražené, příliš mnoho 
žáků si vybralo snazší úroveň a stále nejsou dostatečným podkladem pro vysoké školy. TOP 09 
proto požaduje následující změny: pouze jednu úroveň obtížnosti, pouze jeden test z každého 
předmětu, a to didaktický test bez ústní zkoušky, a zkoušku skládanou ze tří předmětů.  
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TOP 09 má asi jako jediná z parlamentních stran dlouhodobou koncepci vzdělávací politiky 
v České republice. Navrhujeme například stanovení prioritních oborů a jejich navázání na reformu 
školství, rozvoj finanční a informační gramotnosti, výuku angličtiny od třetího stupně základních 
škol, vyčlenění víceletých gymnázií jen pro talentované žáky a naopak větší inkluzi vzdělávání, 
podporu učňovských oborů spojenou s návratem prestiže pro manuální práci. Vedle těchto aspektů 
se musí české školy zaměřit i na životní styl dětí.  
 
Jak hodnotíte vývoj v tzv. kauze plzeňských práv, tedy prodloužení akreditace Právnické 
fakulty ZČU? Jaké by měla být opatření, aby se podobným excesům trvale zabránilo, nebo se 
jejich vznik minimalizoval? 
 
Situace na plzeňské fakultě je přirozeně velmi nešťastná zejména pro tamní studenty. Nicméně, 
škola byla na možný problém s akreditací a personálním obsazením upozorněna akreditační komisí 
již před rokem. Bohužel tehdejší vedení nedokázalo zareagovat dostatečně rychle. Nynější vývoj je 
jen důsledkem laxního přístupu ke známým problémům. Rozhodnutí bývalého ministra školství, 
které šlo proti rozhodnutí akreditační komise, a tedy patrně není v souladu se zákonem o vysokých 
školách. Je to mocenský zásah do způsobu fungování nezávislého orgánu a tento zásah může mít 
dalekosáhlé dopady a může naprosto destabilizovat zdejší systém vysokého školství. 
 
Jedním z hesel naší strany je „Odpovědnost“, a proto chceme, aby vysoké školy opouštěli kvalitní 
absolventi, kteří se umějí prosadit na trhu práce, čehož lze dosáhnout pouze s kvalitním systémem 
výuky a se spravedlivě nastavenými pravidly kontroly kvality.  
 
Jaká prorůstová opatření pro zlepšení výkonu naši ekonomiky připravujete nebo budete 
navrhovat? 
 
Na úrovni vlády na těchto opatřeních pracuje a budou co nejdříve zveřejněna. Nicméně už nyní 
bude například poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová předkládat návrh zákona vytvořený 
Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, který umožní 
exportérům čerpat zvýhodněné úvěry s dlouhodobě fixovanou úrokovou sazbou. V rozpočtu pro 
tento rok je tam vyčleněno 150 mil. Kč, což by mohlo podpořit export v řádu miliard korun, tedy 
podpořit vznik či udržení tisíců pracovních míst. 
 
Jaká opatření pro zkvalitnění života našich znevýhodněných občanů, invalidních a starobních 
důchodců, pro jejich důstojný život plánujete nebo budete navrhovat? 
 
Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za jednu z priorit věnovat zvýšenou pozornost 
kvalitě života ve stáří. Nyní vzniká Národní program přípravy na stárnutí pro období 2013 – 2017, 
kam patří i celoživotní vzdělávání, mezigenerační dialog, ale i propojení zdravotní a sociální péče o 
seniory, kdy je zdůrazňováno maximální možné udržení poskytování dlouhodobé péče v 
přirozeném prostředí člověka 
 
Pokud jde o sociální začleňování osob se zdravotním postižením, ČR kontinuálně usiluje o podporu 
plnohodnotného života osob se zdravotním postižením, v roce 2012 bude vládě předložen návrh 
věcného záměru zákona o koordinované rehabilitaci osob se zdravotním postižením, který má 
přispět ke sjednocení systému koordinace a poskytování rehabilitace těmto osobám.  
 
Poskytování peněžitých dávek určených ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení a 
podpoře sociálního začleňování upravuje nový zákon, který snížil počet existujících dávek na dvě 
základní (příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku) a rozhodování o nich svěřil 
Úřadu práce ČR. Tím přispěl k lepšímu zacílení dávkové pomoci a zvýšení komfortu pro uživatele 
dávkového systému. 
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Jak vnímáte protesty, které se v uplynulých týdnech konaly v naší zemi, demonstrace svolané 
tzv. Holešovskou výzvou, demonstraci zdravotně postižených na Palackého náměstí, 
demonstraci odborů 21. 4: na Václavském náměstí? Jak vnímáte výsledky průzkumů 
veřejného mínění, ve kterých značná část našich občanů vyjádřila názor, že současní 
politikové jsou ještě horší, než byli ti před listopadem 1989? 
 
Demokracie dává pro vyjádření názorů občanům velký prostor. Protesty jsou naprosto legitimní 
formou a je nutné je respektovat. Holešovská výzva, nebo alespoň její představitelé, ale útočí přímo 
na základní demokratické instituce. Dalším z demokratických nástrojů, jak vyjádřit svůj postoj, jsou 
volby. V posledních volbách občané rozdělili hlasy tak, že mohla vzniknout současná vláda, která 
dostala čtyřletý mandát, který se snaží dle svého programu naplit. Ve volbách dalších mohou 
občané opět svobodně rozhodnout. 
 
V naší zemi je cca 8 proc. nezaměstnaných, jak hodnotíte opatření vlády, např. povinné 
návštěvy nezaměstnaných na poštách, aby se zabránilo údajnému zneužívání sociálních 
dávek, přinesla reforma vyplácení dávek na úřadech práce nějaké pozitivní výsledky, úsporu 
státních prostředků, nebo to bylo jen mrhání veřejných prostředků údajně vynaložených na 
nový software pro výplatu dávek a šikana obyčejných lidí a zbytečné zvýšené úsilí 
zaměstnanců úřadů práce? 
 
Nový systém výplaty dávek byl nasazen z jediného důvodu, a to proto, aby nebyl stát závislý na 
jediném monopolním dodavateli, který si mohl libovolně diktovat podmínky a jehož služby byly 
pro stát nesmírně nákladné. Jen na administraci mu stát doposud vyplatil celkem 2,4 miliardy 
korun. V roce 2010 to bylo dokonce téměř půl miliardy korun! Monopolní postavení jednoho 
dodavatele zde bylo udržováno 17 let, což byl stav pro výdaje státního rozpočtu značně nezdravý. 
Celkové náklady na administraci dávek jsou dnes 255 milionů korun. Ministerstvo práce tedy už 
letos dosáhlo jen v této oblasti úspory 200 milionů. Po plném zavedení nového systému, tedy od 
roku 2013, to již bude úspora až 285 milionů ročně, a dají se očekávat i další úspory 
v infrastruktuře, odstranění duplicitních činností aj. 
 
Jak chcete přiblížit státní správu a samosprávu občanům, umožnit rychlejší získávání občanů 
od úředníků státních správy a samosprávy? 
 
TOP 09 podporuje prvky přímé demokracie. Spojila se ve volbách s hnutím Starostové a nezávislí, 
které má velmi bohaté zkušenosti právě ze samospráv a komunální politiky. Prosazujeme přímou 
volbu prezidenta, přímou volbu starostů, hejtmanů i primátorů. 
 
Měli by Vít Bárta a Alexandr Vondra převzít zodpovědnost za výsledky soudního jednání a 
vyšetřování tzv. kauzy PROMOPRO? 
 
TOP 09 opakovaně apelovala na Víta Bártu, aby se vzdal svých politických funkcí, včetně 
poslaneckého mandátu. Vláda s podporou poslance odsouzeného za korupci je pro nás nepřijatelná. 
Stejně tak, bude-li odsouzen jakýkoli další poslanec či ministr, očekáváme od něj stejnou reakci, 
tedy okamžité opuštění politických funkcí. 
 

Ptal se RNDr. Karel Vašíček 
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