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Důvěra je jako velmi jemná květinka –  
dlouho jí trvá, než rozkvete a snadno se zašlápne. 

 
Manfred de Vries 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Program sobotních klubů na 2. pololetí 2013 
 
 
 
7. 9. 2013 – Na kus řeči s PhDr. Červinkou 
  hostem bude klinický psycholog 
 
5. 10. 2013 – Vzpomínka na Ivana Zdeňka Mastníka, 

muzikanta, básníka a spisovatele z našich řad 
 
2. 11. 2013  - Kytarová chvilka s paní Hanou Hrdinovou 
 
7. 12. 2013 – Vánoční klub  

– budeme se snažit sehnat zajímavé hosty 
 

* * * 
11.1.2014 – Valná hromada 
(po zralé úvaze jsme dali přednost až druhé sobotě) 

 
Začátek vždy v 10:00, zájemci o přátelské popovídání mohou přijít, 

jako vždy, i dříve. 
 
Změna programu vyhrazena. 

 
Všechny zve 

 
Rada pobočky 
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"Udatný rytíři, zachraň naše království, usadil se tady strašný drak a sežral 
už třináct panen."  
"Tak ho zkuste poslat do našeho království, tam určitě zdechne hlady." 
 
Zvoní v železářství telefon:  
"Manžel mi koupil podprsenku, přijdu si ji vyměnit!"  
"To máte ale špatné číslo!" 
"Právě proto si ji přijdu vyměnit !!!“ 
 
Inzerát cestovní kanceláře z Ukrajiny: 

POZNEJTE I VY KRÁSY UKRAJINY. VAŠE AUTO UŽ TADY JE. 
 
Na potápějící se lodi křičí námořník:  

- Vidím zem! 
- Kde? 
- Tři kilometry! 
- A kterým směrem? 
- Rovnou pod námi...! 

Na shledanou v příštím čísle se těší 
Přádovi 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z července 

 
Řešení: 1. Ja4 

 
1. … c3  2. Vb4 mat 
1. … Jg4,f3,f1 2. Vd8 mat 
 
Autor nové úlohy je prof. Karol Mlynka , Zlaté Moravce, SR 

Vybral –MV– 
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JAZYKOVÝ KOUTEK 
 
Co má sabotáž společného s dřeváky? 
 
Velmi mnoho. Dřevák – tedy dřevěná obuv, kterou známe už většinou jen 
z pohádek, muzeí nebo z cest po Holandsku, kde je výroba tohoto druhu 
obuví dosud udržovanou tradicí – byl nástrojem a zbraní bouřících se 
anglických dělníků v 19. století, kteří ničili nenáviděné stroje, jež jim braly 
práci. Dřevák – anglicky se to řekne „sabot“ – se hodil do převodového 
soukolí a stroj se tím rozbil. I když metody, jak něco pokazit, se časem 
staly stále více a více rafinovanými, výraz sabotáž už zůstal snad ve všech 
jazycích naší civilizace. 

-k- 
 

* * * 
 
 
OPĚT HUMOR ANEB SMUTNÝCH VĚCÍ UŽ BYLO DOST 
 
Proč ptáci létají na jih?  Protože pěšky je to trochu daleko. 
 
Víš, proč chlapům říkáme "Ty můj broučku?"  

Protože hmyz má menší mozek než slepice !! 
 
Víte, jaká je průměrná rychlost pohybu manželky v obchodě?  

2000 Kč/hod. 
 
Víte, proč smrtka nosí kosu?  Protože neudělala papíry na kombajn. 
 
Víte, proč tak málo farářů jezdí mercedesem?  

Protože ten stojí nekřesťanské peníze. 
 
Zvíře na 22 písmen?   Zajíc s červenou kravatou. 
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Sloupek bývalého listonoše 
(volné pokračování z minulého čísla) 

 
K práci listonoše jsem se dostal náhodou, na sociálce mi řekli, že pro 

zdravotně postižené mají jen tuto profesi. Nastoupil jsem v červenci v roce 
1989, kdy pošta potřebovala záskoky za dovolené. Přišel mi telegram, 
přijďte v 5:00 hod. a vemte si kolo. Uvedený den jsem tedy přišel na poštu 
a zavedli mne do dvou spojených místností, kde bylo přes 20 
doručovatelek a jeden doručovatel, pan Mirek, který mne měl zaučit na 
svůj rajón. Mirek byl o 15 let starší, měřil do 150 cm, a na jedno oko 
šilhal, prostě žádný hezoun. Tento člověk se mi stal na několik let 
kamarádem, společníkem a můžu říci, že jsem s nikým v životě nezažil 
takové srandy jako s ním. Přes svůj fyzický hendikep z Mirka vyzařovala 
dobrotivá povaha, nekonfliktní a obrovský smysl pro humor. Pro tyto 
vlastnosti ho celé ženské osazenstvo pošty milovalo. 

Na rajóně jsem se měl zaučovat tři týdny, nakonec z toho byly jen 3 
dny, pro náhlé onemocnění kolegyň. Takže čtvrtý den jsem vyjel na rajón 
sám, ten den začínalo inkaso, které jsem s Mirkem vůbec nevybíral. Přijel 
jsem na začátek úseku, kde na mne čekala paní Věrka, která byla chudák 
mentálně postižená a chtěla inkaso zaplatit, vytáhl jsem balík tři sta inkas a 
začal hledat její doklad, samozřejmě jsem byl nervózní a ne a ne ho najít, 
do toho Věrka na mne vyjekla „Vám to moc nejde?“ v tu chvíli jsem chtěl 
s balíkem inkas praštit a vrátit na poštu, že končím. Nakonec jsem to 
neudělal a snažil se pokračovat. O paní Věrce jsem se pak dověděl, že 
měla být znásilněna dvěma muži. Když vypovídala na policii a měla 
darebáky popsat, tak řekla: „ten vysoký byl v sexu lepší“. 

Takže jsem v jízdě rajónem pokračoval, babičky mi obličeji připadaly 
všechny stejné, ale už při prvním setkání si některé myslely, že jsem 
student, jelikož jsem jezdil jen v trenýrkách a asi i vypadal mladě. A už 
tenkrát mi při setkání řekly mnohá moudra, vzpomínám na paní 
Konůpkovou, bývalou živnostnici, která se pohybovala po berlích, mi 
říkala, mladíku chraňte si zdraví, ostatní hoďte za hlavu. 
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Pamatuji na setkání s paní Vyskočilovou, která říkala, že pochází 

z Moravy a že má dobré srdce, když mne Mirek zaučoval, tak mu dala 
pytlík třešní a on je hodil do popelnice, já mu řekl, proč to dělá, a on 
odpověděl, že určitě jsou červivé, že babka nikdy nic dobrého nedala. 

Nakonec se mi tedy podařilo celý rajón projet a vrátit se na poštu a 
muset udělat vyúčtování, které muselo sedět do desetníku. Nebýt jedné 
paní listonošky, která mi poradila, jak postupovat, tak bych si nevěděl 
rady, jelikož mi Mirek vyúčtování neukázal - vždy spěchal na autobus, 
protože bydlel 20 km od Mělníka. Docela to byly kruté dny, později jsem 
se dozvěděl, že se kolegyně před mojím nástupem na poštu sázely, jak 
rychle s prací skončím. 

Po dvou měsících mně vedení pošty dalo na rajón Vehlovice a opět 
mne zaučoval, teď dá se říci parták Mirek. Ze 14 dnů zaučování byly 
jenom dva dny a to ještě mi Mirek neukázal, kudy vede celá obchůzka, 
jelikož jsme na začátku rajónu skončili u pana Rudolfa, který vždy kolegu 
pohostil kořalkou, a uběhlo hodně času, než jsme opět vyrazili, a Mirek mi 
dal pár dopisů a novin a poslal mne je roznést a sám to vzal zkratkami. 
Takže třetí den jsem šel sám, byl jsem bezradný a ptal se vesničanů, kudy 
tedy chodil Mirek a oni mi říkali, že neví, jelikož byl tak malý, že ho z 
okna přes plot neviděli. Nakonec jsem všechno docela vyřešil a vesnice se 
stala mým působištěm na dalších 10 let. I když se mi pletly jména, jenom 
Králů bylo šest rodin. Bylo to úsměvné, když pan Král čekal před plotem 
na důchod a Mirek říkal, vidíte, dřív jste nosil na hlavě korunu a nyní 
sedíte na plotě a čekáte na důchod. Pan Mirek měl rajón, který sousedil 
s mojím rajónem. Mezi nimi byla restaurace, kde jsme se sešli na oběd. 
Zde se setkávali řidiči autobusů, řidiči traktorů z nedalekého statku, kteří 
to zde zapíchli už v deset dopoledne a zůstali až do večera, Mirek jim 
říkal, to se nedivím, že ten chleba je tak drahý. 

 
J. Přáda 

pokračování příště 
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Kniha končí teorii množin v kapitole „Propast“ a líčí osudy nejen 

hlavního tvůrce teorie množin Georga Cantora. Jeho teorie, jak 
matematikové dobře vědí, byla zpočátku přijímána rozporuplně a nebohý 
Cantor nejen pro to, opakovaně skončil na psychiatrii. Počítání 
s nekonečnem, mohutnost množin, kardinální a ordinální čísla se ale brzo 
staly součástí matematiky. Stejně jako jeho diagonální metoda. Autoři 
knihy citují nejen v této kapitole korespondenci mezi vědci, politiky, 
vědce z jiných oborů (Einstein). Cantor sám ke konci života usiloval o 
důkaz hypotézy kontinua. Jak uvádí kniha, rozjaření se střídalo s delšími a 
delšími depresemi, začal se zabývat rosekruciány, teosofií a svobodným 
zednářstvím.  

Na konci knihy je „Dodatek“, který obsahuje technické detaily 
k některým kapitolám. 

Kniha představuje doplněk k učebnicícm matematiky a populárním 
způsobem objasňuje některé matematické poznatky, ale bez schopnosti 
rozumět matematickým textům, vzorcům a důkazům se čtenář neobejde 

 
RNDr. Karel Vašíček 

 
redakčně zkráceno, 

zájemcům o celý text článku jej můžeme nabídnou v naší klubovně 
 

* * * 
 

Naše řady navždy opustil ve věku 68 let pan O. Dvořák, 
dlouholetý a pravidelný návštěvník našich aktivit, ať už to byly 
„velké“ sobotní kluby nebo každodenní setkávání během týdne. 
 
Děkujeme za tichou, ale častou přítomnost u nás a budeme 
vzpomínat. 
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Postup není příliš odlišný od toho, jak se to učí na středních školách, ale 

je tomu věnováno více prostoru, který se asi na školách nedostává. Od 
Pythagorovy věty se dostává čtenář k iracionalitě odmocniny ze 2, tedy 
nesouměřitelnosti úhlopříčky čtverce se stranou 1. Neboli, že existují i jiná 
čísla, než ta, která se dají vyjádřit jako poměr přirozených čísel. Druhá 
kapitola „Za co pokládáme tyto pravdy?“ začíná indickým důkazem 
Pythagorovy věty a pokračuje součtem prvních n přirozených čísel a cituje 
úspěch krále matematiků Karla Gausse z jeho školních let a pokračuje 
historií objevu neeukleidovské geometrie a snahou „zachránit čísla“. 
Nejen v této kapitole, ale v celé knize citují autoři celou řadu významných 
postav matematiky a jejich objevy. Přitom se neomezují jen na evropskou 
matematiku, ale také arabskou, indickou atd. Třetí kapitola „Vzory na 
uzamčené truhle“ začíná Eukleidovým důkazem nekonečnosti počtu 
prvočísel a Erathostenovým sítem na prvočísla a pokračuje pravidelností 
výskytu prvočísel. Končí pak Goldbachovou hypotézou, starou 250 let, že 
každé sudé číslo od čísla 4 lze vyjádřit jako součet prvočísel.  Další, čtvrtá 
kapitola „Žabky“ na začátku cituje výrok Isaaca Newtona A opět se 
zabývá mnohoúhelníkovými čísly a důkazem jejich součty. Další kapitola, 
pátá, „Jen sám Euklides“ se zabývá geometrií, postulátem o rovnoběžkách 
a součtem velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku, a dalšími vlastnostmi 
trojúhelníku, těžnic a výšek. Kapitola šest „Orel algebry“ se zabývá 
pravidelnými mnohoúhelníky a jejich konstrukcí a pokračuje vlastnostmi 
tělesa T rozšířeného o odmocninu ze dvou. Rozvíjí studium vlastností 
kružnice v soustavě souřadnic v rovině a odvozením rovnice kružnice. V 
kapitole 7 „Na Vysočinu“ autoři knihy seznamují čtenáře s  vlastnostmi 
algebraických křivek od kvadratickým přes kubické a kvartické a jejich 
kořeny. Opět se zmiňují objevy indických matematiků, kteří kolem roku 
1500 objevili nekonečné polynomy ekvivalentní sinu a kosinu, který 
znovuobjevil Newton v 17. století. Kapitola „Druhá strana obzoru“ začíná 
pojmy jako „úběžný bod“, což napovídá, že jde o perspektivu. Odtud je 
blízko k projektivní geometrii. Kniha cituje vědce, kteří stáli u jejího 
zformování, Victora Ponceleta, Girolamo Saccheriho. To už jsou značně 
speciální poznatky.  
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ANTIPŠTROS aneb Doba je vážná 
 

Prosím nezapomeňte: 
Výstavy Pragomedica a NON HANDICAP 2013 
se konají na pražském Výstavišti ve dnech 23. - 
25. října 2013, vstup je volný. 
Součástí doprovodného programu bude už čtvrté 
diskusní setkání s oblíbeným hostem MUDr. 
Martinem Hollým na aktuální téma reformy, a to 
ve čtvrtek 24. října od 14 hodin. Ve zvláštním 
boxu se bude promítat film o schizofrenii Do 
vlastních rukou (7 min.) 

 
Vážení přátelé, také vás tolik rozradostnila zpráva, že na základě 

rozhodnutí minulé vlády budou naše důchody od ledna 2014 valorizovány, 
a to v průměru o celých 65 Kč? To se pomějeme. (Ovšem jen ti, kteří 
invalidní důchody opravdu pobírají, víme, že dnes přiznání invalidity ještě 
automaticky neznamená také rozhodnutí o invalidním důchodu.) 
V listopadu by měly být připraveny podklady pro žádost o dotace 
z evropských fondů určené pro transformaci české psychiatrie. 
Předpokládaných šest miliard korun má ovšem získat rezort zdravotnictví, 
z MPSV zatím žádné příznivé zprávy nepřicházejí. Psychiatrické léčebny 
se většinou přejmenovaly na Psychiatrické nemocnice, ale akutní zhoršení 
stavu pacientů s psychózou by mělo být řešeno pokud možno jiným 
způsobem než ústavní léčbou. Potřebu zdravotně sociálních služeb by 
měla zajišťovat síť Center duševního zdraví, která v rámci regionů přiblíží 
léčbu pacientům. Jaká bude za několik let praxe ? Poznáme... 
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O dalším vývoji reformy psychiatrie by mělo jednat i podzimní 
zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, kde postižené 
zastupuje předsednictvo NRZP ČR. Jaká bude váha jeho doporučení, se 
pokusím zjistit. Slovně slibovaná pomoc ze strany vedení NR by měla 
začít jednáním s pacientskými organizacemi, dle červnového usnesení 
předsednictva v září.  
 

Naše organizace by neměly podceňovat, že NRZP je oficiálním 
zástupcem zdravotně postižených a partnerem státních orgánů a že 
v dalším vývoji bude její názor hrát určitou roli. V minulých dnech jsem 
ovšem byla poněkud znepokojena rozhovorem s pracovníkem 
legislativního odboru NRZP, který nebyl příliš ochotný poslouchat mé 
informace a velmi autoritativně mě poučoval o některých 
samozřejmostech. Myslím, že ještě teď na začátku by měl hlas pacientů 
být slyšet daleko více, přimlouvala bych se za nějakou anketu, seminář, 
konferenci nebo podobně, nejen samostatných organizací, ale i klientů 
poskytovatelů sociálních služeb. Nezastávám názor, že sdružení Kolumbus 
je jedinou (a objektivní) reprezentací osob s duševním onemocněním 
v ČR. 

 
Případné návrhy a názory jsou vítány na mailu 
 

dz.prima@centrum.cz 
 
Přemýšlejte prosím také o říjnových volbách, o své účasti a 

kandidátech, kteří si zaslouží váš hlas. 
 
Dobrý start do přicházejícího podzimu přeje nám všem 
 

Martina Přibylová 
5.9.2013 
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SMUTNÁ JUBILEA 
 
21. 8. uběhlo už 45 let od okupace Československa vojsky tehdejší 
Varšavské smlouvy. Intervence vedená Sovětským svazem násilně 
ukončila pokus o demokratizaci naší země známý jako „Pražské jaro“ a 
stála zmařené životy a poničené zdraví řady našich občanů. Právě Karel 
Kryl, jehož písničky občas na našich akcích posloucháme, tehdy pozvedl 
významným způsobem svůj hlas na odpor proti okupaci. Nezapomínejme! 
 

* * * 
 
14. 8. 1993, tedy před dvaceti lety, zemřel vynikající a noblesní český 
herec Jiří Adamíra. Za zmínku stojí jeho důvěrný vztah k našemu kraji, 
protože chalupařil ve Spyšové u Sobotky. 
 

-jb- 
 

SVĚT VĚDY 
 

Robert Kaplan, Ellen Kaplanová: 
Umění nekonečna. Náš ztracený jazyk čísel. 

Triton 2010, cena 370 Kč, ISBN 978-80-7387-245-8 
Na obálce knihy najde čtenář slova: „Matematikou se lidé zabývali 

odpradávna, od starověkého Řecka až po dnešek po sobě každý z velkých 
matematiků zanechal svůj kámen ve velké věži čísel, rovnic a 
geometrických obrazců…“ Autoři knihy, Robet Kaplan, historik, který se 
stal spisovatelem a výrobcem filmů pro korporace a vlády, a jeho žena, 
Ellen, archeoložka, která vyučovala matematiku, biologii, řečtinu, latinu a 
dějepis, si dali v knize za úkol, pochopit základy matematiky, odhalit 
tajemství nekonečna. Spoluautorka knihy Ellen Kaplanová také doplnila 
knihu pěknými ilustracemi, vesměs portréty matematiků, zmiňovaných 
v knize. 

Kniha má devět kapitol, dodatek, seznam literatury a rejstřík. První 
kapitola „Čas a mysl“ se zabývá čísly, trojúhelníkovými a čtvercovými 
čísly, rozšiřováním číselných oborů od přirozených ke komplexním 
číslům. 
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