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Vzdělanec je vzdělancem všude, 
král je králem jen ve svém království. 

  
Indické přísloví 
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RADY ODBORNÍKA 
 

Když máte pocit, že se nic nedaří! 
 

Desatero k zamyšlení 
 
 1/ Nemoc či úraz mohou potkat každého 
 
 2/ Snažte se nemyslet na své trápení     
 
 3/ Místo toho najděte ve svém životě něco, co vás těší 
 
 4/ Naplňte svůj čas vhodnou činností např. sebevzděláváním 
 
 5/ Naučte se myslet hlavně na druhé 
 
 6/ Hledejte podobné případy v historii, literatuře a snažte se je napodobit 
 
 7/ Nevzdávejte se a ani se nelitujte 
 
 8/ Nezapomínejte, že závistivé a žárlivé osoby se sami užírají. Přejte 

dobré druhým a nepošpiňte své srdce nenávistí 
 
 9/ Naučte se mít rád sebe i druhé, ale nikoho si neidealizujte, tedy ani 

sebe ne 
 
10/ Nebojte se budoucnosti: bude taková, na jakou si troufnete   
 
 

autor: MUDr. Jan Cimický 
pro čtenáře Klubka vybrala: Eva Horáková 
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P. S.: Jednou z našich dosavadních činností, kterou FOKUS hodlá nadále 
rozvíjet, je i vydávání našeho časopisu. Společně s vedením FOKUSu 
Mladá Boleslav zvážíme, co by se mohlo dělat lépe a efektivněji. Uvítáme 
i dobré nápady od čtenářů. Zachování kontinuity vydávání časopisu 
považujeme všichni za jeden z našich prvořadých úkolů. 

 
 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z června 

 
1. Jc6! 
 
Černý smí táhnout pouze dvojím způsobem: 
1.  …  Kb5  2.  Kf6 mat 
1.  …  Kd5  2.  Kf4 mat 
 
Na nové úloze spolupracovali V. Vovnejko (Minsk, Bělorusko) a A. 

Petrusenko (Kolybaň – město tohoto jména je v Bělorusku i na Ukrajině, 
z kterého z nich je autor, to už asi nezjistíme). 
 

Vybral –MV– 
 
 

* * * 
 

Naše sociální služby v roce 2015 dotuje  
Kraj Středočeský a Statutární město Ml. Boleslav. 

Činnost naší organizace podpořili finančně v letech 2013-2014 
MPSV ČR, Statutární město Ml. Boleslav, 

RNDr. Milan Procházka, MUDr. Stegerová s.r.o, 
ABRASIV a. s., MISAN s.r.o., PhDr. Darja Kocábová 
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Česká společnost pro duševní zdraví,  
rada pobočného spolku v Mladé Boleslavi 
svolává na den 
 

10. 10. 2015 
(druhá sobota v říjnu) 

 
v souladu se stanovami a organizačním řádem 
 
 

mimořádnou valnou hromadu. 
 
 

Začátek v 10:00 hod v naší klubovně. 
 
Účast řádných členů je nutná. 
Příznivci nesplňující podmínky řádného členství mají možnost zapojit se 

do jednání s hlasem poradním. 
 

Na programu je projednání a schválení návrhu na ukončení existence 
našeho pobočného spolku jako samostatného právního subjektu 
k předpokládanému termínu 31. 12. 2015 a převod našeho majetku a 
aktivit pod organizaci FOKUS Mladá Boleslav. Projednány resp. 
schváleny budou i případné další potřebné právní kroky. 

 
Bude se jednat o upřesnění a konečné odsouhlasení záměrů, které byly 

v obecné podobě předběžně projednány na řádné valné hromadě 10. 1. 
2015 a diskutovány na našich následujících schůzích. (Naše představa je 
do značné míry podobná tomu, co už realizovali kolegové z dnes již 
zaniklé pobočky ČSDZ Ostrava.) 

 
 

Jménem rady pobočného spolku 
RNDr. Jan Bázler, předseda
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Poděkování 

 
Jménem rady našeho pobočného spolku a jménem všech našich 

přátel a příznivců děkuji Statutárnímu městu Mladá Boleslav za 
přidělení účelové dotace na sociální služby. Přestože jsem se 
s podáním žádosti dosti opozdil, věnovali jí jak volení zástupci 
města, tak i úředníci magistrátu svou laskavou pozornost a vyřídili ji 
kladně. Dotace mimo jiné umožňuje i další vydávání našeho 
časopisu. To, že v něm budeme, vedle důležitých informací o 
problémech zdravotně postižených občanů, trvale propagovat i naše 
krásné město považujeme za samozřejmost. 

 
RNDr. Jan Bázler, předseda 

 
* * * 

 
ANTIPŠTROS  a Problémy podzimu 

 
O uprchlické krizi není možné nevědět – a nemyslet na ni. (Leda, že 

bychom se izolovali od všech médií a chovali se jako pštrosi.) Evropa je 
bezradná, ale běžnému občanovi, ať cítí nebo si myslí cokoliv, nezbývá 
než čekat na další vývoj, na rozhodnutí mocných a žít dál svůj všední život 
s každodenními starostmi. 

Ty jsou sice s problémem „stěhování národů“ nesrovnatelné, ale 
k velké radosti to přece jen nestačí. Situace zdravotně postižených je 
ovlivněna nejrůznějšími, hlavně ekonomickými záměry státu – šetřit je 
třeba stále. Ostudná valorizace důchodů minulých let bude napravena (??) 
jednorázovým příspěvkem do nového roku. NRZP ČR se už pár měsíců 
pere o navýšení příspěvků na péči a úpravu systému posuzování a ještě víc 
o úhradovou vyhlášku o kompenzačních pomůckách pro jednotlivé 
skupiny tělesně postižených. Ministr zdravotnictví odmítl zvýšení platu 
zdravotníků - investovat do stavu budov je prý naléhavější. Společnost pro 
geriatrii a gerontologii nechápe, proč má při současném demografickém 
vývoji být geriatrie zrušena jako samostatný klinický obor. (Podle MZ je 
třeba zjednodušit vzdělávání mladých lékařů.) 



4 
 

A reforma psychiatrie? Z povzdálí můžeme mít dojem, že MZ usnulo. 
Vůdčí osobnosti v organizacích sociálních služeb nešetří skepsí a obávají 
se, jak vlastně budou vynaloženy prostředky z evropských fondů. Na 
červnový dopis premiérovi odpověď nepřišla. V minulých týdnech se 
uskutečnilo se několik schůzek, o kterých se mi při nejlepší vůli 
nepodařilo získat skoro žádné informace. Naši zástupci hovořili 20. srpna s 
náměstkyní MZ pro strategie, L. Ptáčkovou Melicharovou, o týden později 
se sešla pracovní skupina pro financování reformy. Na 2. září byla 
sjednána schůzka s poradcem premiéra Sobotky, dr. Vladimírem Špidlou. 
Na MPSV prý vzniká pracovní skupina pro legislativu zdravotně - 
sociálních služeb. Snad vyjde najevo, jaký posun tato jednání znamenala. 
Pražský Fokus se ovšem důsledně drží zásady, že než se rozhodne 
„nahoře“, je možné začít s přípravami zdola a buduje svá dvě Centra 
duševního zdraví. 

Bez ohledu na nečinnost ministerstev začíná nová sezóna některými 
významnými akcemi (často financovanými z norských fondů) a tradiční 
Týdny pro duševní zdraví – letos již 26. ročník. Na internetu jsem našla 
letošní heslo pro Světový den duševního zdraví, 10. říjen: Důstojnost 
v oblasti duševního zdraví. 

Ústecký SELF HELP připravuje pacientskou konferenci „Nechceme se 
bát psychiatrie“ 

30. září, Česká asociace pro psychické zdraví zahájí svoji 
destigmatizační kampaň 17. 9. 

V pražském Centru Břevnov oslaví 23.9. Fokus 25. výročí od svého 
založení. (Občanské sdružení vzniklo v Praze v únoru 1990.) Programy 
Týdnů v jednotlivých regionech najdete na www.tdz.cz 

 
Radujme se, veselme se, ale přehánět není na místě. O lecčem vypovídá 

akce NRZP, která odesílala otázky ministru Němečkovi. Připojila jsem se s 
dotazem, jestli mají psychiatričtí pacienti nárok na stejnou kvalitu léčby 
jako pacienti všech ostatních oborů. Národní rada „tvořivě“ změnila tento 
dotaz na otázku, jestli budou investovány prostředky do budov 
psychiatrických léčeben – aby se zlepšila kvalita léčby. 
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VYBRALI JSME PRO VÁS 
 

Václav Černý o Karlu Čapkovi 
 

… Karel byl úplně nepodobný své pověsti, a já jsem si to na každém 
kroku, poněkud zahanbeně, uvědomoval. Karel byl tichý a mírný člověk, 
lidsky velmi plachý jak povahou, tak účinkem útlé konstituce, špatně 
slyšel na jedno ucho a lehce se hrbil pro chorobu páteře. Býval od dětství i 
pro churavost i pro svou předčasnou zářivou talentovanost hýčkaným 
dítětem, miláčkem rodiny, stále v poduškách, stále v péči a dohledu 
rodiny, vždyť se z něho dostal, teprv když vylétl do světa: studentíkovi 
v Hradci hospodařila babička, v Brně na studiích žil v domácnosti vdané 
sestry, na universitě v Praze se vrátil zpět do rodinného hnízda, otec šel 
totiž na penzi, ostatně velmi činnou, z Úpice do Prahy. Vychovalo to 
z něho citlivce a tuším i životního bázlivce, Karel byl na život vášnivě 
zvědavý, lidi upřímně miloval, ale zdálo se mi vždy, že se jich vlastně 
bojí. Raději si je vysníval, než aby mezi ně spěchal trochu se s nimi 
porvat. Byl hluboce ohleduplný a slušný, už i proto se bál rány, a myslím, 
že byl naprosto neschopný uhodit první. Stáhl se, a tiše se trápil, a 
přemítal, odkud v lidech zloba. Ta zloba, a užil jí, panečku!, byla 
z devadesáti procent závistí, a závist mezi Čecháčky vždycky pomlouvá, 
v dobách svého rostoucího úspěchu již od let dvacátých byl Karel Čapek 
nejpomlouvanějším literátem v Čechách. Drobnohledný jedovatý plazík 
razil na něj epigram, že ne náhodou je jeho literární šifra kč totožná se 
zkratkou státní měny. Čapek se mlčky schoulil… 

 
Profesor Václav Černý (1905-1987), literární vědec a literární kritik, 
překladatel z románských jazyků a disident, sdílel v třicátých letech 
redakční místnost s bratry Čapky v redakci Lidových novin. Ukázka volně 
navazuje vybranou stať o Josefu Čapkovi z čísla 06/2015. 

- jb - 
Zdroj: V. Černý, Paměti I 1921-1938, nakl. Atlantis, Brno, 1994 
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HUMOR 
 

Pro ty dříve narozené, kterým možná není úplně jasné, 
na co je dobrý Facebook. 

 
Snažím se nyní získat přátele obdobným způsobem jako na Facebooku. 
Každý den chodím ven a vyprávím kolemjdoucím, co jsem jedl, jak se 
cítím, co jsem dělal předchozí noc a co budu dělat zítra večer. Pak jim 
rozdávám fotky mé rodiny, mého psa a moje fotky, jak pracuji na zahradě 
a trávím čas v bazénu. Také poslouchám jejich rozhovory a říkám jim, že 
je miluji. 
A funguje to. 
Už mám tři přátele: Dva policisty a psychiatra. 
 

* * * 
 
Čím míň máš, tím víc se tvař, že jsi v pohodě. 
Čím víc máš, tím víc se tvař, že nic nemáš, jinak tě tahle společnost sežere. 
 

* * * 
 
Malý vyroste… 
Opilý se vyspí… 
Nemocný se uzdraví… 
Ale blbec zůstane blbcem! 
 

* * * 
 
Chtěla jsem Tě přitáhnout magnetem lásky. Bohužel, jsi DŘEVO! 
 
 

Po internetových luzích se brouzdali 
Přádovi 
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Poučný je také zážitek zkušené sociální pracovnice Fokusu Praha, která 

zajišťuje přijímání nových pracovníků do terénního týmu. Nová 
zájemkyně byla seznámena s tím, že součástí práce bude i docházení do 
bytů klientů. A chtěla vědět, jestli ji přitom bude doprovázet „ochranka“. 

 
Přese všechno - neztrácejme optimismus a dobré naděje. 

 
Krásné babí léto přeje všem 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

4.9.2015 
* * * 

 
Šťáva z kysaného zelí - proč ji pít? 

 
Výborný, chutný, nakyslý nápoj bez chemických konzervačních látek. 

Má vysoký obsah vitamínu C a organických látek zvyšujících detoxikační 
aktivitu enzymů. Pravidelné pití šťávy z kysaného zelí mění metabolismus 
buněk a má do jisté míry omlazující vliv na pleť a pokožku, dělá ji vláčnou 
a částečně vyhlazuje vrásky. Největší význam pití zelné šťávy je v tom, že 
preventivně působí proti vzniku zhoubných onemocnění trávicí soustavy, 
především onemocnění žaludku, tlustého střeva a jater. Obsahuje vitamin 
U, který působí proti žaludečním a dvanácterníkovým vředům. Šťáva 
z kysaného zelí účinně působí při léčbě hemeroidů. Při požití většího 
množství má šťáva laxativní účinek (může způsobit průjem). Šťáva 
z kysaného zelí obsahuje hořčinné glykosidy, vitaminy A, B1, B2, C, K, 
kyselinu mléčnou (pomáhá i při ranních nevolnostech v těhotenství), 
vápník, fosfor železo, sodík, draslík aj. Reguluje trávení a normalizuje 
střevní flóru. Tlumí růst nežádoucích baktérií. Dobře se uplatňuje při 
léčení žaludečních a střevních poruch. Šťáva ze zelí je výtečný prostředek 
k čištění těla a důležitá součást diet pro zhubnutí. Doporučené dávkování: 
100-200ml denně před jídlem. Na dně sklenice může docházet k usazování 
sedliny, což je normální jev.  

Jiří Přáda 
Zdroj: www.abecedazdravi.cz 
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Znáte dobře kalendář? 
 

Státem uznaných svátků je u nás 12, ale ne každý z nich znamená volný 
den navíc, protože svátek může vyjít i na sobotu nebo neděli. Jedině 
Velikonoční pondělí je tutově den volna navíc každý rok. 
V nejpříznivějším případě přibude kvůli svátkům 10 dní volna, tak tomu 
bylo i letos a před tím v roce 2009. Naopak nejméně volných dní navíc 
může být jen 7, což se stalo v roce 2011. Nikdy se to ale nestane, když je 
rok přestupný, zato se může i v přestupném roce stát, že bude 10 dní volna 
navíc – teoreticky to mohlo být v roce 1992, ale tehdy ještě 28. září ani 17. 
listopad za svátky vyhlášeny nebyly. Možná v příštích letech přibudou 
další svátky – uvažuje se o Velkém pátku nebo Svatodušním pondělí (7 
týdnů po Velikonocích). 

-jk- 
 

* * * 
 
Nová adresa našich ostravských přátel je od léta 2015: 
 
Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. , Nádražní 1110/44, 702 00 Ostrava 
 
Kdo koresponduje s Ostraváky, ať si hlavně opraví číslo domu, ulice 
zůstává beze změny. 
 
Novým předsedou Mlýnku je od srpna Michal Tarabčák. Pavel Pientka, 
který odevzdal jako předseda spoustu mimořádně náročné práce, je nyní 
místopředsedou. 
 
Podrobnosti najdete ve zpravodaji „Život společnosti“, který pravidelně 
dostáváme a který je k dispozici i v naší klubovně. 

- red - 
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REGION 
 

Infocentrum Mladá Boleslav poskytuje kvalitní služby a široké 
spektrum informací v oblasti turistického ruchu, kultury i dalších témat. 
Kvalitu poskytovaných služeb návštěvníkům potvrdil také výsledek 
hodnocení, které zpracovává externí firma pro agenturu CzechTourism a 
Asociaci turistických informačních center ČR: Naše Infocentrum získalo 
letos 100 procentní hodnocení. 

Infocentrum dostává pravidelně i výtisky našeho časopisu. 
 

* * * 
 

Knihovna města Mladá Boleslav se letos připojila k celorepublikové sbírce  
 

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ. 
 

Cílem sbírky je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým 
postižením. Zakoupením sbírkového předmětu přispějete na speciální 
pomůcky pro slabozraké a nevidomé, na výcvik asistenčních psů, studijní 
stipendia nebo osobní asistenty. Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 
2015 vždy v půjčovní době oddělení pro dospělé čtenáře Knihovny města 
Mladá Boleslav. 
 

* * * 
 

V obchodním centru Olympia je na několika panelech výstavka 
fotografií z historie Svatováclavské jízdy historických vozidel. Již 13. 
ročník této tradiční akce se koná tradičně na státní svátek 28. září. Výstava 
v Olympii je přístupná až do 30. září. 

- red - 
Zdroj a podrobnosti: Pavel Šubrt 

Oficiální webové stránky Statutárního města Mladá Boleslav 
http://www.mb-net.cz 


