
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel 
Česká společnost pro duševní zdraví, Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848     E-mail:  ceska.spolecnost@telecom.cz 
WEB: ceska.spolecnost.sweb.cz 
Redakční uzávěrka: 2. 10. 2015 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav www.fokus-mb.cz 

 
Bílý dá mat druhým tahem (10+5) 

 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

       a      b      c      d      e      f      g      h 
 

Redakční rada :  
Vladan Přáda a Jiří Přáda, Ivan Nakov,  
Marie Ritterová, 

   technický redaktor: Jan Bázler 
  externí spolupracovníci, příležitostní dopisovatelé 

Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska 
vedení našeho spolku ani členů redakční rady. 

číslo 10 – říjen 
ročník XVI. (2015) 

 
 
 

 
 
 

Pojedl jsem ze stromu poznání 
a byl jsem vyhnán z ráje nevědomosti. 

  
Jan Werich 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Co dál 
aneb 

Pár slov před valnou hromadou 
 

Jako oficiální předseda a (bohužel) navíc ještě jakýsi neoficiální finanční 
ředitel našeho pobočného spolku jsem už vícekrát avizoval záměr se svými 
funkcemi ukončit. Myslím to vážně (Není to finta, kterou bych chtěl 
někoho jiného popohánět k většímu pracovnímu nasazení, ostatně není ani 
koho.) Na nadcházející valné hromadě rozhodneme o zániku našeho 
pobočného spolku jako samostatného právního subjektu a o detailech 
plánovaného přesunu našeho majetku a našich aktivit na FOKUS, který už 
tak jako tak je spoustu let naším strategickým partnerem a důležitost jehož 
pomoci stále více a více narůstá. 

 
Z FOKUSu se na naší půdě významně angažuje Denisa. Myslím, že 

nikdo nepochybuje o tom, že právě Denisa je duší i srdcem naše. Ale 
úředně je stále externistka, tedy něco jako brigádnická výpomoc. Sloučení 
s FOKUSem by mělo její postavení a autoritu (zatím hlavně přirozenou) 
posílit. Doporučoval bych také obnovení tradiční a méně oficiální funkce 
tajemníka klubu, hlavně bez podstatné finanční a hmotné odpovědnosti 
nevhodné pro pacienty, nevyjímaje ani pacienty bývalé. 

 
O spojení s FOKUSem jsme rozhodli definitivně už v lednu. Toto 

spojení z důvodu zjednodušení administrativně-právních procedur nebude 
fůzí v přesném smyslu zákona, ale umožní to, o co nám nyní jde nejvíce. 
O kontinuitu naší práce a o nové impulsy. A v neposlední řadě i o nábor 
nových členů a návštěvníků našich aktivit. Když jsem za těch 18 let 
podstupoval námahu a nepříjemnosti, myslel jsem na to, že to dělám pro 
své konkrétní přátele. Bohužel mnozí z nich už vůbec nežijí a další mezi 
nás nechodí nebo zajdou jen sporadicky (myslím zejména na ty, kteří 
našemu společenství obětovali více sil, než bylo pro jejich křehké zdraví 
únosné, a kteří se teď po nedobrých zkušenostech drží spíše stranou). 
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Řešení šachové úlohy z prázdninového dvojčísla 

 
(byla opravdu těžká, autor se při jejím konstruování vydováděl) 

 
1. Jd4! 
 
Hrozí: Db5 mat. 
1.  …  Vxd4 2.  Vxa2 mat (černý nesmí hrát Jxa2!) 
1.  …  Jc7 2.  Dxb4 mat 
1.  …  Jb6 2.  Da6 mat (černý nesmí hrát Jxa6!) 
1.  …  Jxc3 2.  Dxb4 mat 
1.  …  Va6+ 2.  Dxa6 mat (černý nesmí hrát Jxa6!) 
1.  …  Vb6 2.  Jb3 mat (černý nesmí hrát Dxb3!) 
1.  …  Vc5 2.  Da6 mat (černý nesmí hrát Jxa6!) 
1.  …  Vc7 2.  Jb3 mat (černý nesmí hrát Dxb3!) 
1.  …  Da4 2.  Jb3 mat (černý nesmí hrát Dxb3!) 
 
Na nové úloze spolupracovali V. Vovnejko (Minsk, Bělorusko) a A. 

Petrusenko (Kolybaň) Je téměř shodná s jejich úlohou ze září. Pouze bílý 
pěšec z e5 se přemístil na b5. Co myslíte, bude stejné řešení? 
 

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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K nadměrnému užívání antikoncepčních přípravků nutil svou manželku 
proto, aby nepřišla do jiného stavu se sousedem.  

 
Když jsem souseda u manželky přistihnul, řešil jsem to po dobrém tím, 

že jsem ho dvakrát nakopnul, a to akvárium jsem po něm hodil, až když se 
po mně sápal.  
 
 

Další si povíme třeba osobně na naší oslavě 7. listopadu 
(neblahá ruská revoluce se ovšem oslavovat rozhodně nebude!) 

Jirka Přáda, jubilant 
 

* * * 
 
NEZAPOMEŇTE: 
 
Česká společnost pro duševní zdraví,  
rada pobočného spolku v Mladé Boleslavi 
svolává na den 
 

10. 10. 2015 
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. 
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Z odstupem času bych řekl, že se měli naši funkcionáři (nejen já sám) 

více a dříve a plynule střídat. Právě teď je vhodná doba, abychom to 
udělali jinak a lépe. Damoklovým mečem nad našimi hlavami je nový 
občanský zákoník. Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale je třeba se i 
s ním vyrovnat. 

 
V lednu jsem vytvořil neoficiální přílohu k našemu časopisu, která může 

být chápána jako rozborový materiál pro nadcházející valnou hromadu. 
Tam si jej můžeme společně projít. Myslím, že jsem jej vytvořil 
dostatečně precizně. Hlavní jsou ale nezbytné organizačně-právní 
náležitosti našich budoucích kroků. I když to někoho bude nudit nebo 
třeba i obtěžovat, udělat vše potřebné musíme. 

 
Váš 

RNDr. Jan Bázler 
předseda 

 
 

* * * 
 
 

Obvyklý článek „Antipštros“ o problémech a koncepčních otázkách 
v oboru psychiatrie v celostátním měřítku tentokráte neotiskneme, naše 
osvědčená spolupracovnice paní ing. Martina Přibylová v důsledku 
nachlazení onemocněla a do uzávěrky už své pravidelné zamyšlení dodat 
nestihne. Všechny čtenáře pozdravuje a těší se na osobní setkání na 
narozeninové oslavě Jirky Přády (7. 11.). Martina doufá, že se do té doby 
plně uzdraví. I my ji přejeme – raději ještě dřívější – uzdravení. 

 
Martina nás upozornila na důležité informace na internetu – viz 

následující stránka. 
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Reforma psychiatrie 

 
27. srpna proběhlo další jednání pracovní skupiny ministerstva 

zdravotnictví, která aktivně tvoří strategii reformy. Na programu bylo mj. 
financování - komunitní péče, sociální oblasti v Centrech duševního zdraví 
a lůžkové psychiatrické péče. (Zápis z jednání k dispozici zde.) 

Termín dalšího setkání byl stanoven na 8. 10. 2015. 
 

-red- 
Zdroj a další  podrobnosti: 

http://www.reformapsychiatrie.cz/ 
 

* * * 
 

 
Koho vyznamenal Senát letos? 

 
U příležitosti Dne české státnosti se na půdě Senátu udělovaly 25. 9. 

významným občanům republiky Stříbrné pamětní medaile Senátu. 
Ocenění bylo loni uděleno i paní PhDr. Darje Kocábové, proto jsme se 
živě zajímali, kdo byl oceněn lotos. Oceněných osobností 25. 9. bylo opět 
celkem 17: 

 
Jiří Bartoška, herec, organizátor mezinárodního filmového festivalu 

v Karlových Varech 
Prof. Armin Delong, DrSc., fyzik, zakladatel elektronové mikroskopie 

v Československu 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., chemik 
RNDr. Jiří Hejnar, CSc., virolog 
Prof. MUDr. Josef Hyánek, CSc., lékař (zabývá se dědičnými poruchami 

metabolismu) 
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HUMOR ZE SOUDNÍ SÍNĚ 
 

 
Otázka: Říkáte, že schody vedly dolů do sklepa. 
Odpověď: Ano. 
Otázka: A ty schody, vedly take ze sklepa nahoru? 
 
 
Otázka: Pane doktore, kolik pitev jste provedl na mrtvých? 
Odpověď: Všechny mé pitvy se provádějí na mrtvých. 
 
 
Otázka: Na všechny otázky odpovídejte "slovně", ano? Jakou školu jste 

navštěvovala? 
Odpověď: Slovně. 
 
 
Jelikož jsem právě vyšla z vany a na sobě neměla než trepky. 

Neotevřela jsem ani na opakované zvonění. Tu můj manžel, neboť to byl a 
žádný návštěvník, se do dveří opřel prudčeji a ony povolily. V rozčilení, 
že někoho v bytě přechovávám, jsa nahá a neotevřivši, porazil skříň i 
botník. Nikoho nenaleznuv, byl by všechno zase řádně poklidil, avšak tu 
vyraženými dveřmi vešel do bytu náš soused, který se počal při pohledu na 
rozbitou skříň a všude samé boty a mne nahou, hlasitě smát. Je snad 
pochopitelné, že ten smích mu manžel musel zatrhnout. Jak to však 
probíhalo přesně nevím, neb jsem se šla konečně obléci. 

 
 
Jelikož jsme měli špatný obraz a manžel byl opilý, praštil s televizorem, 

což však nepomohlo, protože nám někdo ukradl anténu.  
 

 
 

http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2015/09/150827_VIII_Udržitelné-finacování_zápis_logo.pdf
http://www.reformapsychiatrie.cz/
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HISTORIE 
 
Český rozhlas 2 vysílá v cyklu „Toulky českou minulostí“ historii firmy 
Laurin a Klement. Motivem bylo zřejmě 150. výročí narození Václava 
Laurina (* 27. září 1865 Kamení u Pěnčína – 4. prosince 1930 Mladá 
Boleslav). Cyklus je vysílán od 30. srpna v neděli vždy v 08:04; repríza: 
čtvrtek 18:05. Protože jsme na pořady neupozornili dříve, doporučujeme 
zájemcům internet, kde jsou texty i nahrávky pořadů: 
 
http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/ 

- k - 
 

* * * 
 
Významné výročí si připomeneme i v kultuře. Od smrti Jana Wericha (31. 
10. 1980) letos uplyne už celých 35 let, a přesto nám má jeho dílo stále co 
říci. Životopis Jana Wericha ve formě presentace naleznete na internetu: 
 

http://www.jkk.estranky.cz/file/282/werich-2015---110.vyroci.swf 

 
VĚČNÉ PRAVDY 
 
Ve 4 letech: Máma NEBO táta vědí všechno! 
 8 let: Máma NEBO táta vědí hodně! 

10 let:  Máma NEBO táta nevědí všechno! 
12 let:  Máma NEBO táta nevědí nic! 
14 let: Máma NEBO táta jsou nula! 
16 let: Pitomci! Jsou z jiný doby! 
25 let:  Máma nebo táta to možná ví! 
35 let: Než se rozhodneme, zeptáme se mámy nebo táty. 
45 let: Ptám se sama sebe, co by si o tom máma, táta mysleli! 
75 let:  . . .  Jak ráda bych se na tohle zeptala mámy nebo táty! 
 

z internetu vybral Jiří Přáda 
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Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků (vozíčkářů) 
Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., chemik 
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., historička 
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., ústavní právník 
Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. chemička 
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., lékař, diabetolog 
PhDr. Vladimír Rys, exilový sociolog – ocenění převzal v zastoupení člen 

jeho rodiny 
Ing. Josef Skalický, technik, specialista na potravinářské stroje 
Mons. Josef Suchár, president Diecézní charity v Hradci Králové 
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., lékař, neurofyziolog 
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. chemik (vývoj léků) 
Prof. Ing. František Vejražka, CSc. expert na družicové navigační systémy 
 

Loni byli oceněni naši biatlonisté za vynikající výkony, zejména na 
zimních olympijských hrách, letos v oceněných oborech činnosti sport 
chyběl. 

Podstatné pro nás je, že mezi oceněnými opět nechybí obětaví lidé, které 
se aktivně věnují práci pro zdravotně postižené, konkrétně to je monsignor 
Suchár a paní Jančíková, která sama statečně překonává svůj handicap. 

Pro úplnost dodejme, že letos byly oceněny medailí senátu již dříve další 
osobnosti: 

 
Prof. Gerardus´t Hooft (29. 5. 2015), holandský fyzik, nositel Nobelovy 

ceny 
Prof. Marlan O. Scully (28. 5. 2015), americký fyzik 
Adolf Burger (19. 5. 2015), slovenský Žid, vězeň nacistických 

koncentračních táborů, o nich napsal m. j. knihu Ďáblova dílna 
plk. v.v. Ladislav Havrišák (19. 5. 2015) účastník Slovenského národního 

povstání a partyzánských bojů, zajat a vězněn nacisty, později u letectva 
 

http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/
http://www.jkk.estranky.cz/file/282/werich-2015---110.vyroci.swf
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Josef Henek (19. 5. 2015) aktivní účastník protinacistického odboje, jako 

jediný z rodiny unikl zatčení a smrti 
Ing. Bořivoj Sedláček (19. 5. 2015), aktivní účastník protinacistického 

odboje 
mjr. v.v. Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. (19. 5. 2015) voják, sanitář na 

západní frontě za II. světové války. 
Jeho Eminence Giovanni kardinál Coppa (14. 5. 2015), diplomat 

Vatikánu, nuncius v České republice (1993-2001) 
 

Zdroje: ČT24 a http://www.senat.cz/ 
- jb - 

 
* * * 
 
REGION 
 

Kauza dieselgate s sebou přináší personální dopady. Svoji rezignaci 
oznámil předseda představenstva VW Martin Winterkorn, který zároveň 
vyslovil svou omluvu za pochybení Volkswagenu. Tím se spustila celá 
řada dalších personálních změn. Novým předsedou představenstva 
koncernu Volkswagen se stal dosavadní šéf značky Porsche Matthias 
Müller. Rozhodla o tom v pátek dozorčí rada koncernu. S Müllerem 
souhlasili také zástupci zaměstnanců v dozorčí radě. Ti již předem 
avizovali, že za nástupce pana Winterkorna budou akceptovat pouze 
osobnost s hlubokými technickými znalostmi a podnikatelskými 
schopnostmi a zároveň s velkou sociální kompetencí, která bude mít vždy 
na zřeteli jak skupinu Volkswagen, tak i její zaměstnance. 

Volkswagen zároveň chápe, že podnikání v Americe je pro něho jeden 
velký problém. Na zřeteli přitom není jen nynější skandál s motory TDI, 
ale také poměrně slabý odbyt v USA. Celý tento region byl sloučen spolu 
s Kanadou a Mexikem pod nový region Severní Amerika (NAR). Šéfovat 
jí bude dosavadní předseda představenstva ŠKODA AUTO Winfried 
Vahland, a to jako člen představenstva koncernu Volkswagen. Je to pro 
něho zásadní kariérní postup, jenž začne platit od 1. listopadu.  
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Vedení naší firmy ŠKODA převezme pětapadesátiletý Bernhard Maier, 
dosavadní člen představenstva společnosti Porsche AG pro prodej a 
marketing. 

 
Zdroj a podrobnosti: Škodovácký odborář, č. 35, 1.10. 

http://www.odborykovomb.cz/skodovacky-odborar-2015/d-1659 
 

 
* * * 

 
Již stotisící návštěvník prošel v úterý 29. září odpoledne turnikety 
městského krytého bazénu, který byl uveden do provozu letos v dubnu. 
Jubilejním návštěvníkem se stal Pavel Kudrnáč z Mnichova Hradiště, 
který sem jezdí plavat čtyřikrát týdně. Na místě mu blahopřáli náměstek 
primátora Daniel Marek a vedoucí krytého bazénu Aleš Macoun. 
 
 
Již tradičně se 28. září konal vodácký závod Napříč Prahou přes tři jezy - 
Mistrovství České republiky, pořádaný vodními skauty. Závod dlouhý 6,5 
km startoval na Císařské louce, cíl je na ostrově Štvanice. Naše město 
reprezentovaly dvě posádky z 8. oddílu vodních skautů. Z nich starší žáci 
Vít Gregora, Milan Fiala, Daniel Pech a Dominik Hlavsa s kormidelníkem 
Františkem Kyselou obsadili druhé místo. 
 
 
V neděli 27. září zástupci ZO Českého svazu ochránců přírody Klenice 
slavnostně znovu odhalili Katův kříž na Chlumu. Akce se setkala s velkým 
zájmem veřejnosti, na Chlum dorazilo pět desítek lidí se zájmem o historii 
i přírodu. 

 
Zdroj, podrobnosti:a další informace 

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

http://www.senat.cz/
http://www.odborykovomb.cz/skodovacky-odborar-2015/d-1659
http://www.mb-net.cz/
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