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Slabí lidé se mstí. 
Silní lidé odpouštějí. 

Inteligentní lidé ignorují. 
 

(z internetu, autor neuveden) 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 
 

Jirka Přáda oslavil šedesátiny 
 
 
Ač nerad tancuji, pozorně sleduji televizní pořad Star Dance a fandím 

přitom nejvíce sportovcům, ač jsem sám člověk z gruntu nesportovní. 
Letos jsem držel palce (ač marně) sympaťáckému boxerovi Rosťovi 
Osičkovi. A nemohl jsem se ubránit dojmu, že tenhle chlapík mi 
připomíná Jirku Přádu. 

Jirka Přáda je totiž také tvrdý bojovník s poetickou duší. A skutečně také 
chodil cvičit i do boxerského oddílu. Nejtěžší zápasy ovšem vybojoval 
mimo ring – dlouhý a těžký zápas s nemocí a možná ještě delší 
mnohakolový zápas před soudem kvůli protiprávně odebranému 
invalidnímu důchodu. Nikdy to nevzdal a nakonec vyhrál. Jeho vítězství 
jsou povzbuzením pro nás pro všechny. 

7. listopadu jsme tedy oslavovali Jirkovy šedesátiny. Sešlo se nás 
poměrně hodně. Z hostů nejvýznamnější byla paní emer. prim. MUDr. Zd. 
Stegerová. Paní PhDr. D. Kocábová oslavence a nás všechny pozdravila 
telefonicky. Z FOKUSu přišel Tomáš Adam. Já sám jsem měl tu čest 
vyřídit pár pozdravů od dalších gratulantů, kterým zaneprázdnění nebo 
marodění nedovolilo zavítat k nám osobně. A možná se na nás početný 
zástup přátel díval i z nebe… 

Paní Hejnová připravila vše organizačně včetně vydatného občerstvení – 
jako vždy na výbornou. Ještě jednou jí děkuji. Díky také patří paní 
Potrošovské, která nám poslala nějaké dobroty ze své kuchyně. Oslavenec 
dostal nemálo dárků – od kolektivu i od jednotlivců. 

Ti, kdo přišli, budou vzpomínat, ti, kdo nepřišli, ať litují. 
 
 
 

Honza Bázler 
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Advent prožitý bez shonu a stresu 

Vánoční svátky prozářené láskou a pohodou 
Silvestr neprodřímaný u televize 

a 
Správný start do nového roku 2016 

 
přeje redakce Klubka 

 
členům, přátelům, příznivcům a personálu 

FOKUSu i ČSDZ. 
 

* * * 
 
 

Rada pobočného spolku ČSDZ Mladá Boleslav děkuje členům ČSDZ za 
projevenou důvěru a vedení FOKUSu za všestrannou podporu během své 
náročné práce. 

O našem dalším působení a výhledech do budoucna se poradíme na 
klubovém setkání dne 9. ledna 2016, které bude na rozdíl od let minulých 
zcela neformální. Přijďte, naše pozvání stále platí. 

 
* * * 

 
Sociální služby ČSDZ Mladá Boleslav 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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Řešení šachových úloh ze září a října 
 
První úloha (září) má řešení: 
1. Ve1 
 
1. … Kxe5   2. Dd4 mat 
 (černý nesmí vzít dámu jezdcem z e2!) 
1. … cokoliv s Je2 2. Dc4 mat 
1. … Je4  2. Jxe4 mat 
1. … jiný tah s Jg3 2. Je4 mat 
1. … xe5  2. Dc4 mat 
 
 
Druhou úlohu (říjen) nelze řešit stejně (černý se ubrání Jxf5). 
Řešení je: 
1. Sh8 
 
1. … Kc5  2. Dc4 mat 
1. … Ke5  2. De4 mat 
 (černý nesmí vzít dámu jezdcem z g3!) 
1. … xb5  2. Dxb5 mat 
1. … cokoliv s Je2 2. Dd4 resp. Dxd4 mat 
1. …  cokoliv s Jg3 2. Dc4 mat 

 
 

Novou úlohu vytvořil Jurij A. Suškov z tehdejšího Leningradu, SSSR, 
dnes opět Sankt Petěrburg , Rusko. 
 
 

Vybral – MV- 
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ANTIPŠTROS nevánoční, skeptický 
  

Nemohu zapřít trochu nostalgie. Poslední Klubko letošního roku, 
poslední Klubko od roku 1992 samostatné ČSDZ Mladá Boleslav... 

Očekávání Vánoc je v dnešní době spíš hektické než poklidné. Jak čeká 
„na Ježíška“ česká psychiatrie a všichni, kdo žijí jejími problémy ? 
Nadílka je zatím utajená a balíčky v neprůhledném obalu... 

Konference organizovaná MZ před deseti dny v Praze některé otázky 
zodpověděla, jiné napověděla a další otevřela. Sál pro sto účastníků byl 
skoro zaplněný zástupci všech zájmových skupin. Stůl předsedajících a 
přednášejících ale patřil výhradně zdravotnickému sektoru. Angličtí hosté 
předávali své zkušenosti, nejdůležitější se mi zdál názor, že „reforma musí 
být komplexní“. O současném stavu psychiatrických nemocnic, dalších 
lůžkových zařízení a psychiatrických ambulancí a o jejich výhledech 
referovali (neuvádím tituly) M. Hollý, M. Anders a E. Herman. P. Winkler 
informoval o zapojení Národního ústavu duševního zdraví do procesu 
reformy. Také za poskytovatele sociálních služeb mluvili dva lékaři – 
psychiatři, P. Hejzlar z Pardubic a J. Stuchlík, ředitel Fokusu Mladá 
Boleslav. Právě jejich příspěvky ukázaly, jak hospodaření neziskových 
organizací ovlivňuje přístup vedení krajů. Doktor Hejzlar přišel dokonce 
v doprovodu zdravotního rady Pardubického kraje, zatímco Jan Stuchlík 
mohl jen ukázat graf o snižujícím se podílu dotací při úhradě nákladů 
boleslavského Fokusu. 

Ani další „finanční“ vystoupení nevzbuzovala velké naděje. V červnu 
jsme ještě slyšeli o evropských dotacích ve výši 3,75 mld. Kč (v roce 2012 
o 6 mld., na počátku tohoto roku o 4,5 mld. ), nyní nás pracovnice odboru 
evropských fondů informovala o celkové částce 3,2 mld Kč. Vystoupení 
uzavřel zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, který jako by nás chtěl 
především přesvědčit, jak (výrazně podfinancovaná) česká psychiatrie 
plýtvá prostředky ze zdravotního pojištění. Musí být nastaven efektivní a 
trvale udržitelný systém a v něm by pojišťovny měly hradit jen „skutečné 
potřeby pacientů“. Máme se na co těšit (?). 
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V diskusi bylo několikrát zmíněno téma „rozšířených ambulancí“, 
zatímco se nikdo nevěnoval otázce, jak budou obecné nemocnice 
motivovány k budování psychiatrických oddělení. Centra duševního zdraví 
byla během konference sice uvedena jako „jeden z pilířů péče“, ale byla 
zde spíše na okraji zájmu. 

Reprezentace sociální oblasti má o další vývoj obavy a chce znovu 
oslovit českou vládu. Neměla jsem nejhorší dojem z vystupování 
ministerských úředníků, ale další vývoj procesu reformy vyžaduje 
mezirezortní spolupráci a stále (zcela objektivně) zdůrazňované 
„udržitelné financování“. Balíčky v neprůhledném obalu... 

Konference se zúčastnil i místopředseda NRZP ČR, Mgr. Morávek. 
V pátek 4. prosince znovu zasedá Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany (VVZPO). Reforma psychiatrie tentokrát není na programu. 

Zdá se, že situace neziskového sektoru obecně není na rozhraní roku 
nijak růžová a jak už jsem uvedla minule, je otázka, kolik svépomocných - 
i profesionálních – organizací v psychiatrii přežije v podmínkách nového 
Občanského zákoníku. 

 
Právě jsem si přečetla výzvu předsedy NRZP k pomoci této zastřešující 

organizaci zdravotně postižených prostřednictvím nákupů v e-shopech 
(bez nákladů navíc pro kupujícího). Pokud patříte k těmto moderním 
zákazníkům, připojte se prosím: 

Návod GIVT.CZ (PDF) 
 http://www.nrzp.cz/images/PDF/GIVT.CZ.pdf 

 
 
Neztrácejme naději. Šťastné a veselé Vánoce a staronovému klubu 

KLUBKO úspěšný rozjezd v nových kolejích! 
 

 3. 12. 2015 
Martina Přibylová 

 dz.prima@centrum.cz  
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Sbor nižší důstojníci 
Poručík (por.) 
Nadporučík (npor.) - viz obrázek 5. 
Kapitán (kpt.) 
 

Sbor vyšší důstojníci 
Major (mjr.) 
Podplukovník (pplk.) - viz obrázek 6. 
Plukovník (plk.) 
 

Sbor generálové 
Brigádní generál (brig.gen.) 
Generálmajor (genmjr.) 
Generálporučík (genpor.) – viz obrázek 7. 
Armádní generál (arm.gen.) 
 
Zdroj: 
http://www.armadaceskerepubliky.cz/nove-vojenske-hodnosti-od-1-1-
2011/ 
 
 
 

* * * 
 
Zvláštní poděkování našeho spolku patří našim sponzorům. Byla jich celá 
řada a děkujeme znovu všem. 
 
Pokud nám chtějí pomáhat nadále, ať se obrátí na FOKUS – i ten bude 
peníze případně i věcné dary pro svou práci potřebovat. 
 

Rada pobočky 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/GIVT.CZ.pdf
http://www.armadaceskerepubliky.cz/nove-vojenske-hodnosti-od-1-1-2011/
http://www.armadaceskerepubliky.cz/nove-vojenske-hodnosti-od-1-1-2011/
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VYBRALI JSEM PRO VÁS 
 

Asi bych měl také připomenout, že náš milý jubilant Jirka Přáda býval 
kdysi voják z povolání. I za to si zaslouží pochvalu, je to (tentokráte bez 
legrace) těžká práce a určitě potřebnější, než by se leckomu na první 
pohled zdálo. Právě tato souvislost mě přivedla na myšlenku ujasnit si, jak 
je to s vojenskými hodnostmi. Některé se při profesionalizaci armády 
rušily a některé zase obnovovaly. Nejnižší důstojnická hodnost je dnes 
poručík, podporučíky už nemáme. Druhý nejvyšší generál 
(trojhvězdičkový) je nyní generálporučík, kdysi to býval 
generálplukovník. 

Podrobnosti jsem našel na internetu a výběr přetiskuji. 
 

Kamarády se zbraněmi i beze zbraní zdraví 
Jan Bázler 

 
Mužstvo 

Vojín (voj.) 
Svobodník (svob.) - viz obrázek 1. 
 

Poddůstojníci 
Desátník (des.) 
Četař (čet.) 
Rotný (rtn.) - viz     obrázek 2. 
 

Sbor praporčíci 
Rotmistr (rtm.) 
Nadrotmistr (nrtm.) 
Praporčík (prap.)  - viz obrázek 3. 
Nadpraporčík (nprap.) 
Štábní praporčík (št.prap.)  viz        obrázek 4. 
 

5 
REGION 
 
Magistrát upozorňuje: V souvislosti s novelou zákona o občanských 
průkazech a zákona o cestovních dokladech bude od čtvrtka 24. 12. do 
čtvrtka až 31. 12. odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání 
občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem 
tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. 
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a předávat vyrobené 
doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, 
v hlavním městě Praze na úřadech městských částí nejpozději do 23. 
prosince 2015 včetně. 
 
 
Hledáte vhodný dárek? A nebo si chcete pořídit hezký kalendář. Nyní 
máte možnost zakoupit si nástěnné kalendáře Mladá Boleslav 2016. 
Neotřele ztvárněný kalendář uměleckých fotografií z Mladé Boleslavi od 
Sebastiana Vošvrdy a Kalendář Svatováclavské jízdy historických vozidel 
zakoupíte v informačním centru, v Domě kultury a v knihkupectví na 
náměstí Míru. 
 
 
Klienti domu seniorů, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, ve středu 
dostali dárky od Mikuláše. Hezký advent seniorům popřála nejen ředitelka 
zařízení Světlana Kubíková, ale také náměstek primátora pro sociální 
oblast Michal Kopal. 
 
 
Nová základní škola se otevře od září 2016 v Mladé Boleslavi. V prvním 
roce působení přijme 20 žáků do smíšené 1. až 3. třídy. Jedná se o první 
soukromou základní školu v tomto městě, která je registrovaná MŠMT. 
Výuka je koncipována jinak než v běžných základních školách. Důraz se 
klade na individualitu žáků, místo známkování se používá slovní 
hodnocení. 
 

Zdroj a podrobnosti:  http://www.mb-net.cz 
- red - 

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

Už se těšíme na Silvestra … 
 

Bylo, nebylo. Jednoho krásného dne švadlenka šila u řeky a z ničeho 
nic její náprstek spadl do vody.     

Vykřikla a najednou se Bůh shora zeptal :    
„Proč pláčeš, mé dítě?“     
"Můj náprstek spadl do vody! Potřebuji ho, abych mohla pomoci 

manželovi uživit rodinu.“  Bůh neváhal, ponořil svou ruku do vody a 
náprstek vytáhl zdobený safíry. „Je toto tvůj náprstek?“ zeptal se Bůh a 
švadlenka odpověděla: „Ne, Bože.“   

Tak Bůh vnořil ruku zpět do vody a vytáhl zlatý náprstek bohatě 
zdobený rubíny.„Je toto tvůj náprstek?“ tázal se.  „Ne,“pravila švadlenka.   

Bůh znovu ponořil ruku do vody a vytáhl kožený náprstek. „Je tohle 
tvůj náprstek?“ zeptal se Bůh.     

Švadlenka konečně pravila ANO.    
Bůh byl potěšen švadlenčinou upřímností a dal jí všechny tři náprstky. 

Švadlenka šla domů přešťastná.   
 
O několik let později šla švadlenka na procházku s manželem kolem 

řeky, muž uklouzl a zmizel pod hladinou. Švadlenka zoufale křičela a Bůh 
se znovu objevil: „Proč pláčeš, má dcero?“   

"Můj muž spadl do vody, pomoz nám!“   
Bůh šel pod vodu a vytáhl George Clooneyho.   
“Je tohle tvůj manžel?“ optal se Bůh.   
„ANO!“vykřikla švadlenka. Bůh se rozzlobil: „LŽEŠ, TO NENÍ 

PRAVDA.“     
Švadlenka odpověděla. „Prosím, odpusť mi Bože. To je nedorozumění. 

Víš, kdybych řekla NE Georgi Clooneymu, přišel bys potom s Bradem 
Pittem. Potom bych řekla NE jemu a pak bys přišel s mým manželem. 
Tomu bych řekla ANO a ty bys mi pak dal všechny tři. Nemám už nejlepší 
roky, abych se postarala o všechny tři muže, a proto jsem řekla ANO 
Georgovi.“ A tak jí Bůh nechal George Clooneyho.   

Ponaučení z této pohádky:    
KDYKOLIV ŽENA LŽE, MÁ TO SVŮJ OPRÁVNĚNÝ DŮVOD A 

JE TO VŽDY PRO DOBRO OSTATNÍCH.    
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Chytré telefony, 
chytré hodinky, 
chytré oblečení, 
chytrá auta, 
jenom ty lidi jsou čím dál víc blbější… 
 

* * * 
 
 
Babička: „Děvče, v tvém věku už jsem pracovala.“ 
Vnučka: „Hm, babi. To já v tvém věku ještě budu.“ 
 

* * * 
 
 
Pro mnohé heslo na celý život: 
Kde se jí – tam jez! 
Kde se pije – tam pij! 
A tam, kde se pracuje, tam nepřekážej. 
 

* * * 
 
 

"Manželka celou noc nepřišla domu, asi má milence. " 
"Prosím vás, to hned nesmíte myslet na nejhorší, třeba ji jen přejelo auto." 
 

* * * 
 
 

"Tak jsem nechal utratit svého psa..." 
"Byl vzteklej?" 
"No nadšenej nebyl..."¨ 
 
Naše rubrika bude pokračovat i v roce 2016. 

Čtenářům děkují za přízeň  Přádovi 
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