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Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: 
cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné. 

 
Milan Zelený
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Ach mraku 
toužím po stínu 
přitulit  
chtěla bych se k leknínu 
 
ach mraku  
toužím prostě 
přejdu na druhou stranu po rozbitém mostě 
 
ach mraku  
zůstanu tam 
z uschlého kvítí postavím si stan 
 
a tak tam budu pod mrakem 
tančit rok za rokem 
 
 
 

Zuzka 
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NEJEN DO NAŠÍ KRONIKY 
 

Výlet do Ratibořic 9. 9. byl poučný (i když byl organizačně a 
technicky náročnější), počasí nám přálo. Navštívili jsme ratibořický 
zámek, někteří z nás si koupili suvenýry a nechali si orazítkovat 
turistické knížky. Dále jsme pokračovali podél jezírka s lekníny 
zahradou směrem k mlýnu. Vzhledem k tomu, že prohlídka mlýna 
začínala až po polední pauze, využili jsme občerstvení na dvoře mlýna. 
Prodávaly se tam domácí koláče, uzeniny a nápoje. Pak jsme 
pokračovali ke Starému bělidlu, kde jsme si prohlédli světničku 
babičky, jak ji popisuje Božena Němcová ve své stejnojmenné knize. 
K tomu byl zaměřen i výklad průvodkyně. Návštěvu jsme zakončili u 
splavu. Po obědě v restauraci u České Skalice jsme se vraceli domů přes 
Miletín. Tam jsme udělali krátkou zastávku na náměstí, kde stojí 
pomník jejich slavného rodáka Karla Jaromíra Erbena. V cukrárně jsme 
nakoupili místní specialitu (miletínské modlitbičky). Máme i nějaké 
fotografie, velice pěkné. K nahlédnutí budou v klubovně. Příští rok zjara 
je naplánován podobný výlet na Kuks. 

Lenka a Jitka 
 

* * * 
 

Náš tým sociální rehabilitace posílila od září Věra Řezáčová, která 
před mateřskou dovolenou pracovala v terénním týmu a v kavárně. 

 
Otec Kamil Škoda přijal naše pozvání na předvánoční klub, který 

připravujeme na 2. prosinec (sobota). 
 
Centrum sociální rehabilitace – keramická dílna se zúčastnila 

s vlastním prodejním stánkem, jako každý rok ve dnech 14. - 17. září 
„Města pohádky“ v Jičíně. Prodej našich výrobků byl velice úspěšný. 

 
31. října 9:00-14:00 v naší klubovně v Novém parku proběhne opět  

Bazárek. 
Těšíme se na hojnou účast. 

 
Tým sociální rehabilitace 
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Obvyklý článek od Martiny Přibylové tentokráte nevyjde. Martina (jak 

psala již minule) marodí a čeká na operaci. Jak nás Martina 
informovala, zástupci zdravotně postižených v oblasti duševního zdraví 
v pracovní skupině při Ministerstvu zdravotnictví budou Mgr. Barbora 
Lacinová za Kolumbus a Mgr. Jana Kolmanová za rodiče. 
 

Martina Přibylová v době uzávěrky minulého čísla nám přeposlala e-
mail, který ji zaslala Irena Běhalová ze spolku Dialogos. Jde o poměrně 
dlouhý výběr z poradenství o nedobrovolných hospitalizacích na 
následujících webových adresách: 
 
https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-
situace-problemy-a-jejich-reseni/psychiatricka-nemocnice-pobyt/ 
 
http://ferovanemocnice.cz/prava-osob-s-dusevni-nemoci-
30/nedobrovolna-hospitalizace-97.html 
 

Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, 
které jsou výslovně stanoveny v zákoně. Jedním z nich je situace, kdy 
osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své 
okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod 
vlivem návykové látky. Druhým, když pacientovi bylo pravomocným 
rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče. 
(Např. již před lety přímo v našem společenství jsme se zabývali 
případem, kdy osoba v souvislosti s duševním onemocněním trpěla 
trvaleji nedostatečnou výživou. Nebyla hospitalizována, protože to 
nebylo bezprostředním ohrožením.) Naopak, pokud soud rozhodl o tom, 
že převzetí pacienta nebylo v souladu se zákonem, nebo že jeho další 
držení není přípustné, musí být dotyčný ze zdravotnického zařízení 
propuštěn ihned. 

 
Návštěvníci naší klubovny se budou moci seznámit s podrobnými 

informacemi na počítači nebo v tištěné podobě. 
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NENECHTE SI UJÍT 
 

V Mladé Boleslavi na Starém městě v respiriu Templu začala 
v pondělí 11. září výstava obrazů klientů denního stacionáře Stéblo 
v Boroticích pod názvem „Necháme to plout s vodou“. Výstavu, která 
potrvá do 12. listopadu, uvedla kurátorka výstavy Magdalena Westman 
(pro ty, kdo to ještě nevědí: dcera paní PhDr. Darji Kocábové). 

 
Stéblo je nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc osobám 

s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem. 
Své služby poskytuje od roku 2005. Klienti v denním stacionáři se 
účastní různých pohybových aktivit a také aktivit relaxačních a 
terapeutických, např. arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a 
canisterapie. 

 
PhDr. Darja Kocábová napsala průvodní slovo k výstavě. Záběry 

z vernisáže a podrobnější výklad jsou na webových stránkách našeho 
města. 
 
 

* * * 
 
 
DALŠÍ ZPRÁVY Z REGIONU 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční dle rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 20. 10. (pátek) 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 21. 10. (sobota) od 8:00 do 14:00 
hodin. Hlasování na území města Mladá Boleslav proběhne na 
obvyklých místech ve 44 volebních okrscích.  

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan 
Hamáček předal vedoucímu vývoje vozu Škoda Favorit Petru 
Hrdličkovi ocenění za zásluhy. Ceremoniál se uskutečnil v pondělí 25. 
září v prostorách Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi 
a za město se ho zúčastnil i náměstek primátora Daniel Marek. 
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Nechyběla ani delegace předsedy Národní rady Slovenské republiky, 
zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci 
Škoda Auto a Odborů KOVO. Ing. Hrdlička bývá nazýván 
šéfkostruktérem Favorita – není to úplně přesné, řídil totiž nejen 
konstrukci, ale i zkušebny, vývojové dílny a další týmy specialistů. 

Novou náměstkyní primátora statutárního města Mladé Boleslavi byla 
zvolena paní Zdeňka Veškrnová, dosud členka rady města. Bude mít na 
starosti ekonomiku, životní prostředí a (což je pro nás nejdůležitější) 
sociální oblast. 

Zdroj, podrobnosti, obrázky a další zprávy 
www.mb-net.cz 

- red- 

* * * 

Stříbrné medaile Senátu 2017 

Uplynuly už celé tři roky od vyznamenání paní PhDr. Darji 
Kocábové stříbrnou medailí Senátu. Letos pošesté se ve Valdštejnském 
paláci konalo předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu. Z rukou 
předsedy horní komory Milana Štěcha toto ocenění dne 27. 09. 2017 
převzalo 16 osobností vynikajících na poli vědy, kultury, sportu nebo 
dalších oblastí společenského života. Na výběru se podíleli senátoři a 
také jejich prostřednictvím občané z jednotlivých regionů. 

  
Ceremoniál se koná tradičně v předvečer Dne české státnosti. „Svatý 

Václav je symbolem vlastenectví. Slovo vlastenectví není dnes zrovna 
v módě,“ uvedl ve svém projevu k oceněným Milan Štěch. 
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Kdo byl oceněn letos? 
 

Prof. MUDr. Jitka ABRAHÁMOVÁ, DrSc. – lékařka, onkoložka 
 
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA – kožní lékař 
 
Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc. – historik 
 
Prof. MUDr. Josef DVOŘÁK, DrSc. – lékař, chirurg 
 
Vlastimil DVOŘÁK – sklář a autor řady patentů 
 
Prof. MUDr. Jiří FOREJT, DrSc. - genetik 
 
Ing. Jan HAVELKA – funkcionář Klubu českých turistů 
 
Prof. PhDr. Josef JAŘAB, CSc. – amerikanista, literární vědec, 
překladatel a bývalý senátor 
 
ak. soch. Zdeněk KOLÁŘSKÝ – sochař a medailér 
 
Ing. Antonín MACHALA – podnikatel, výrobce pomůcek pro postižené 
 
Květoslava JERIOVÁ-PECKOVÁ – olympionička v běhu na lyžích 
 
Ing. Jan PROCHÁZKA, Ph.D. - podnikatel a vynálezce 
 
Jan RYBÁŘ SJ – římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu, 
politický vězeň 
 
prom. ped. František SYNEK – pedagog-logoped, za II. světové války 
účastník partyzánského odboje, spoluzakladatel Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým (letos oslavil 101. narozeniny!) 
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četař Josef ŠVARC - příslušník československé vojenské jednotky za II. 
světové války. Po návratu do Čech byl jako člen západního odboje 
pronásledován StB. 
 
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. – transplantační chirurg 
 

Jan Bázler 
Zdroj:Eva Davidová, 27. 09. 2017 

http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=2344 

* * * 

VYBRALI JSME PRO PŘÁTELE SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

POHÁR MLIEKA  
 
Jedného dňa chudobný chlapec, ktorý predával tovar z dverí do dverí, 

aby si mohol zaplatiť štúdiá, si všimol, že už má len 10 centimov na 
zakúpenie jedla a má hlad. Rozhodol sa preto, že si vypýta niečo na 
jedenie v najbližšom dome. Avšak stratil odvahu, keď mu prišla otvoriť 
pekná mladá žena. Namiesto jedla si pýtal len pohár vody. Ona videla, 
že je vyhladovaný a priniesla mu pohár mlieka. Pil ho pomaly a spýtal 
sa:  

« Čo som vám dlžný? » 
« Vôbec nič », odpovedala:- « Mama nás učila, že si nikdy nemáme 

dať zaplatiť za to, že sme milí». 
Odpovedal : « Tak vám teda z celého srdca ďakujem ».  
Keď Howard Kelly opúšťal tento dom, cítil sa silnejší nielen fyzicky, 

ale aj posilnený vo viere, ktorú práve strácal. 
 
O niekoľko rokov neskôr táto mladá žena vážne ochorela. Miestni 

lekári boli bezmocní. Poslali ju do veľkého mesta, kde zavolali 
špecialistov, aby sa zaoberali touto zriedkavou chorobou. Doktora 
Howarda Kelly prizvali na konzultáciu. Keď začul názov mesta, odkiaľ 
prišla, mal v očiach zvláštne svetlo. Ihneď sa zdvihol a kráčal po 
chodbe, ktorá viedla do jej izby. Oblečený vo svojej blúze, vošiel, aby 
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sa na ňu pozrel. Okamžite ju poznal. Vrátil sa do konzultačnej 
miestnosti, rozhodnutý urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby jej 
zachránil život. Od tohto dňa sa jej špeciálne venoval. Po dlhom čase 
boj vyhral.  

 
Doktor Kelly požiadal, aby mu požadovanú faktúru poslali na 

schválenie. Pozrel sa na ňu, napísal poznámku na okraj a poslal faktúru 
do izby chorej. Bála sa otvoriť ju, bola si istá, že ju bude musieť splácať 
celý svoj ďalší život. Nakoniec ju predsa len otvorila.  

 
Jej pozornosť upútalo niečo, napísané na okraji faktúry.  
Čítala tam slová: úplne zaplatené pohárom mlieka. Podpísaný : 

doktor Howard Kelly.  
 
Zaliali ju slzy radosti a s vďačným srdcom sa modlila :« Vďaka ti, 

môj Bože, nech sa tvoja láska naďalej šíri cez ľudské srdcia a ruky ». 
 
Jedno príslovie hovorí :Chlieb hodený do vody sa vám vráti.  
Skutok lásky, ktorý dnes urobíte, môže byť na úžitok vám alebo inej 

osobe, ktorú máte radi, práve vo chvíli, kedy sa ani nenazdáte. Ak by sa 
vám aj nevrátil tento skutok lásky, prispejete k tomu, aby sa na svete 
dobre žilo. A či toto nie je cieľ života?  

 
Máte teraz dve veci na výber: môžete poslať toto pekné posolstvo 

ďalej alebo ho môžete ignorovať a veriť, že sa vás nedotklo.  
 
Najťažšou úlohou v živote je poznať, ktorým mostom treba prejsť a 

ktorý zrútiť...  
 
Viacerí vstupujú a vychádzajú z nášho života, ale iba ozajstní 

priatelia nechávajú stopu v našich srdciach.  
 

Pekný týždeň! 
Zdroj: internet 

Vybral Jiří Přáda 
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Pierot 
 
 

Pierot kous do podrážky 
a vyvalil hned dva hrášky 
prej mu přišlo poštou ranní 
dvanáct metrů natvrdo 
ranní prášky to je size 
trochu Gloube, trochu rajz 
natečou ti kotníky 
neposbíráš pětníky 
vizitace to je šlichta 
rudý brejle z poza ksichta 
bílej lajntuch na stole 
chybí za pas pistole 
a kamínky Ivanovi 
co ma xicht jak David Bowie 

 
 
 

Evka 
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HUMOR 
 
Řekla: „Byla jsem moc zlobivá holka. Pořádně mě potrestej!“ 
… Tak jsem jí nainstaloval Windows 10. 
 
Povídají si dvě kamarádky: 
„Co koupíš letos manželovi k narozeninám?“ 
„Asi zástěru do kuchyně.“ 
„Neblázni, on doma vaří?“ 
„Nevaří, ale on mně také kupuje k narozeninám rum!“ 
 
A jiné dvě kámošky: 
„Můj manžel kouří pouze doma po dobrém jídle.“ 
„To je rozumné, ostatně jedna cigareta měsíčně mu až tak neuškodí.“ 
 

Nejen hodně hub v lese, ale i hodně úsměvů přejí čtenářům 
Přádovi 

 
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z prázdninového čísla 

 
1. Jc6 ! 

Hrozí:     2. Dxd4 mat 
 1. …  Kxd6  2. b8D (nebo S) mat 
 1. …  Vxd6  2. f4 mat 
 1. …  Jxe6  2. Vxe6 mat 
 1. …  Jd5  2. Jc4 mat 
 1. …Jc2, Jc4, Jd1, Jf1, Jg4 2. Sf4 mat 
 
Dále otiskujeme pozměněnou úlohu, kterou navrhl rovněž László Apró. 
Rozdíl nové úlohy proti úloze ze září spočívá ve vzájemné výměně 
pozice obou králů. Řešení samozřejmě nemůže být stejné. Jaké tedy? 
 

Redakci dodal – MV – 
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Vydávají ve spolupráci - pouze pro vnitřní 
potřebu 

FOKUS, Mladá Boleslav z. s. 
www.fokus-mb.cz 
E-mail: klubko@fokus-mb.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
 
Redakční uzávěrka: 6. 10. 2017 

 
Bílý dá mat druhým tahem (11+12) 
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