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V mé etice není nejdůležitější, 
jestli řeknu hovno nebo hovínko. 

Pro mě je zásadní, 
jestli někdo někoho udá nebo přisluhuje násilí. 

 
Svatopluk Karásek  + 20. 12. 2020 

 
 

2 
 

NAŠE GRATULACE 
 

Paní PhDr. Darja Kocábová 
7. 1. 2021 

slaví významné životní jubileum. 
 

Vděčnosti pacientů neubývá, pouze přibývají ti, kteří paní doktorce 
mohou za její pracovitost a dobré srdce poděkovat nyní už v nebi. 
Také přibývá těch, kteří vzpomínají, jak paní doktorka dokázala 
v těžké chvíli pomoci jejich babičce, dědečkovi nebo pratetě. 

Naší paní doktorce přejeme zdraví, štěstí a Boží požehnání. A také 
co nejvíce dobrých zpráv o tom, jaké pokroky dělají bývalí pacienti a 
jejich rodinní příslušníci (nyní jsou to často už dokonce vnoučata) 
nebo mladší kolegové. 

Někteří z nás paní doktorce už stihli popřát. Za všechny ostatní se 
jménem redakce připojuje 

Jan Bázler 

 

O ČEM JSME PSALI PŘED DESETI LETY 
 

Německý filosof Immanuel Kant se pokusil přesněji formulovat 
mravní zásady, než je obvyklé křesťanské desatero. A tak vznikl jeho 
kategorický imperativ: „Jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se 
stala obecným zákonem.“… 

Jenže Kant vyslovil kategorický imperativ ještě v alternativní formě. 
Mluví se pak o druhém Kantově kategorickém imperativu nebo o jen 
druhé formulaci – tady se prameny rozcházejí. Znění je trochu 
komplikované: „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i 
v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako 
prostředek.“ Druhý imperativ jakoukoliv manipulaci s člověkem 
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označuje za neférovou, nevyjímaje ani tolik častý případ, kdy někdo 
nechává manipulovat sebou jako nástrojem v čísi nepovolané ruce. 
Odsouzeníhodný je nejen zločin, ale i veškerá korupce a veškerá 
politická demagogie…  

Přísnou mravní zásadou je druhý Kantův imperativ zejména, je-li 
aplikován ve zdravotnictví. Pacient je objektem činnosti zdravotnického 
pracovníka, přitom ale nemůže a nesmí být jeho rukojmím … 
Zdravotnický pracovník si může uspokojovat při své práci své ambice, 
ať už to je snaha získat živobytí, uznání, autoritu, blýsknout se jako 
odborná kapacita nebo rázný řídící pracovník. Nikdy se to však nesmí 
dít na úkor pacienta, který je lidskou bytostí a nikoliv jen kusem 
materiálu. 

Celá profesionální dráha paní PhDr. Kocábové byla ztělesněním 
druhého Kantova imperativu na vratké půdě psychiatrie. Mohl bych 
nyní dlouze psát o její obětavosti, velkorysosti, nadhledu, taktu a pevné 
víře. Také bych mohl dlouze psát o tom, co paní doktorka nikdy 
nedělala – například nikdy neutěšovala pacienta nesplnitelnými sliby, 
nikdy nerozlišovala mezi pacienty podle osobní sympatie (anebo že by 
jí byli všichni stejně sympatičtí? – já opravdu nevím) a nikdy nedávala 
pacientovi pocítit, že má špatnou náladu. Autoritou byla vždy, ale nikdy 
nejednala z pozice síly. Přiznat ovšem musím, že hněv jsem u ní viděl, i 
když velmi zřídka a – pokud mě paměť neklame – důvodem bylo vždy 
zahrávání si toho či onoho pacienta s alkoholem. Nedisciplinovanost 
pacientů ji totiž vždy zarmucovala, jak dokazuje mimo jiné i řada jejích 
článků právě v našem časopise. 

Zdroj a celý text: Klubko 11/01 
 

* * * 
 

Citátem měsíce jsme si připomněli evangelického duchovního, 
disidenta, exulanta, písničkáře a krátkou dobu také aktivního politika 
Svatopluka Karáska (* 18. 10. 1942  - 20. 12. 2020). Prostřednictvím 
paní PhDr. Darji Kocábové byl také hostem přímo u nás v naší 
klubovně, kde zahrál a zazpíval jenom pro nás. 

-red- 
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Můj pocit volnosti 

Ukryl se v oprýskaném domečku 

Kdy už zazvoníš kouzelný zvonečku? 

 

Ten pocit je vratký 

Řekni proč jeho let volnosti byl tak krátký? 

 

Ten pocit volnosti ukryl se ve tmě 

Dotkl se volnosti pouze letmě 

 

Pocite 

Buď tu se mnou chvíli 

Zvonečku zvoníte? 

Víly ranní rosu pily 

 

Ony náladu mají lehkou 

Snad mám zůstat křehkou 

 

Ale to se mi nechce 

Zuzka 



5 
 

ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 
 
 

Jak si umýt ruce od stresu 
 

(dokončení z minulého čísla) 
 
Druhým typem stresu je okamžitý, aktuální stres. Pokud jsme 

vystaveni okamžitému stresu, můžeme cítit velký příval energie. Tuto 
energii lze buď uvolnit nebo ji použít jako „palivo“ a nasměrovat ji 
správným směrem. Lidé volí různé strategie, jak se se stresem vyrovnat. 
Nabízíme pár tipů, jak si rozšířit repertoár: 

 
Dopřejte si přestávku a chvilku ze stresové situace mentálně utečte. 

K činnosti, která vás baví, k fyzické aktivitě, k filmu (nemusí být ani 
umělecky hodnotný, hlavně když vám umožní odreagovat se), do 
přírody nebo ke sklence čaje či kávy (s alkoholem velmi opatrně a ti, 
kdo berou pravidelně léky předepsané psychiatrem, by měli nejlépe 
abstinovat). Naberete energii, a když se vrátíte k řešení stresové situace, 
třeba ji uvidíte jako řešitelnější. 

Nereagujte hned, získejte nad sebou kontrolu a promyslete, co by pro 
vás bylo nejvýhodnější udělat. První reakce obvykle není ta, která nám 
pomůže získat to, co opravdu chceme. Abyste se zklidnili, zkuste 
například aplikovat dýchání do čtverce: zhluboka se nadechněte, 
soustřeďte se na svůj dech. Nádech na čtyři, zadržení dechu na čtyři, 
výdech na čtyři, setrvání ve výdechu na čtyři. To zopakujte alespoň 
třikrát a pocítíte jisté zklidnění. Nebo se alespoň rozhlédněte se a 
pojmenujte tři věci, které vidíte a pak reagujte. 

Vzpomeňte si na podobné situace z minulosti a na to, díky čemu jste je 
zvládli. Posílí to vaši sebedůvěru i v této situaci. Problém můžete vidět i 
jako výzvu a inspiraci dozvědět se něco o sobě nebo se něco nového 
naučit. 
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Zkuste zdroj stresu odstranit a postavte se k němu čelem. Zkuste 
situaci vyřešit co nejdříve, vyříkat si konfliktní názory, vysvětlit 
nedorozumění. Někdy je to riskantní, ale může to stát za to. Naplánujte 
postup řešení, promyslete alternativy a udělejte si plán postupu.  
Stanovte si první krok, který je třeba udělat. Když rozporcujete slona, je 
snadnější ho sníst. 

Řekněte si o pomoc a podporu – podle hesla „sdílená starost je 
poloviční starost“. Vypovídejte si, řekněte si o pomoc, zavolejte 
někomu. Nebojte, nejde jen o obtěžování. Tím, že si řeknete o pomoc, 
ukážete druhému, že to může někdy udělat také. Hlavně v tom 
nezůstávejte sami. 

 
Stres patří k našim životům stejně jako dýchání nebo jako střídání 

ročních období. Je na nás, jak s ním budeme pracovat. S řadou 
stresových situací vám může pomoci konzultace s psychologem nebo 
psychiatrem, on-line, po telefonu nebo osobní.  

-red- 
Zdroj: www.skodastresu.cz, Ing. I. Šperlová, PhDr. A. Hamplová 

Redakčně upraveno a zkráceno 
 

* * * 
 

REGION 
 

Už v roce 2013 zakoupilo město Mladá Boleslav vyhřívaný vojenský 
stan, který v případě potřeby nabídne lidem bez domova možnost 
přenocovat v teple. Stan tak doplňuje kapacitu azylového střediska 
Naděje, které bývá během zimních nocí plné. Letos začal stan 
v Poplužním dvoře fungovat v noci z 1. na 2. ledna a možnost přespat 
zde využili tři bezdomovci. 
 

Klaudiánova nemocnice přivítala prvního občánka roku 2021 ve 2:15 
hodin. Chlapeček Marcel se narodil mamince s trvalým pobytem na 
Slovensku. Prvním miminkem města Mladá Boleslav a zároveň prvním 
novým pojištěncem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je chlapeček 
Jakub, který se narodil v 8:49. S maminkou pojede domů do příměstské 
části Čejetice. 
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V roce 2020 se v mladoboleslavské porodnici narodilo 1322 dětí, 
z toho se jednalo o deset párů dvojčat. 
 
 

Nejčastěji rodiče svým dětem dávali v roce 2020 tato jména (seřazeno 
podle oblíbenosti) - kluci: Tomáš, Jakub, Jan, Matyáš a Matěj. Dívky: 
Nela, Ema, Eliška, Anna, Tereza a Viktorie. Nezvyklá jména, která 
rodiče dali v roce 2020 dětem v mladoboleslavské porodnici: Helga, 
Mia Sofia, Jasmína, Ferdinand, Timmy, Vincent, Dominik Desider, 
Enkhlen, Melani, Tanan, Anand, Mája, Ágnes, Hope, Kira, Kajetan, 
Saymon, Ryan, Bert, Kevin, Timur, Nathaniel, Ion, Artem, Brian, 
Matei. 
 
 

Mladoboleslavský komorní orchestr a pěvecký sbor Boleslav společně 
vystoupili v kostele svatého Havla v Mladé Boleslavi s tradiční Českou 
mší vánoční Jana Jakuba Ryby. 

 
Obě hudební tělesa svůj adventní koncert absolvovala bez diváků 

v neděli 13. prosince v kostele svatého Havla. 

Pořízenou nahrávku je možné shlédnout na následujícím odkazu ZDE. 
Účinkovali sólisté: 
 
Soprán - Eliška Josifová 
Alt - Zuzana Repšová 
Tenor - Tomáš Foltýnek 
Bas - Libor Novák 
Varhany - Ondřej Valenta 
 
Sbormistr - Zuzana Kubelková 
Dirigent - Marek Müller 

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

-red- 
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HUMOR NEJEN OD SILVESTRA 

 
Z Valašska 

 
■ Američtí vědci zjistili, že muži s knírem jsou atraktivnější než ženy 
s knírem. 
■ Slovenskí vedci zasa zjistili, že poldeci domácej slivovice je nielen 
zdravé, ale aj málo ... 
■ Pane doktore, co mám napsat jako příčinu smrti. - „Napište Covid-
19.“ - No dobře, ale on má 40 bodných ran! - „Tak napište Covid-19 a 
nečekané komplikace.“ 
■ Mám takový pocit, že za pár dní nám počet pozitivně testovaných 
překročí počet obyvatel ČR. 
■ Povídá blondýna blondýně: „Včera koukám do zrcadla a vidím, jaká 
jsem přitažlivá a krásná. V každém případě si to víno ze supermarketu 
koupím ještě jednou.“ 
 

Jako bonus k šachové úloze pro Klubko vybral a ze Vsetína posílá 
Stanislav Juříček 

 
Zo Slovenska: 

 
Rok 2025 - dievča sa pýta mamky: 
„Mami, a kto je mój otec?“ 
„Miláčik, neviem, mal rúško!“ 
 
 

A od Mělníka: 
 
Pečlivá hospodyně se chlubí: 
„Včera muž našel v kuchyni švába, tak všechno vydrhl a 
vydesinfikoval. Zítra ho dám do koupelny a pak do ložnice.“ 



9 
 

Silniční kontrola: 
„Pane řidiči, cítím z vás alkohol!!!“ 
A řidič na to: 
„No to je ale proto, že nedodržujete odstup 2 metry!“ 
 
Holky, když už nevíte, jak pochválit svého muže, zkuste mu říci… 
„Miláčku, ty máš tu nejlepší ženu na světě!“ 
 
Manželka říká svému muži: 
„Naproti se přistěhoval nový nájemník a mohl by mě vidět, jak se 
svlékám. Musíme nechat udělat rolety!“ 
Muž přemýšlí a povídá: 
„Nech ho, on se jednou podívá a nechá udělat rolety sám!“ 
 
Kouzlo dámské skříně: 

Když do ní chceš něco dát, nemáš kam. 
Když si z ní chceš něco vzít, nemáš co. 

 
Délka hovorů: 

Chlap s chlapem 0:00:55 
Syn s matkou  0:00:35 
Syn s tátou  0:00:15 
Chlap s holkou 1:34:45 
Holka s holkou 2:56:32 
Matka s dcerou 4:22:05 
Muž se ženou  0:00:05 
Žena s mužem  15 nepřijatých hovorů 

 
Posíláme pozdrav 
až k Tobě domů, 

přejeme Ti hezký den 
a dobré lidi k tomu 

 
z internetu vybrali Přádovi 
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Šašek po stráni běží 

Nevnímá že sněží 

 

Tam kde přebývá  

Prší 

Že prý rolničky mu sluší 

 

Na podzim vlhko bude 

Tak nějak všude 

 

Šašek asi se rozmočí 

Nacucá se v noci se pomočí 

Zuzka 
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Řešení šachové úlohy z listopadu 
Napověděli jsme, že bílý musí začít tahem, který se – ovšem opravdu 

jen zdánlivě – jeví jako naprostá chyba: 
1.  Vh5+! 
 
Jediná možná odpověď černého je 
1.      Kxh5 
Černý zbaví bílého věže, ale nemá důvod k juchání, protože se tím 

jeho král dostane do značně nevýhodné pozice. 
 
2. f4  černý táhne cokoliv 
3. g4 mat 

Zdroj: „šach mat“ Kolma Maier-Puschi, 
překlad Vítězslav Houška, SNDK, Praha, 1968 

 
Novou úlohu nám zaslal ze Vsetína s vánočním pozdravem náš 

příznivec pan Stanislav Juříček. Jde, jako vždy, o úlohu originálně 
vytvořenou pro náš časopis a testovanou počítačovým programem 
v jazyce C+. 

Děkujeme a s radostí otiskujeme. 
-red- 

* * * 
NEPŘEHLĚDNĚTE! 
 

Ahoj všem, 
tím, co se stále děje, musíme přesunout sobotní klub. Pokud to situace 
dovolí, bude 6. února 2021. 
Píšu Vám to hlavně z důvodu, že téma je komunitní kavárna a povídat o 
tom měla paní Holíková, která již rozjela kavárnu v Benátkách. 
Je to vhodné nejen pro klienty, ale i naše kolegy. 

Mějte se fajn 
Mirka 

* * * 
 

Redakce Klubka děkuje čtenářům i přispěvatelům 
za povzbudivá slova a milá vánoční i novoroční přání. 
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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 
nebo redakce.klubko@seznam.cz 
 a 
Česká společnost pro duševní zdraví 
Ml. Boleslav  -  pobočný spolek v likvidaci 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
Redakční uzávěrka: 6. 1. 2021 
 

Bílý dá mat druhým tahem (7+9) 
□ Kh5,Da3,Sd3,Sg1,Je1,Jf8,Pf3■ Kf4,Vb4,Sh6,Je7,Pa5,d6,f5,f6,g3 
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