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Kdo rád myslí, 
nepotřebuje učitele. 

 
Gándí 2 

 
Vlahý závan předjaří…. 

 
 Snad už pomalu bude ustupovat tvrdé vládnutí Paní Zimy a nesmělý ještě, ale už 
skutečný bude nástup usměvavého chlapce Jara se vším všudy co k předjaří a brzkému už 
vstupu Jara patří. Už nás oblažily první sněženky, projasnily bílým závojem mlžný opar 
zimních dnů. Už se něco tetelí ve vzduchu…. Už snad brzy předjarní a pak také jarní sluníčko 
prohřeje zkřehlou zemi a bude hned veseleji. Čas plyne i v ročních obdobích dost rychle a má-
li člověk denní náplň a dovede-li vnímat krásné proměny času a přírody vždy mu to připadá 
nějak rychlé, snad rychlejší než sám by chtěl! Dovede-li člověk prožít všechna kouzla reality 
a skloubit ji se svou fantazií, je to téměř vždy hezký zážitek. Fantazie je stejně okřídlená jako 
realita zase při zemi, najít vždy průsečík mezi oběma je cílem dobře prožitých kouzelných 
chvil potržených správným časem. Ano, dobře prožít v pohodě a pokoře i někdy příkoří tvrdé 
zimy a těšit se na laskavost a uvolnění v době předjarních a jarních chvil a vůbec - hledejme 
moudro u sebe i v přírodě, má tři podmínky - trpělivost, čas a pokoru! 
 

  Marie Ritterová 
 

* * * 
 
Avizovaná nepřítomnost Evy během odpoledních otevíracích hodin v úterý a čtvrtek platí – 
oproti původní informaci z minulého čísla – od 26.2. do 20.3. (včetně). Pokusíme se sehnat 
náhradu, ale nemusí to vyjít. Pro jistotu před případnou návštěvou odpoledne kontaktujte 
během dopoledne Marii, ta bude vědět aktuální stav věcí. 
 

- red - 
 
 

Ještě pár informací k poplatkům 
 

Hospitalizovaný pacient, kterého z nemocnice pošlou do jiného zařízení (tedy např. 
z psychiatrické léčebny do oblastní nemocnice) na konziliární vyšetření, neplatí 
třicetikorunový poplatek za návštěvu. Pacient, který je hospitalizovaný, hradí „jen“ regulační 
poplatek ve výši 60 Kč. Pokud je pro něj potřebné provést konziliární vyšetření v jiném 
zařízení, tak žádající zdravotnické zařízení vyplní doklad 06 Poukaz na vyšetření/ošetření, 
odkud jednoznačně vyplývá, že o vyšetření žádá pracoviště, které je lůžkové, a proto se jedná 
o pacienta, který je hospitalizovaný. 
 



Povinnost platit 90,- Kč na pohotovosti se týká i případu, kdy je na pohotovosti pouze 
aplikována injekce. Zato však se na tuto injekci nepíše recept (a tedy se ani neplatí poplatek 
z receptu). Komu byla poskytnuta pohotovostní služba na ambulanci LSPP, zaplatí regulační 
poplatek 90 Kč a není rozhodující, zda šlo o aplikaci injekce, klinické vyšetření nebo pouze o 
převaz rány. 90 Kč se platí za pohotovostní službu jen jednou a je lhostejné, kolik klinických 
nebo jiných vyšetření je v rámci daného zdravotnického zařízení provedeno (např. pacientka 
je ošetřena na pohotovosti pro bolest břicha, odeslána na chirurgické oddělení a tam si 
vyžádají gynekologické vyšetření – 90 Kč se zaplatí pouze jednou!). 
 
30 Kč se platí vždy, kdy je v řádné ordinační době daného zdravotnického zařízení provedeno 
klinické vyšetření. Neplatí se tedy, pokud si někdo jen vyzvedne výsledky, nebo lékař bez 
klinického vyšetření ukončí pracovní neschopnost. 
 
Pokud byly placeny poplatky v souvislosti léčením pracovního úrazu, je na jejich úhradu 
nárok při odškodnění za pracovní úraz. 
 

Zdroj a podrobnosti: www.ZDN.cz
Redakčně upraveno – red – 

 
 
Z REGIONU 
 

Ukázka léčby psy - canisterapie 
 
V Domě s pečovatelskou službou Na Radouči se připravuje zajímavá událost, na kterou nás 
upozornily internetové stránky města (http://www.mb-net.cz) i koordinátorka komunitního 
plánování, paní N. Wolfová. Ve čtvrtek 6.března sem přijedou tři týmy terapeutů se svými 
psími pomocníky, aby zájemce seznámili s léčebnou metodou zvanou canisterapie. Akce 
začíná od 15:00 v druhém patře DPS v ulici Na Radouči 1081. 
 
Podrobnější informace, které vysvětlují podstatu a smysl této léčebné metody, lze nalézt na 
internetu (http://www.canisterapie.cz ), odkud je i následující vysvětlení. 
"Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení 
psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, 
citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. 
Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací 
v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování 
kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, 
autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu 
apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod." 
 

Zdroj: Internetové stránky města Ml. Boleslavi, P. Šubrt 
 

Putování po Severní Americe 
 
Ve čtvrtek 31. 1. se konala v domově důchodců přednáška. Učitelé procestovali 10 
amerických států za letní prázdniny. AMERIKA: na západ od Velkých prérií jsou od třetihor 
vyvrásněny Skalnaté hory (Kordillery)- území přírodních krás a národních parků. Vnitřní 
plošiny- vysoké nadmořské výšky, suché kontinentální klima. Koloradská plošina- pískovce= 

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


kaňony, polopouště, pouště Velký kaňon- (Údolí smrti - 86 m), Mohavská a Nevadská poušť. 
Tichooceánské pobřeží- Paralelní horská pásma (Sierra Nevada a vulkanické pohoří). Pobřeží 
- pěstuje se v Kalifornii zelenina, subtropické ovoce. 

Eva Prskavcová 
 

* * * 
 
Infocentrum v Železné ulici změnilo svůj statut. Nyní je součástí akciové společnosti Kultura 
města Mladá Boleslav, jejímž ředitelem je Pavel Filip. Této společnosti patří Dům kultury a 
Kulturní středisko Svět, které řídí programový ředitel Zdeněk Vranovský, dobře známý jako 
diskžokej. (Bývalý dlouholetý ředitel Světa Vratislav Houštecký řídí nyní propagaci v Domě 
dětí a mládeže.) I infocentrum má nového vedoucího a je jím Gérard Keijsper, Holanďan 
žijící dlouhodobě v Čechách Na práci infocentra se tím ale nic nezmění, návštěvníci mohou 
využívat všechny služby poskytované touto organizací, mezi které patří například informační 
servis, prodej autobusových jízdenek či vstupenek na kulturní akce, využívat i nadále, bez 
jakýchkoli omezení. 
Nadále zde bude k dispozici i výtisk našeho časopisu všem zájemcům i organizacím 
neziskového sektoru. 

 
 

Charles BAUDELAIRE - KVĚTY ZLA 
 

XXII 
 

Zbožňuji tě tak jako klenbou noci příroda opilá 
Ó nádobo smutku plná, zamlklá krásko ztepilá 
A tím více tě miluji, kouzelná, čím více mi  
     Unikáš. 
 
A čím více, ozdobo nocí mých, se mi zdáš 
Ironií osudu počet mil zvětšovat 
Jež mou náruč od dálav modravých zdají se  
     Vzdalovat. 
 
Vyrážím do útoku a šplhám ztečí tužeb  
    Horečných 
Jak vzhůru po mrtvole klubko červů ztučnělých, 
A vroucně tě miluji, samičko nemilosrdná  
     A krutá 
I s ledovým chladem tvým, jež pouze více 
    Krásy ti dodá. 
 

Z francouzštiny přeložil LUBOŠ HLUCHÝ 
 
 

V zdravém těle zdravý duch! 
 

Snad každý ví, že tělo a duše tvoří jednotu. Sebemenší pohyb v psychice se může projevit ve 
fyzické oblasti. Tedy - duše často mluví řečí těla! Zasaženější jsou více jedinci  s velkou a až 
extrémní emocionalitou. Citliví lidé často negativní posun v psychické oblasti  „odnesou“ 



fyzickou indispozicí, alespoň částečně. Vidíte tedy jak je zapotřebí pěstovat psychickou 
odolnost a pružnost, aby tělo „nestávkovalo“. Je naprosto jisté, že je také potřeba udržovat své 
tělo v mobilní a pružné pohotovosti a zdraví, aby zpětně zase se to neodrazilo ve špatné 
emocionalitě. Je tolik důležitých věcí, které je nutno brát na zřetel, aby byl člověk psychicky a 
fyzicky zdráv. Odborníci tvrdí, jak je nezbytné, chce- li být člověk zdráv, dodržovat určité 
zásady zdravé výživy, ano, zdravý životní styl a dodržování pravidel zdravého způsobu života 
a zejména harmonogram zdravé výživy dovede ovlivnit psychické zdraví a také prodloužit 
život v kvalitnější podobě. Zvláště nemocní, kteří užívají psychofarmaka  i ostatní léky, by 
měli být zásadoví a systematičtí v oblasti zdravé výživy a způsobu života. Pohyb, který doplní 
zdravé návyky ve stravování - a vůbec - pevné absolvování a naplňování denního řádu a vše 
ostatní k tomu, nám garantuje pohodovější a pozitivnější zvládnutí našeho životního běhu! 
 

  Marie Ritterová 
 

 
Článek je úvodním slovem k přenášce PhDr. Kotkové 

„Když duše mluví řečí těla“ plánované na 1.3.  
 

SVÁTEČNÍ. 
 
 

Nastává čas jara 
Papoušek zpívá Ara. 
Rozkvétá nám luční kvítí, 
Je ho plno, když k tomu slunce svítí. 
 
Připrší vždy plno vody 
Ženy prochází samé brody, 
Přiberou k tomu i kádě 
Připlave k nim úhoř či hádě. 
 
Šlechtí se tam samé krásky 
Rozkvétají sedmikrásky. 
Když rozpučí fialky a konvalinky 
Malíři nestačí malovat linky. 
 
Slaví svátek Josefové i Pepičky 
Ať vám dobře snáší slepičky. 
 
 

Krásné jaro přeje JOSEF POLÁK 
 

HUMOR 
 
Víte co to je 10 blondýn stojících vedle sebe spojenejch ušima? Větrnej tunel!!!. 
 
Jakou dostanete od blondýny odpověď, zeptáte-li se jí, zda vám svítí blinkry u auta? 
Ano ...ne ... ano .... ne ... 
 



Jaký je rozdíl mezi blondýnou a psem ? 
Žádný, oboje uvazujeme u vchodu do obchodu. 
 
Blondýnka jede autem a zastaví ji policajt. "Doklady prosím." Blondýnka na něj tupě zírá. 
"No takovou kartičku, je na ní vaše fotka. Blondýnka chvíli váhá, za chvíli se začne 
přehrabovat v kabelce. Vyndá zrcátko a podá mu ho. Policajt se na něj podívá a řekne: 
"To jste mohla říct dřív, že jste policajt, jeďte." 

 
Proč leje blondýna vodu do monitoru? 
Chce surfovat na internetu ! 
 
Co dělá blondýna když leze v supermarketu po čtyřech? 
Hledá nízké ceny! 
 
Proč mají blondýnky rády auta s otevřenou střechou? 
Je v nich více místa pro nohy. 

 
Klid blondýnkám opět nedopřáli 

Přádovi 
 
 
 

EKOLOGIE TROCHU JINAK 
 
Bolavé prozření Evropské unie 
 
Evropská unie připustila možnost opuštění plánu, aby takzvaná biopaliva tvořila v roce 2020 
desetinu pohonných hmot. Biopaliva totiž nijak nepřispívají k boji proti klimatickým 
změnám, ba naopak působí škody a jejich využívání vede k růstu cen zemědělských produktů 
a potravin. „Ekologické a sociální problémy, které způsobují biopaliva, jsou větší, než jsme se 
domnívali. Musíme se pohybovat velmi opatrně,“ přiznal eurokomisař pro životní prostředí 
Dimas. Podle studie vědeckého týmu – vedeného laureátem Nobelovy ceny Paulem J. 
Crutzenem – mají biopaliva horší dopad na klima než ropa. Paliva z řepky a kukuřice mohou 
při spalování produkovat až o 70 procent více skleníkových plynů než ropná paliva. Při jejich 
pěstování jsou totiž potřebná dusíkatá hnojiva; spalování produktů z plodin vede k tomu, že se 
uvolňuje kysličník dusný - N2O, známý pod označením „rajský plyn“ (běžné dostupný je ve 
šlehačkových bombičkách a bývá také zneužíván narkomany, což je velmi nebezpečné). Ten 
má asi třistakrát vyšší skleníkový účinek než nejběžnější skleníkový plyn kysličník uhličitý – 
CO2. Navíc ale mohutná podpora biopaliv dotacemi značně přispívá k ničení krajiny a také k 
růstu cen potravin. Vlády budou jen těžko napravovat, nebo dokonce rušit chybnou politiku 
podpory biopaliv, neboť ta již zakořenila a zplodila mocné zájmové skupiny, řekl na 
konferenci o zemědělství Loek Boonekamp, šéf zemědělskopotravinářského oddělení 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Za jasný příklad „plýtvání“ a 
„deformace trhu“ označil Boonekamp politiku cenové podpory biopaliv v EU a USA. Uvedl, 
že i ty vlády, jež si jsou vědomy chyb, seberou jen stěží sílu vzepřít se mocným lobby. 

Zdroj: Euro, str.21, 21.1.2008 
Vybral a upravil – k – 

 
 



 
 
 

Řešení šachové úlohy z ledna 
 

1. Vxf6 gxf6 
2. Sxb5 axb5 
3. Sh6 Kh8 
4. Dg3 Vg8 
5. Dd6!  Černému se podařilo odvrátit mat. 
5. … d3+ 
6. Kh1 Vg4! 
7. Dxf6+ Kg8 
 
 

* * * 
 

Protože je letos rok 2008, tedy jubilejní rok okupace, bude tématem mých hudebních pořadů 
opět můj milovaný Karel Kryl. Zdůvodňovat to jistě nemusím – právě tento, tehdy skoro 
neznámý, básník a zpěvák reagoval na tragický srpen pohotověji, než kdokoliv jiný z našich 
umělců. 
Chtěl bych se Karlu Krylovi věnovat hlouběji až do jara roku 2009 (3.3.2009 tomu bude už 
patnáct let, co zemřel). 
Pořady se budou konat na půdě léčebny v Kosmonosech, v knihovně. První z nich bude 28.2. 
od 15:00 hodin. 
(Z hlediska vydávání Klubka to není zrovna dobrý termín – na pozvánku je už pozdě a na 
zprávu o akci brzy. Snad budu příště více prozíravější.) 
 
A ještě jedna důležitá zpráva: Škoda auto, a.s. nám daruje dva zánovní počítače. Darovací 
smlouvu jsem podepsal a nyní se řeší detaily. 

RNDr. Jan Bázler, předseda pobočky 
 

 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
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Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
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Redakční uzávěrka 26.2.2008 
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http://www.fokus-mb.cz/
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