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Spousta lidí chce s tebou jet v limuzíně, 
ale ty chceš někoho, 
kdo si s tebou nasedne do autobusu, 
když se limuzína porouchá. 

Oprah Winfrey 

mailto:ceska.spolecnost@telecom.cz
http://www.fokus-mb.cz/
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Rada pobočky Mladá Boleslav a redakční rada Klubka 

upřímně přeje všem svým členům, přátelům a příznivcům 
požehnané Vánoce a šťastné vykročení do nového roku. 

 
* * * 

NAPSALI NÁM 
 
Vážení, 
novými internetovými stránkami www.ivida.cz vás vyzýváme k podpoře 
tzv. svépomocného pacientského hnutí – neváhejte prezentovat své 
formální i neformální organizace a skupiny, pochlubte se kvalitou svých 
časopisů, podělte se o své příběhy, zviditelněte se v sekci písemná a 
výtvarná tvorba. Tento oddíl „Uživatelé sobě a o sobě“ nabízíme jako 
prostor pro spolupráci mezi osobami s psychickým onemocněním, ať už 
organizovanými v jakémkoli spolku, nebo individuálními zájemci o 
společné téma. 
Navíc ze stránek získáte nemálo informací o duševních nemocech, o 
možnostech léčby a terapie, o sociálních službách ba i o různých 
proklamacích, plánech a programech, jak psychiatrickou a sociální péči 
zlepšit. Do třetice vás na stránkách čekají informace o nás, občanském 
sdružení VIDA, které mimo jiné podporuje a provozuje informačně 
poradenská VIDA centra. 
 
Těšíme se na vaše ohlasy! 

Vaše VIDA kontakt: Mgr. Mirka Podgornych 
 
 
Pozn. red.:  Kdo nemá vlastní přístup k internetu, má – jako vždy - 
možnost využít připojení na internet v naší klubovně. 
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že i bez úplatku udělal, co bylo v zájmu jistých šedých eminencí. Možná 
ještě něco úplně jiného …  

Každopádně nebezpečí, že se bude opakovat nějaký podobný zrůdný 
nesmysl, jako byl zákaz thioridazinu, hrozí i v budoucnosti. A kvůli tzv. 
lisabonské smlouvě ještě více. Nezbude nám, než se pokusit aspoň trochu 
bránit se. 

RNDr. Jan Bázler 
* * * 

 
A ještě k Silvestru … 

Úspěšný podnikatel prohání po krajině svůj nový džíp a najednou 
zahlédne klasického bezdomovce. Ten si jen tak sedí, pak natáhne ruku, 
luskne prsty a objeví se před ním čerstvě natočené pivo. Bezdomovec ho 
vyzunkne a zase natáhne ruku, luskne, objeví se pivo. Podnikatel přijde k 
němu a ptá se, jak to dělá. No víte, jednou jsem prohrabával popelnice, 
našel jsem takovou divnou lampu a, jak jsem ji začal čistit, objevil se 
Džin, no tak si teď dávám pivko". Podnikatel si v duchu říká "blbá socka" 
a nahlas povídá: a neprodal byste mi tu lampu? Tady vám dám klíče od 
nového džípu, tady jsou klíče od nové vily, tady je bankovní karta, na účtu 
je milion". Bezdomovec povídá: "No když chcete…" a  plácnou si. 

Sotva bezdomovec odjede, podnikatel začne leštit lampu, objeví se 
Džin a podnikatel spustí: "Chci vrtulník, zámek, kontrolní balík akcií 
firmy..." "ZADRŽ!" říká Džin. "I mezi námi Džiny došlo ke specializaci, 
neděláme všichni všechno; takže co si dáš: Gambrinus nebo Radegast?" 

-mb- 
 

* * * 
 

Řešení šachové úlohy ze října 
Řešení: Kd2 
Možné odpovědi:  Sxc4 Jb7 mat 

Sc1+ Kxc1 mat 
Dxe4 Vf6 mat 
De1+ Kxe1 mat 

Dosti nápadité, že ano. 
pro Klubko vybral – MV – 

http://www.ivida.cz/
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Dvojí metr aneb ještě o tom Thioridazinu 
O vakcíně proti nové tzv. „prasečí“ chřipce lze slyšet ledacos 

znepokojujícího. Není dostatečně vyzkoušená, může mít dosud neznámé 
vedlejší účinky a o možném riziku při očkování mluví nejen agentura JPP 
(jedna paní povídala), nýbrž i rozvážní a zkušení lékaři. (Probůh, neradím 
k tomu, aby se lidé odmítali dávat očkovat, ale zevrubnou konzultaci 
s lékařem bych před očkováním každému vřele doporučil.) Zvlášť 
zarážející byly ovšem zprávy v médiích o tom, že smlouva o dodávkách 
vakcíny byla pro naši zemi nevýhodná a že dodavatel už ve smlouvě hodil 
odpovědnost za nežádoucí vedlejší účinky na odběratele. Nevím, do jaké 
míry tisk a televize přehánějí, ale u drobného obchodníka by podobné 
jednání bylo kvalifikováno jako lichva a měl by na krku obchodní 
inspekci. Oproti tomu  úředníci EU vše schválili a prý to je podle nich 
v pořádku. Jeden by si řekl, že bruselská byrokracie jednak nemá být a 
jednak nemá do všeho strkat nos, ale když už je a do všeho nos strká, tak 
by měla rázně zakročit. Omyl! 

Rázně bylo zakročeno proti thioridazinu, který sice měl – jako mnohá 
antipsychotika nejen první generace – lecjaké vedlejší účinky, ale celá 
desetiletí fungoval bez problémů a mnoha pacientům se osvědčil. Také 
lékaři proti němu nic nenamítali (vím, že dokonce někteří psychiatři si 
thioridazin sami občas brali, například na spaní při dlouhé cestě vlakem 
nebo letadlem – svůj účel to splnilo lépe než panák kořalky). Proč tedy 
tolik benevolence vůči svinské chřipkové vakcíně a tolik přísnosti proti ne 
zrovna nejlepšímu, ale přece jen vžitému léku? Inu, na vakcíně někdo 
dobře vydělá. A na novějších, ne pro každého lepších, a navíc dražších 
lécích, než byl thioridazin, také. O rozdílném metru rozhodl ekonomický 
zájem, vlivné loby a úředníci, krytí anonymitou (v květnovém Klubku 
jsem se pokusil ve zkratce zaznamenat, co o tom napsal moudrý pan B. 
Kuras). 

Když za minulého režimu estebáci brali léky politickým vězňům, šlo 
nepochybně o sadismus. Úředník z Bruselu, který zakázal thioridazin, 
možná ani nebyl sadista. Možná se považoval za dobrodince lidstva, 
možná (i když asi nebyl Čech) měl zálibu ve švejkovině, možná byl 
podplacen, možná měl tak úzké osobní vazby na farmaceutický průmysl    
(pokr. str. 7) 
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ANTIPŠTROS aneb co se děje 
Děje se a bude se dít… 
Od nového roku platí nová vyhláška 359/2009 Sb., stanovující nové 
postupy při posuzování a přiznávání invalidních důchodů (viz listopadové 
Klubko). Největší problémy jsou vždycky na začátku, takže problémy asi 
budou mít hlavně ti mezi námi, které čeká kontrola už v roce 2010. Snad 
nás v tom naši psychiatři nenechají. 
Velké problémy jsou s financováním sociální oblasti, čeká se na jednání 
parlamentu o státním rozpočtu pro rok 2010. V jednotlivých občanských 
sdruženích probíhají v těchto týdnech Valné hromady. Všude se objevuje 
stejné téma: nejistota a nedostatek peněz. 
Výhledový plán na několik příštích let pro integraci (všech) zdravotně 
postižených se připravuje na Vládním výboru pro osoby se zdravotním 
postižením. Přes všechny nevýhody, které psychiatričtí pacienti mají, je 
v celém návrhu tohoto programu zmínka pouze o zastupování u soudu, 
zbavování právní způsobilosti a opatrovnictví. Tyto otázky se týkají pouze 
20 - 30 tisíc duševně nemocných, pro většinu ostatních jsou nejnaléhavější 
jiné problémy, např. diskriminace, možnost zaměstnání, rehabilitace po 
hospitalizacích, úroveň léčby atd. Bude nutné materiál ještě 
připomínkovat, dokud je čas. 
Tento text píšu přímo v klubu v Mladé Boleslavi,kde dokončuji 
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. A tak si o všem, 
"co se děje", snad budu moci popovídat s členy boleslavské pobočky už 
pozítří na tradičním předvánočním klubu. 

Na shledanou se těší Martina Přibylová 
 V Mladé Boleslavi,3.prosince 2009 

 
* * * 

Naše valná hromada (respektive její úvodní zasedání) proběhne dne 9. 
ledna 2010, tak jak již bylo schváleno na schůzi rady pobočky. Opět 
apeluji na nutnost sehnat nějakého mého nástupce. Péče o matku mě 
zabírá čas i síly a funkci předsedy nemohu dělat tak zodpovědně, jak by 
bylo třeba. 

RNDr. Jan Bázler, předseda 
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Leoš Šimánek 
 
Dne 8. 11. jsem využil  novinářského průkazu a navštívil projekci 

Leoše Šimánka o Rusku. Před tím jsem byl na jeho diashow jen jednou, 
před dvěma lety, jestli se nemýlím, tak jsem tehdy byl na diashow o jeho 
několikaměsíčním pobytu s manželkou, malým synem někde v divočině v 
Kanadě. 

Myslím, že pana Šimánka zná u nás snad každý, tak jej znáte i Vy. 
Současná projekce o Rusku trvala cca 3 hodiny a promítání 
panoramatických diapozitivů dokreslovalo autorovo vyprávění, záznamy 
autentické hudby amatérských umělců, které cestovatel potkal během 
cesty, Domnívám se, že mnozí návštěvníci vedle krásných diapozitivů a 
podmanivého vyprávění o cestách vede k návštěvě především fakt, že jsou 
si vědomi, že se do krajů, které navštívil zřejmě nikdy nedostanou a ani by 
neměli odvahu či finanční prostředky či čas, cestovat pár měsíců tu po 
Rusku, tu v Kanadě, Austrálii, na Havajských ostrovech, určítě mnozí 
z Vás vědí lépe než já, kde všude pan Šimánek byl, možná jste na rozdíl 
ode mě častějšími účastníky jeho projekcí než já.  
 Pokud tomu tak není, tak Vám účast na diashow doporučuji. 
Bohužel pro invalidní důchodce není cena nejnižší, ale když jsem se s ním 
domlouval na své účasti, tak mi řekl, že by mi dal slevu, pokud jsem 
invalida. Fotografie a nabídky jeho knih, které sám prodává vedle 
kalendářů a obrázků, najdete na jeho webových stránkách 
www.leossimanek.cz. 
 

 K. V. 
 

HUMOR 
 
Jeden vojín si před bitvou stěžoval seržantovi, že nemá pušku. Seržant 
povídá: "Vojíne, tady máte násadu od koštěte. Věřte mi, stačí, když 
namíříte na nepřítele a řeknete 'Ratata bum' a uvidíte, že to bude stejné, 
jako kdybyste měl pušku." 
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Protože na vojně se neodporuje nadřízeným, vojín se chopí násady a 
zalehne v zákopu. Brzy vypukne německý útok. Pěšáci se ženou po pláni. 
Náš vojín pečlivě namíří, řekne 'Ratata bum' a vida, nepřátelský pěšák se 
chytne za břicho a složí se k zemi. Po pár minutách je bitevní pole 
prázdné. Jen jeden německý voják jde pomalu směrem k britským 
zákopům. Vojín míří, 'Ratata bum' a nic! Znovu zamíří, 'Ratata bum' a zase 
nic. Na pokraji hysterie už vojín řve dokola 'Ratata bum', zuřivě mává 
násadou od koštěte, ale pořád nic. Němec vyšplhá na předprseň zákopu, 
kopne vojína do hrudi a ten se složí. Poslední, co slyší - Němec klidně 
povídá 'Vrrrr tank tank.' 

 
Pohov k Vánocům velí Přádovi 

 
* * * 

 
Z REGIONU 
 
V příměstské části Čejetičky v příštím týdnu zahajuje provoz azylový dům 
pro matky s dětmi. Jeho zřizovatelem a provozovatelem je občanské 
sdružení R – Mosty. 
 
Půvabná, zajímavá i nostalgická výstava pod názvem Vánoce a lyžníci 
začala 28.11. v Muzeu Mladoboleslavska. 
 
Pořádek ve městě komplikuje alkohol. Strážníci opět spolu se záchranáři 
zasahovali u zraněných opilých osob. 
 
Chcete zachovat archeologické vykopávky na Staroměstském náměstí? 
Nebo má mít přednost parkovací dům? A nebo snad lze obě věci nějak 
spojit dohromady? 
Hlasovat můžete na internetu: 

http://www.mb-net.cz/
Tam najdete i podrobné zprávy. 

-red- 
 

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


LITERÁRNÍ PŘÍLOHA      12/2009 
Z tvorby Jaroslavy Zvěřinové 

 
Mám ráda 
 
První trochu hřejivé paprsky sluneční. 
Probouzí nás k jaru, 
Jak ta vrba u potoka smuteční. 
 
Ještě v trávě leží sníh po zimě, 
ale já už se tvářím líbezně. Proč? 
Mám ráda! 
Mám ráda jaro! 
Fialka v trávě prudce voní, 
vlaštovky přelétají jako loni. 
 
Mám ráda… 
Mám ráda schránku poštovní. 
Často rej slov do obálky vkládám, 
když city své těžko zvládám… 
Zvláštní kouzlo pro mě mají očka, 
která na polštáři usínají. 
Na řasách sklopených víček,  
tancuje jim noční andělíček. 
Baculaté ručičky, na tvářích úsměv celičký. 
I když děcka vyrostou, svá tajná přání mají. 
K své babičce vždy pospíchají. Proč? 
Protože je mám ráda!! 
Mám ráda děti… 
 
A tak bych mohla jmenovat dál a dál, co a koho ráda mám. 
 
Orosenou růži podanou, 
tvář úsměvem oddanou, zjemnělou. 
Oči vroucně zářící, 
stisk ruky, pohlazení po líci. 
 
Přátelství, laskavost, něžnost, 
skromnost a moudro starších, 
životem zmítaných lidiček, 
kteří čekají na pár milých slovíček… 
 
Mám ráda. 
Mám ráda lidi! 
Protože – 
To je život. Život je svět, 
vesmír, nekonečno, je to všechno. 
 
A to je to, co já ráda mám… 
Tak moc ráda mám! 



 
 

 
 
 
 
Dědeček v lese 
 
Když jsem šel do lesa na Šumavě, 
svěřil jsem potřeby jedné bábě. 
 
Babička pravila: 
„ Jsi z dědiny, 
Naučím Tě znát byliny.“ 
 
Poslouchej proto, co Ti radím a nešlap mi v tom kapradí. 
 
Tak tedy: 
 
Kopřivu, mátu, česnek mám ráda, 
kostivalem si mažu nohy a záda. 
 
Při chřipce beru čaj z černého bezu, 
s dědou za kamna ráda též vlezu. 
 
Na srdce beru kozlík a hloh, 
támhle mi hajný babičku šloh! 
 
Nepij moc rum, neb tělo chátrá, 
budeš mít na stáří nemocná játra! 
 
Pak Ti snad pomůže řepík a třezalka, 
Pokud však nezazní zubatá píšťalka. 
A ještě něco: 
 
„Nechceš-li jet brzy do márnice na káře, 
Nenavštěvuj moc často svého lékaře. 
 
Kosmonoským ranním hvozdem a rosou se brouzdala 
 
Jaroslava 

 
 



 
 
 
 
Štěstí 
 
Štěstí je každý ranní rozbřesk. 
 
Štěstí je milá tvář v Tvých očích. 
 
Štěstí je plný vody džbán. 
 
Štěstí je být starý a zdráv. 
 
Štěstí je laskavé slůvko a čin, 
hebká síť z kouzelných pavučin. 
 
Štěstí je utržený vlčí mák v poli, 
pofoukaná bolístka, co dítě bolí. 
 
Štěstí je krásná maličkost, 
co zahání nepříjemnou hořkost. 
 
Štěstí je laskavost, něha a porozumění, 
je to zdraví a lásky souznění. 
 
Štěstí je pravé přátelství, 
s člověkem v sousedství. 
 
Štěstí je, když cítím teplou dlaň, 
je to pocit domova, když nejsem sám. 
 
Štěstí je umět odpouštěti, 
větším štěstím je nezištně dávati… 
 
Tak tedy už neváhej a za svým štěstíčkem pospíchej. 

 
 



 
 
 
 
 

Vánoce s dědečkem Františkem 
 

Bylo mi sedmnáct a kousek a připadalo mi, že svět je jedna velká pohádka. S rodiči a 
bratrem jsem bydlela v malém domku na jihu Čech. O dvě vesničky dál prožíval své stáří 
můj dědeček František. Žil sám, byl často nemocný, nazlobený na celý svět, prostě bručoun. 
A srdce měl zlaté… 

 
A opět tu byl prosinec, Vánoce. Téměř každý den jsem naplňovala tašky jídlem pro dědu, 

co maminka navařila a za doprovodu malého černého pejska zn. vesnická směs, jsem 
uháněla za dědečkem. Nadešel dlouho očekávaný Štědrý den. A já dostala nápad! 
Nenápadně jsem do zavazadel přibalila malou pilku, ozdoby, dárky a hurá k lesu! 
V borovém hájku se mi povedlo „zachránit“ malý košatý stromeček. Srdce jsem měla 
strachy až v krku, ale což! Měla jsem sebou obranáře. 

Pozdě odpoledne jsem odemykala braňku u Františka. Sehnutá do předklonu jsem 
nepozorovaně proběhla pod okny. Schovala jsem se v dílně. Chudák děda neměl nejmenší 
tušení, že už u něj pilně „úřaduju“. Pejsek hlídal. 

František silně nedoslýchal. Zpíval si u rádia koledy, bylo ho slyšet až ven. Když bylo 
vše hotovo, zaťukala jsem na dveře. Hned jsem to schytala! „Holko jedna nešťastná, víš 
kolik je hodin? Kde si se toulala? Máma bude vyvádět!“ Po chvilce už klidnou konverzací 
říkám: 

„Dědo, já si myslím, že se tady někde schovává malej Jéžíšek.“ Fanda vykulil oči, popadl 
jej vztek a křičel: „Ty máš ale, holka, hloupé nápady! Co Tě v tý škole vlastně učí?“ 

Vzala jsem svého dědečka něžně za ruku a vedu jej setmělou chodbou do místnosti vedle 
dílny. Otevírám dveře – můj Frantík oněmněl! Údivem zíral na ozdobený stromek, na 
plápolající svíčky, ozdoby, jablíčka, dárky. Po tváři se Františkovi kutáleli slzičky a vůbec 
se nestyděl za dojetí… 

 
Léty přicházeli další a další Vánoce, ale na tyhle s dědou Františkem nezapomenu. Byly 

nejkrásnější!!! 
 
Přeji vám přátelé, abyste prožili hezké, tiché Vánoce v kruhu blízkých a obdarovali 

někdy „svého Františka.“ 
 


