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Otištěné články nemusí vyjadřovat stanoviska vedení pobočky. 

Časopis Klubko oslaví v roce 2010 desátý rok svého založení. 
číslo třetí - březen 
ročník XI. (2010) 

 
 
 

 
 

Každý může být velký, protože každý může sloužit. 
Nemusíme mít akademický titul, abychom sloužili. 
Nemusíme se k tomu hodit ani vyslovovat souhlas, 
 abychom sloužili. 
Jediné, co potřebujeme, je dobré srdce. 
Duši vytvořenou láskou. 

Martin Luther King 
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Ohlédnutí za valnou hromadou 

 
Valná hromada ukončila jednání zasedáním dne 6.2. Co se připravilo 

9.1., to jsme odsouhlasili – tentokráte už v dostatečném počtu účastníků. 
Novou místopředsedkyní a statutární zástupkyní bude opět Radka 
Potrošovská. Já sám zůstávám předsedou (a rovněž statutárním 
zástupcem), ale od nynějška budu už spíše kloboukem, než hlavou 
pobočky. Nově jsme zřídili funkci manažerky projektu a bude jí paní Hana 
Hejnová. Převezme běžné každodenní řízení naší pobočky. Bude tedy už 
nejen naší zaměstnankyní, ale nyní i naší členkou a funkcionářkou. 
Současně převezme i pokladnu. Do nové, rozsahem větší a těžší práce 
přejeme paní Hejnové mnoho zdaru a pevné nervy. 

Už jsem se zmínil, že hospodaření nebude letos snadné. Opakuji výzvu, 
aby, pokud někdo ví o nějakém sponzorovi, dal nám vědět. Zákonem 
předepsaná darovací smlouva je ale samozřejmostí. Každý ovšem může 
pomoci řádným placením členských příspěvků. I když je to relativně málo, 
je to výraz solidarity. Solidarity s těmi, kdo se nám o finance starají (a to 
je jedna z nejtěžších částí naší práce), a v neposlední řadě i se všemi, kdo 
příspěvky platí. Děkuji všem, kteří tuto povinnost pro rok 2010 už splnili i 
těm, kteří tak učiní co nejdříve. Trochu „oprášit“ by také chtěla i naše 
kronika. 

Složení rady pobočky jsme změnili jen málo. Paní Hana Hejnová jako 
manažerka projektu bude pochopitelně také členkou rady. Kontakty 
s podobnými organizacemi na úrovni města zůstávají úkolem Evy. Nově 
jsou nyní obsazena i místa dvou náhradníků. Rada je tedy opět v plném 
počtu. Je to důležité, ale ještě důležitější – troufnu si říci – je získávání 
dalších členů a návštěvníků naší klubovny. Rádi u nás uvítáme nové tváře, 
zejména příslušníky mladší generace. 

 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 
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Co se všechno může stát … 
 
Čtyřiadvacetiletý zaměstnanec mladoboleslavské Škodovky se pokusil 
ukrást auto z fabriky „po kouskách¨“. Jeho části pronášel přilepené 
izolepou na břicho... Inspiroval se snad kultovním seriálem M*A*S*H, ve 
kterém si shánivý desátník Radar posílá domů z Koreje džíp po částech 
poštou? 
Českého zlodějíčka okamžitě odhalila bezpečnostní služba. „Díly k 
brzdám v hodnotě přes 10 tisíc korun vzal v jedné z hal. Lepicí páskou si 
je přilepil pod svetr, neušel však pozornosti bezpečnostní služby na 
bráně,“ popsal mluvčí mladoboleslavské policie Ladislav Mareš. 
Vzhledem k tomu, že loni v květnu dostal za podobný čin podmínku, 
skončí v kriminále. Jestli je ale stejně jako Radar silně fixovaný na svého 
plyšového medvídka, který s ním i spí, bude mít zřejmě smůlu. Záleží totiž 
jen na vedení věznice, zda mu ho do cely povolí. 
 

Zdroj: Aha!, 25.2.2010,str. 9 
-red- 

 
* * * 

 
Autorem nové šachové úlohy je Ivan Tokar (1974). 

 
Řešení šachové úlohy z ledna 

 
Řešení:  Jg3 ! 
Jediná figura, kterou smí černý hrát, aniž by odkryl krále, je věž. 
Možné odpovědi:  Vxf3 Vxe2  mat 

Vxg2 Dxf1 mat 
Vf1 Jxf1 mat 

pro Klubko vybral – MV – 
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Zprávy ze sesterských organizací 
 

Srdečně zdravím a zasílám informaci, kde si můžete stáhnout nový a 
dovoluji si napsat, že svým způsobem jedinečný ADRESÁŘ SLUŽEB 
PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V ČR. 
Děkuji všem poskytovatelům služeb, kteří s námi na vydání Adresáře 
spolupracovali a těm, kteří se v loňském roce nezúčastnili, nabízím 
možnost roku letošního. 
V letošním roce budeme Adresář aktualizovat a rozšiřovat o služby 
zdravotní a i o ty, které se tam ještě neobjevily : 
 
http://vida.ppzdravi.cz/ke-stazeni-adresar-sluzeb-pro-lidi-s-dusevnim-
onemocnenim-v-ceske-republice/  

S přáním hezkého zbytku týdne 
Jitka Styblíková, VIDA centra 

 
Vedení FOKUSu Mladá Boleslav (pro nás je zásadně důležitý Olín 
Čapoun, který pro nás pracuje jako hospodářský konzultant, a paní účetní) 
přechodně bude sídlit v Agentuře podporovaného zaměstnání v Jaselské 
ulici – naproti osmiletému gymnasiu u křižovatky s Palackého ulicí. 
V sídle na Ptácké ulici (z vedení tam zůstal pouze odborný ředitel MUDr. 
Jan Stuchlík) probíhají rozsáhlejší rekonstrukční práce, které potrvají asi 
čtyři měsíce. 

-k- 
 

* * * 
 

Náš dlouholetý člen a přítel Lojza slaví narozeniny. A i když nejsou 
kulaté, pozval všechny 6.3. na opravdu pořádnou oslavu. Gratulujeme 
Lojzovi a děkujeme mu za všechno. Lojzo, jsi grand! 
A protože jsme vlastenci – 7.3. je výročí narození T. G. Masaryka 
(*1850). 

- redakce - 
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Uprostřed města žijí lidé se srdcem na dlani……. 
 
Ne každý se může pochlubit tím nejcennějším – zdravím. A ztráta zdraví, 
ať už fyzického či psychického, patří k nejtěžším životním zkouškám. 
Tady v Boleslavi existuje organizace Fokus pro péči o psychicky 
nemocné. Jsou to inteligentní, skvělí, vesměs mladí lidé, kteří vždy podají 
pomocnou ruku tomu, komu už síly docházejí. 
Já jsem se blíže seznámila s Fokusem v těžké své životní situaci. Chtěla 
bych upozornit na pomoc, kterou poskytují. Nejvíce znám Terezku 
z Terénního týmu a Pavlínku z Agentury. Jsou to skvělé mladé ženy, 
velmi si jich vážím a cením a tímto bych jim chtěla poděkovat za vše 
krásné a potřebné pro život, co mi poskytují. Docházím do Agentury, 
seznámila jsem se zase s jinými lidmi a cítím se uspokojena zase v jiném 
životním směru. A také v osobním životě si myslím, že je víc zachránit 
důstojný život blízkého člověka něž pár korun z pracovního procesu. 
Chci poděkovat všem, celému Fokusu i za ty, o které pečují i za sebe. Je 
mi mezi nimi hezky a přeji jim jen to nejlepší. 

Marie Ritterová 
* * * 

 
 

ANTIPŠTROS aneb Co se děje 
 

Začněme dnes zajímavou a pozitivní zprávou. Na Psychiatrické klinice 
v Praze mají nový zobrazovací přístroj, zjednodušeně řečeno "dokonalejší 
EEG", který zachycuje činnost mozku přesněji, než to bylo možné dosud. 
Je jím třeba možné potvrdit (nebo vyloučit) diagnózu schizofrenie nebo 
vysledovat nejvhodnější způsob (medikaci) léčení deprese. Pokud zprávy 
z tisku nepřehánějí a pokud bude časem takových přístrojů u nás více, 
můžeme takový způsob vyšetření považovat za počátek nového období 
v psychiatrii 
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Zatím jsme ovšem v přítomnosti české psychiatrie a stav léčeben je 
neustále předmětem diskusí i kritiky. Na dubnové výstavě neziskových 
organizací NON - HANDICAP by se součástí doprovodného programu 
měla stát i diskuse Psychiatrické léčebny - peklo, realita nebo šance? 
Přesný termín zatím není známý. 
Zatím nic nevíme, jaké budou konkrétní dopady reformy invalidních 
důchodů, zkušenosti zejména z nového posuzování částečné invalidity se 
ještě nerozšířily. 
Při přípravách Národního plánu opatření pro integraci a podporu 
zdravotně postižených jsem poslala Vládnímu výboru celou řadu 
připomínek týkajících se především zdravotní péče a stigmatizace duševně 
nemocných. Zatím nepřišla žádná odezva, ale připomínkové řízení prý 
pokračuje. 
Národní rada osob se zdravotním postižením se prý (ČSDZ není členem 
zřízené pracovní skupiny a ani o její činnosti nedostává žádné zprávy) 
snaží vytvořit zákon na ochranu duševně nemocných. O obsahu takového 
zákona se snad více dozvíme v dubnovém čísle zpravodaje Národní rady. 
Mezi funkcionáři této zastřešující organizace nemáme jediného zástupce. 
10. února ocenila Národní rada některé osobnosti a projekty Cenou Mosty. 
Akce se uskutečnila v Plzni. Možná že bychom se měli zamyslet nad tím, 
jestli někdo z našich řad by si takové ocenění také nezasloužil a v příštím 
ročníku ho nominovat. 
Rádio Classic (98,7 FM) bude v příštích měsících každé pondělí (v 7:45, 
12:45 a l7:45) vysílat vzdělávací pořad Záchrana duše o duševních 
nemocech,psychiatrii a službách pro duševně nemocné, z dílny České 
asociace pro psychické zdraví. Myslím,že to zaslouží pochvalu. 
Takže přeju do nového jara všem čtenářům KLUBKA i další dobré zprávy 
a dobré dny. 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 
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Jdou vojáci do divadla na Prodanou nevěstu a každý nese dárek. Jejich 
velitel začne řvát: 
„Na co s sebou sakra taháte ty dárky !! To není svatba, to je opera!!“ 
Jeden voják se nakloní k druhému a šeptá mu: 
„Hmm, teď je chytrej,ale když jsme šli na Labutí jezero,tak nesl největší 
pytel s chlebem.“ 
 
Povídá velitel vojákovi před odchodem na dovolenou: 
„A neproveďte žádnou hloupost!“ 
„Provedu!“ 
 
Před odvodní komisi přijde branec, kterému se na vojnu vůbec nechce:  
„Já mám tuberkulózu!“ – „To nic není. Soudruh Zápotocký měl také 
tuberkulózu, a co všechno dokázal! Schopen, odvést!“ 
Druhý branec to také zkouší: „Mám ploché nohy!“ – „To nic není. 
Soudruh Gottwald měl také ploché nohy, a co všechno vykonal pro vlast! 
Schopen, odvést!“ 
Třetí mladík před komisí praví: „Já jsem blbý!“ 
Vojenský lékař se do věci vloží: „Nepřirovnávat! Odvést!“ 
 
Pacient: „Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí.“ 
Doktor: „S trochou štěstí, můžete mít oboje.“ 
 
Po operaci říká lékař pacientovi: 
"Nedělejte si žádné starosti. Za dva týdny jste odtud venku. Tak jako tak." 
 

Veselou mysl i v nesnázích přejí čtenářům 
Přádovi 
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Humor aneb Přádovi na přesunu z kasáren do nemocnice 
 
Kapitán se ptá námořníka: 
"Co byste dělal, kdyby spadl cestující přes palubu?" 
"Křičel bych MUŽ PŘES PALUBU!" 
"Správně. A kdyby spadl důstojník?" 
"Který důstojník?" 
 
 Noví paragláni mají první seskok. Major jim ještě v letadle všechno 
zopakuje: 
"Takže, vyskočíte, napočítáte do pěti a zatáhnete za šňůrku vlevo. Kdyby 
se padák neotevřel, nevadí, počkáte tři vteřiny a zatáhnete za šňůrku 
vpravo a otevře se vám záložní padák. Jak dopadnete, padák sbalíte a 
vrátíte se k útvaru." 
A jeden nováček se pochopitelně zeptá: 
"No a co když se mi ten záložní padák taky neotevře?" 
Major mu nechce hned říct, že by skapal, a tak povídá: 
"Tak budete mávat rukama a řvát 'Jsem jestřáb, jsem jestřáb!'" 
Rozsvítí se světlo, nováčci vyskáčou a major zavře dveře letadla. Asi tak 
za minutu zvenku na ty dveře někdo buší. Major otevře a vidí jednoho 
nováčka, jak mává rukama a ptá se ho: 
"Majore, jak že se jmenuje ten pták?" 
 
V kupé vlaku jedou vojín, lampasák a matka s dcerou. Vlak vjede do 
tunelu. Ozve se mlasknutí polibku a pak hrozná facka. 
Lampasák si myslí: "Voják si užívá a mě za to fackují." 
Matka si myslí: "To mám ale slušně vychovanou dceru." 
Dcera si myslí: "Kdyby ten voják nebyl takové dřevo, tak si mě nemůže 
splést s matkou." 
Vojín si myslí: 
"Až bude zase tunel, tak zase mlasknu a střelím mu ještě větší." 

5 
Z REGIONU 
 
Zdravé město Mladá Boleslav vytváří zdravotní plán 
 

Město Mladá Boleslav ve spolupráci s dalšími institucemi začíná 
vytvářet Zdravotní plán města. Práce na tomto významném dokumentu, 
který se věnuje mapování zdravotního stavu obyvatel města, odstartovaly 
22. února ve Vzdělávacím centru Na Karmeli na společném jednání za 
přítomnosti zástupců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 
Státního zdravotního ústavu, Národní sítě Zdravých měst, magistrátu 
města – Zdravého města, Psychiatrické léčebny Kosmonosy, Zdravotní 
pojišťovny Škoda a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. 

Vytvoření Zdravotního plánu města Mladá Boleslav iniciovala 
koordinátorka projektu Zdravé město a MA 21 Helena Bubnová za 
podpory primátora města. Tato expertní koncepce vzniká ve spolupráci 
zástupců města a odborných institucí a podkladem je Analýza zdravotního 
stavu obyvatel města Mladá Boleslav, kterou zpracoval MUDr. Miloslav 
Kodl ze Státního zdravotního ústavu. Role odborných institucí je v tomto 
procesu významná zejména v počátku tvorby dokumentu (práce na 
analýze zdravotního stavu), následně přechází těžiště práce spíše na 
zástupce města a partnerské organizace. 

Vstupní informací pro analytická data ke Zdravotnímu plánu je sada 
indikátorů zdravotního stavu, která byla navržena pracovní skupinou 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro zdravotní plány a projednána se 
zástupci odborných institucí, zejména z řad KHS a SZÚ. Záměrem sady 
indikátorů je poskytnout městu vstupní data o zdravotním stavu populace 
na jeho území v několika základních oblastech: délka života, úmrtnost, 
nemocnost, reprodukční zdraví a zdraví nejmladších dětí. 
 

Zdroj: http://www.mb-net.cz, 23.2.2010,Autor: Šubrt Pavel 
Vzhledem k důležitosti byl text zařazen v plném znění. 
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NAŠE RECENZE – TENTOKRÁTE DIVADELNÍ 
 

Jitřní paní, Východočeské divadlo Pardubice. 
 
30. listopadu 2009 jsem využil novinářského průkazu a s kolegyní A. Š. 

jsme navštívili derniéru inscenace Jitřní paní. Tato hra měla v Pardubicích 
jen 29. repríz. Hra se v Pardubicích v divadle již hrála někdy před 30 lety 
a slyšel jsem o ní od kolegy, který ji tehdy shlédl, samé pochvaly. 

Hru napsal španělský dramatik Alejandro Casona. Je to příběh o lásce, 
oddanosti, jdoucí za hrob. Druhá část mi připadala příliš patetická, ale 
představení se mi líbilo. Inscenaci v Pardubicích režijně připravil Petr 
Kracik z Divadla pod Palmovkou. 

 
Východočeské divadlo má věrné diváky, kteří představení pravidelně 

navštěvují, přispěli na novou oponu a lustr. Jak jsem se dočetl, na Silvestra 
2009 bylo vyhlášeno nejlepší představení roku 2009. Diváci, kteří 
hlasovali v anketě, zvolili za představení roku inscenaci Cikáni jdou do 
nebe. Také toto představení jsem loni navštívil a je to pěkná hra. Veteráni 
studené války si pamatují film ze sovětské produkce z roku 1976 Cikáni 
jdou do nebe. Film měl tehdy velký úspěch nejen v Sovětském svazu, 
promítal se úspěšně i u nás a zřejmě i jinde. Recenzi filmu najdete na 
Internetu na http://www.nekultura.cz/divadlo-recenze/cikani-jdou-do-
nebe.html a zřejmě i jinde. Film vycházel z povídek Maxima Gorkého a 
odehrával se v Besarábii. Má to být oslava touhy po svobodě, nezávislosti 
a romského folklóru. Jsou v něm a tedy i v divadelní hře pěkné romské 
písničky. Ovšem připadá mi, že je spíše o nepřizpůsobivosti a neochotě 
Rómů žít podle pravidel. Hrdina je zloděj koní. Divadelní hra se mi líbila a 
nabízí se srovnání se současnými filmy francouzského filmaře Toma 
Gatlifa např. Transylvania, Gadžo dilo, Exil. Některé z jeho filmů jsou 
rovněž věnovány životu Rómů a udělaly na mě podobný dojem jako 
Cikáni jdou do nebe.  

Toto představení bylo v Pardubicích nejnavštěvovanější a zhlédlo jej 
cca 10 tis. diváků. 
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Vraťme se k derniéře Jitřní paní. Na tomto představení vystoupil ředitel 

divadla Petr Dohnal, který pozval primátora Pardubic Ing. Jaroslava 
Demla, aby pokřtil pamětní medaili k 100. výročí založení divadelní 
budovy v Pardubicích. Medaili nechalo vyrobit Východočeské divadlo ve 
spolupráci s Ing. Pavlem Lejhancem, majitelem zlatnictví a klenotnictví na 
hlavní třídě v Pardubicích podle návrhu předního českého tvůrce Zdeňka 
Kolářského. První medaili si rovnou na představení zakoupil primátor. 
Ředitel divadla připomenul, že 11. 12. 2009 tomu bude (tedy již bylo) 100 
let od založení pardubického divadla. V tento den se konala oslava tohoto 
výročí, kterého jsem se ale nezúčastnil. Podle informací se této oslavy 
měli zúčastnit herci, kteří v Pardubicích hráli. Např. Josef Somr, Jana 
Štěpánková atd. Tím ovšem nekončí výčet známých herců, kteří zde hráli. 
Působil zde dále např. Pavel Landovský, Věra Galatíková, Ladislav Frej, 
Blanka Bohdanová.  

Divadlo bylo postaveno podle návrhu architekta Balšánka a před 
několika lety bylo opraveno podle návrhu architekta p. Řepy. Zřejmě jde o 
syna architekta, který vyprojektoval pardubické nádraží. Divadlo 
v minulosti vyhořelo a podle nákresů, které se zachovaly, byla vytvořena 
opona, na kterou nedávno přispěli občané a diváci pardubického divadla. 

Tradicí v našem divadle je noční štědrovečerní představení, na kterém 
se setkávají diváci s herci a společně si zazpívají. Bohužel jsem se ani 
jednou nezúčastnil. Třeba letos. 

Pokud k Vám zavítá na pohostinské představení Východočeské 
divadlo, tak Vám doporučuji jeho návštěvu. Za loňský rok jsem viděl 
Hamleta, Donaha! (toto představení jsem viděl 29. 12. 2009). Krátce na to 
se hrál v TV Prima film, který se stal předlohou divadelní hry. Film jsem 
neviděl celý, ale divadelní hra VČD mi připadal zábavnější. Vedle již 
zmiňovaných Cikánů jsem viděl Chicago. Černá komedie (divadelní hra 
autora předlohy filmu Miloše Formana Amadeus), Čechovova Racka, 
Malované na skle a to bude asi tak vše. 

A. Š., K. V. 
 
 


