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Když nebudeme říkat pravdu o sobě samotných, 
nebudeme moci říkat ji o druhých lidech. 
  

Virginia Woolf 
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Naše akce v Praze se vydařila! 
 
ANTIPŠTROS aneb Co se děje 

 
Děje se toho až moc... 
Na "nejvyšší úrovni" byl především vládou České republiky projednán 

a schválen "Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2010 - 2014". Jednání zástupců 
zdravotně postižených a zástupců rezortů prý nebylo jednoduché a pro 
skupinu "osob s duševní poruchou" je v materiálu jediný konkrétní úkol 
pro Ministerstvo spravedlnosti: návrh na novou legislativní úpravu 
ochrany jejich práv. Při zpracování připomínek jsem se zaměřila 
především na destigmatizaci duševně nemocných a zlepšení zdravotní 
péče - ale ty všechny spadly do souboru obecných ustanovení (což je 
skoro totéž jako kdyby nebyly). Myslím, že konkrétně je toho pro duševně 
nemocné třeba změnit mnohem více než jen legislativu. 

Zpracováním návrhů zákona na ochranu duševně nemocných se zabývá 
pracovní skupina Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 
Ačkoliv je ČSDZ zakládající členskou organizací NRZP ČR, nemá ve 
skupině svého zástupce. Mezi jejími členy není jediný člověk, který by 
někdy byl hospitalizován v psychiatrické léčebně (!!). Výhrady k názoru, 
že prioritou pro duševně nemocné je vytvoření zákona, jsem zveřejnila 
pod názvem "Zákon o duševně nemocných jako priorita ?" ve zpravodaji 
NRZP Skok do reality (www.nrzp.cz). 

 Velkou pozornost pacientů i profesionálů vzbudila novoroční vražda 
na pražské Psychiatrické klinice, kdy agresívní pacient k smrti ukopal 
dalšího pacienta (člověka a občana). Stejnou pozornost si ovšem zasluhuje 
závěr ministerské komise, že v péči ani o jednoho z těchto nemocných lidí 
nedošlo k jakémukoliv pochybení - nikdo není vinen. Domnívám se, že 
pokud nikdo za nic nemůže, je nutné uvažovat o vině systému. 
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LETMO Z REGIONU 
 
Rada města 29. 4. souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace sdružení 
Proxima sociale, která by umožnila rozjezd nízkoprahového zařízení pro 
mládež v suterénu budovy na rohu Havlíčkovy a Čechovy ulice. 
 
Městské koupaliště zahájilo 1.5. sezónu – poprvé s ohřívanou vodou. 
 
Město Mladá Boleslav uctí letošní 65. výročí Dne vítězství a konce druhé 
světové války pietním aktem, který se bude konat v sobotu 8. května od 
9:30 na Novém hřbitově. Čestnou stráž budou při této příležitosti držet 
zástupci skautů a mladoboleslavské jednoty Československé obce 
legionářské. 
 
 
Podrobnosti najde na internetových stránkách města Mladé Boleslavi: 
http://www.mb-net.cz 
 

- red -  
* * * 

 
Řešení šachové úlohy z března 

 
Řešení: 1.De1! 
Možné varianty: 1. Kxe6 2. Jc3 mat 
   1. Ke4  2. Jf4 mat 
   1. d6  2. Jf4 mat 
   1. dxe6 2 Sxc6 mat 
Nová úloha je hodně stará – autor Dr. Zdeněk Mach, 1902 

Vybral – MV- 
 

http://www.nrzp.cz/
http://www.mb-net.cz/
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podle studie vědeckého týmu - vedeného laureátem Nobelovy ceny 
Paulem J. Crutzenem - mají horší dopad na klima než ropa. Tehdy to znělo 
překvapivě, nicméně stále častěji se objevují hlasy dávající vědcům za 
pravdu. Následující článek je výtahem z Hospodářských novin a zdravý 
rozum nad ním zůstává už opravdu jen stát. 
 

Biopaliva jsou škodlivější než benzin 
Od června se zvýší podíl biosložky v benzinu na 4,1 procenta a v naftě na 
6 procent. Tuto změnu zavádí novela zákona o ochraně ovzduší, která 
včera prošla Senátem. Snižování produkce oxidu uhličitého vyšším 
využíváním biopaliv je ovšem sporné. Evropská unie včera zveřejnila 
analýzu, podle níž biopaliva ze zemědělských plodin mohou vytvářet až 
čtyřnásobek emisí skleníkových plynů než standardní ropná paliva jako 
benzin a nafta. (Tuto analýzu se Evropská komise pokoušela před 
veřejností utajit. Ke zveřejnění analýzy přinutila Brusel až agentura 
Reuters.) 
Stále více výzkumů totiž ukazuje, že používání biopaliv k podstatnému 
omezení emisí skleníkových plynů nevede a naopak je svými nepřímými 
důsledky ještě zvyšuje. Získávání nové zemědělské půdy pro pěstování 
plodin na biopaliva totiž často znamená likvidaci lesů. Zátěží je i doprava 
paliva od výrobce ke spotřebiteli. Kvůli bionaftě z evropské řepky se 
nepřímo uvolňuje do ovzduší 150,3 kilogramu CO2 na jeden gigajoule a u 
bioetanolu (česky: lihu) z evropské cukrové řepy je to 100,3 kg. To je více 
než emise 85 kg z nafty nebo benzinu. Největší nepříznivý dopad má 
podle studie bionafta z americké sóji, kde nepřímé emise v důsledku změn 
využiti krajiny a dalších faktorů činí 339,9 kg CO2 na gigajoule. Palivo 
s bioložkou má nižší energetickou vydatnost, proto pro dosažení stejného 
výkonu jako z benzinových nebo naftových motorů se musí zvýšit 
spotřeba biopaliva. Tím se ale také zvýší emise. 
Česká republika se už přitom zavázala dostat podíl biopaliv ještě letos na 
5,75 procenta a jejich výrobu dotuje. 

Zdroj: Hospodářské noviny, Vladimír Kaláb 
redakčně zkráceno a upraveno 
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Velmi ráda bych se do těchto obecných diskusí o situaci duševně 

nemocných zapojila, ale jako by nebylo kde. Komunikace s kolegy 
z pražské ČSDZ je velmi komplikovaná. Vztahy se sdružením Kolumbus 
jsou sice velmi dobré, od ředitele Jana Jaroše dostávám množství 
informací, ale v pravém slova smyslu o spolupráci nejde. 

Pokusila jsem se alespoň zorganizovat na výstavě zdravotně 
postižených NON-HANDICAP diskusi o psychiatrických léčebnách. 
(ČSDZ Mladá Boleslav byla na pozvánkách uvedena jako organizace 
podporující realizaci akce.) Je na místě velmi poděkovat řediteli PL 
Bohnice, MUDr.Martinu Hollému, který velmi sympatickým a otevřeným 
způsobem diskutoval s asi 40 účastníky, převážně z řad pacientů. 

K mému velkému překvapení proběhla celá akce zcela nekonfrontačně, 
nepadly téměř žádné kritické připomínky. Za velmi vážný problém byla 
ovšem označena dnešní úroveň stravování v léčebně. 

Akce měla docela dobrý ohlas a tak chci poděkovat i JUDr.Pavlu 
Ptáčníkovi, vedoucímu sekretariátu Vládního výboru zdravotně 
postižených občanů, hlavnímu organizátorovi programů na výstavě, panu 
Michalu Dvořákovi z NRZP ČR, přítomným členům sdružení Kolumbus i 
skupiny MOSTY z pražského Fokusu - a všem kdo přišli. Zápis slečny 
Blažkové byl bohužel poznamenán neznalostí naší problematiky a je 
možné jí poděkovat spíše za snahu než za výsledek. 

Odhady celkové účasti na NON-HANDICAPU se pohybují kolem tří 
tisíc návštěvníků. 

Zdá se, že ekonomická krize se projevuje všude, občanským sdružením 
je kvůli dotacím každá dušička dobrá. A tak mě k dvacátému výročí 
členství v pražském Fokusu a získání osvědčení o kvalifikaci pracovníka 
v sociálních službách překvapilo zdejší centrum denních aktivit 
nekompromisní výzvou, abych se zaregistrovala jako klient. Už se nemůžu 
dočkat, až mě zdejší suverénní a o dvě generace mladší vedoucí bude 
pracovně a sociálně rehabilitovat.  
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Dlouholetý aktivista svépomocného hnutí a náš přítel, předseda 

občanského sdružení Kolumbus, ing.Tomáš Tylich byl po roce znovu 
nominován na Cenu Olgy Havlové. Ocenění bude vyhlášeno na konci 
května. Držme palce byla by to cena nejen pro něho, ale i "bod" pro 
všechny duševně nemocné. Myslím, že bychom podobné akce měli více 
sledovat a navrhovat všechny, kdo by si nějaké veřejné ocenění zasloužili. 

Zatím jsem nezaznamenala žádné reakce na změny podmínek 
posuzování invalidních důchodů. Máte nějaký poznatek ? Napište! 

Volby jsou za dveřmi.Těžké vybírání...Přesto apeluji na všechny, kdo 
neztratili občanská práva, aby volit šli. A mysleli přitom na ty, kteří už 
tato práva nemají, na to,že je možné, aby pacienti lůžkových zařízení bez 
povšimnutí společnosti hladověli nebo umírali nepřirozenou smrtí.Zítra 
můžeme být na jejich místě. 

Martina Přibylová 
dz.prima@centrum.cz 

 
Redakční dodatek: 
Jako součást veletrhu Non Handicap, který se konal ve druhé polovině 
dubna na pražském holešovickém výstavišti, představila mladoboleslavská 
automobilka projekt Škoda Auto Handy. Nově otevírá osm obchodních 
center, jež mají pomoci hendikepovaným lidem s výběrem upraveného 
vozu. 
Takto komplexní objekty jsou první svého druhu v zemi. „Pro zdravotně 
postižené je mobilita to nejdůležitější. Pomáhá jim zapojit se zpět do 
plnohodnotného života,“ uvedl Václav Krása z Národní rady osob se 
zdravotním postižením. Zájemci o upravený automobil zde budou mít plný 
servis od poradenství přes pomoc při žádosti o státní podporu až po výběr 
správného vozu a nejvhodnější přestavby řízení podle druhu postižení. 
Kde je najdete? Péči o zákazníky zajišťují hendikepovaní prodejci v Praze, 
Ostravě, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Zlíně, Děčíně a Chlumci nad 
Cidlinou. 

Zdroj: Svět motorů, 26.4.2010, str. 33 
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EKOLOGIE  
 

Jak se vyhnout placení ekologické daně … 
 Loni vstoupil v platnost zákon o odpadech, jenž měl zamezit prodeji 

velmi starých aut. Zákonodárci ale už v září 2009 do textu protlačili pasáž, 
která smysl zákona naprosto podrývá. Když chcete prodat starý vůz, který 
nesplňuje ani emisní normu Euro 1, zaplatí za něj nový majitel navíc 10 
000 korun jako eko daň. Tato částka mnohdy i několikrát převyšuje 
samotnou kupní cenu auta. Novela zákona osvobodila držitele karet ZTP 
(zvlášť těžké postižení). Ti mohou auto na sebe přihlásit zadarmo. Pokud 
ho prodají dál, jedná se už o další registraci vozidla, za kterou se eko daň 
neplatí. Redaktoři „Světa motorů“ vyzkoušeli, jak tato klička funguje 
v praxi. Jen pár minut jim trvalo, než našli držitele karty ZTP, který by byl 
jim ochoten pomoci obejít placení ekologické daně: „Už jsem to párkrát 
dělal. Za tuto službu si beru tisícovku.“ Na úřadě šlo vše jako másle. 
Osobní údaje zdravotně postiženého občana se v registru vozidel ohřály 
sotva minutu. Koncový majitel už ale zaplatil za převod 800 Kč, stejně 
jako každý jiný žadatel. Vynalézavci si tímto způsobem ušetří výdaje. 
Kvůli chybě zákona s tím nelze nic dělat, ať se nám to líbí nebo ne. 
Zkrátka eko poplatky nic neřeší, jen ztrpčují život. 

Zdroj: Svět motorů, David Superata, 19.4.2010, str. 34  
- red- 

 
Komentář redakce: 
Je ostudou tohoto státu, že na zdravotně postižených občanech jednou 
nedůstojným způsobem šetří a jindy zase dovoluje – dokonce na úkor 
státní pokladny – se zdravotním postižením nedůstojně kšeftovat. Za 
špatnou práci by se měli stydět především poslanci a senátoři – hlavně ti 
za Stranu zelených, protože dobrý zákon o odpadech by měl být 
především jejich prioritou. 
„Bolavé prozření Evropské unie“ – tak se jmenoval článek, který jsme 
otiskli v březnu 2008 podle časopisu Euro. Vědci varovali, že tzv. 
biopaliva  

mailto:dz.prima@centrum.cz
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Humor – paroháči a blondýnky 

 
Potkají se dva kamarádi a jeden povídá: „Já už se na ty tvý rady, kam na 
dovolenou, vykašlu. Předloni jsi mne poslal do Chorvatska a moje žena 
otěhotněla. Loni jsi mne poslal do Francie a moje žena zase otěhotněla. 
Letos se s tebou nebudu radit. Jedu na Kanáry a ženu si beru s sebou.“ 
 
Blondýnka s brunetkou jdou pouští, vtom se před nimi objeví lev. 
Brunetka mu duchapřítomně hodí písek do očí a křičí na blondýnku: 
„Rychle, rychle utíkej!“ 
Blondýnka s klidem odpovídá: „Já jsem písek neházela.“ 
 
Blondýnka se v práci omlouvá za svůj pozdní příchod: 
„Je mi to moc líto. Omylem jsem před semaforem dala zpátečku a, než 
jsem si toho všimla, byla jsem zase před domem.“ 
 

Přádovi 
 
 

„Miláčku, ty jsi úžasný milenec - jsme spolu jen dva týdny a já jsem už ve 
třetím měsíci!“ 
 
Před porodnicí volá manžel na manželku: 
"Už se to narodilo?" 
"Ano, kluk, 52 cm a má 3 kila." 
"A komu je podobný?" 
"Ále, toho neznáš!" 

– jh – 
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NAŠE RECENZE 
 

Hendrik Simon: Dyskalkulie. 
 
Jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Portál, 2006, 
Praha, 168 str., brož., cena neuvedena. 

Specifické poruchy učení jsou nejčastějším postižením, se kterým se 
učitelé setkávají. Logicky by na každé škole měl být pedagog, který je 
schopen s takovými žáky pracovat. Vše nasvědčuje, že tomu tak není. 
Autor knihy je diplomovaný matematik, který pracuje jako terapeut 
dyskalkulie a pedagog. V době mých studií se budoucí učitelé matematiky 
vůbec neseznamovali s poruchami učení a tím, jak takovými žáky 
pracovat. 

Kniha má osm kapitol a vedle předmluvy a kapitoly o tom, co je to 
dyskalkulie, se zabývá rozeznáváním dyskalkulie, jejími projevy a 
pohledem na dyskalkulii očima postiženého dítětě, také návodem pro 
rodiče a učitele, jak dětem pomáhat. Vzhledem k tomu, že dyskalkulické 
dítě není schopno se naučit matematice běžnými metodami, obsahuje 
kniha praktické náměty, jak nenásilně ukázat dětem, že matematika je 
smysluplná a užitečná. Bohužel přečtení knihy nestačí k tomu, aby se 
čtenář rychle naučil pracovat s postiženými dětmi. Matematiku jste se také 
na VŠ nenaučili tak, že byste si o ní přečetli. Z komunikace s učiteli 
matematiky jsem zjistil, že většina nemá vůbec ponětí, co to je porucha 
učení a domnívají se, že když je žák slabý v matematice, tak je 
dyskalkulik. Dyskalkulik je dítě, které má běžnou nebo dokonce 
nadprůměrnou inteligenci a má dílčí potíže v některých oblastech 
vzdělávání.  

Poslední kapitola knihy obsahuje různé definice dyskalkulie a 
požadavky na dítě očima učebních dokumentů. Kniha zaplňuje nabídku 
literatury pro pracovníky, kteří se zabývají výukou matematiky a prací s 
postiženými dětmi. Rozhodně ji mohu doporučit do knihoven škol a rodičů 
postižených dětí. 

-KV-



Z literární tvorby 
 

Jarka Zvěřinová 
 
 
Štěstí 
 
To mám štěstí,  
že jsem se nenarodil 
před tisíci lety. 
Musel bych nosit brnění 
do školy i na výlety. 
 
To mám štěstí, 
že jsem se nenarodil 
Eskymákem v iglú. 
Knedlíky se zelím 
bych nemíval k jídlu. 
 
To mám štěstí, 
že jsem se nenarodil 
pejskem za plotem. 
Musel bych na lidi 
mluvit štěkotem. 
 
To mám štěstí, 
že jsem se tady narodil 
a vůbec to není náhoda, 
že se mi tatínek podobá. 

 
 

 
 
 
Babička 
 
Jestli pak lidičky víte, co musí znám moderní, emancipovaná 

babička, když má čtyři zdravá vnoučátka školou povinná? 
Nejen číst a vymýšlet pohádky, zpívat písničky, hvízdat, plavat, 

vyvářet pro regiment, péct buchty, ale také musí znát různé výrazy. 
„Babi, co to je delirium, co to znamená maximálně, co je 

pubertální, jak daleko je Austrálie, kdy se potopil Titanic?“ Někdy 
mluvím pravdu, jindy si vymýšlím, ale to hned děti prokouknou. Pak 
křičí: „Babi mluv pravdu!!“ Často se děti pěkně zapotím, to vám 
řekne vaše babička!“ 

Ale hlavu vzhůru, sluníčko je přece nahoře! 
 
 
Deset růží pro tebe 
Tato růže je pro přátelství 
Tato růže je pro lásku 
Tato růže je pro zdraví 
Tato růže je pro peníze 
Tato růže je pro štěstí 
Tato růže je pro popularitu 
Tato růže je pro vědomosti 
Tato růže je pro rodinu 
Tato růže je pro čestnost 
Tato růže je pro dlouhý život. 
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